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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในจังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจตามภารกิจหลัก 6 ด้าน และศึกษาถึงปัจจัยแวดล้อม
ทางการบริหารจัดการที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจ รวมไปถึงเพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างกับความก้าวหน้าของการถ่ายโอนภารกิจ และ
วิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้ากับความก้าวหน้าการถ่ายโอน
ภารกิจ เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมให้แก่ อบต. 
ในจังหวัดนครปฐม ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงผสม 
(Mixed methods research) ซึ่งเป็นการรวมเอาข้อดีของวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
และเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดย
ผู้วิจัยได้ด าเนินการท าการวิจัยเชิงปริมาณก่อน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงโครงสร้างที่เป็นภาพกว้าง และ
ทราบถึงความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตาม จากน้ันจึงน าข้อมูลที่ได้ไปขยายผล
ในเชิงลึกด้วยการท าวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือและมีน้ าหนักมากยิ่งขึ้น โดยกลุ่ม
ตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ คือ พนักงานของ อบต. ในจังหวัดนครปฐม จ านวน 300 คน 
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 4 ตอน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 2552 และกลุ่มตัวอย่าง
ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 1) นายก อบต. 2) ปลัด อบต. และ 3) ข้าราชการในสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจ  กลุ่มละ 7 คน โดยจัดการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง 
(Focus group discussion) กลุ่มนายก อบต. และกลุ่มปลัด อบต. เมื่อวันที่ 9 และ 10 กรกฎาคม 
2552 ช่วงเวลา 10.00 น ถึง 15.00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 โรงแรมเวลนครปฐม ถนนราชวิถี อ าเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (in-depth interview) กลุ่ม
ข้าราชการในสังกัดหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจ  ในช่วงระหว่างวันที่  1- 15 
กรกฎาคม 2552 โดยอาศัยช่วงเวลาและสถานที่ตามแต่ผู้ให้ข้อมูลจะสะดวก  
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สรุปผลการวิจัย 

 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
1.  ผลการศึกษาสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในเชิงปริมาณพบว่า 

ส่วนใหญ่มีอายุตัวระหว่าง 31-40 ปี โดยมีอายุงานอยู่ระหว่าง 1-5 ป ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และมีรายได้อยู่ระหว่าง 5,000-10,000 บาท/เดือน ทั้งน้ี มีต าแหน่งเป็นพนักงาน/ลูกจ้างประจ า โดย
มีต าแหน่งอยู่ในสังกัดกองคลัง และรับภารกิจถ่ายโอนมากกว่า 1 ด้าน 

2.  ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2.1  ด้านวัฒนธรรมองค์การ พบว่า ผลจากการศึกษาในเชิงปริมาณ วัฒนธรรมองค์การ
แบบเทพีอาธีน่า (การท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม) มีผลต่อการเกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด รองลงมาคือวัฒนธรรมองค์การแบบเทพซีอุส 
(หัวหน้าเผ่า) และวัฒนธรรมองค์การแบบเทพไดโอนีซุส  (เน้นผ่อนคลายกฎระเบียบ) ส าหรับ
วัฒนธรรมองค์การแบบเทพอพอลโล (ระบบราชการ) มีผลต่อการเกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้อยที่สุด ส าหรับผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า 
วัฒนธรรมองค์การที่ช่วยให้การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความก้าวหน้า
ได้มากที่สุด คือ วัฒนธรรมองค์การแบบเทพีอาธีน่า (การท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม) โดยให้
เหตุผลที่สอดคล้องกันทั้ง 3 กลุ่มว่า ใครเก่งเรื่องใดก็ให้มาช่วยท า เรื่องน้ัน ส าหรับวัฒนธรรมองค์การ
แบบเทพซีอุส (หัวหน้าเผ่า) และวัฒนธรรมองค์การแบบเทพอพอลโล (ระบบราชการ) ยังคงต้อง 
มีอยู่ในวัฒนธรรมระบบราชการแบบไทย ๆ อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ และในปัจจุบันวัฒนธรรมองค์การ
แบบเทพไดโอนีซุส (เน้นผ่อนคลายกฏระเบียบ) ทั้ง 3 กลุ่มได้ให้เหตุผลที่สอดคล้องกันว่า ไม่เหมาะสม
กับระบบราชการไทยที่ต้องอ้างกฎระเบียบและท างานตามขั้นตอน  

2.2  นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ พบว่า ผลจากการศึกษาในเชิง
ปริมาณ ขั้นตอนระดมพลังมีผลต่อการท าให้เกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มากที่สุด รองลงมาคือขั้นตอนการสร้างความเป็นปึกแผ่น หรือความต่อเน่ือง 
และ ขั้นตอนการปฏิบัติ มีผลต่อการท าให้เกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน้อยที่สุด ส าหรับผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า ขั้นตอนระดมพลัง คือสิ่งส าคัญที่สุด 
ที่ช่วยให้การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความก้าวหน้า โดยทุกกลุ่มได้ให้
เหตุผลที่สอดคล้องกันว่า การจะท างานเรื่องใดก็ตามน้ัน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจน้ันทั้งหมด ซึ่งได้แก่ 
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ผู้ปฏิบัติของ อบต. หน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจให้ และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจะต้องรับรู้ 
เข้าใจ และเห็นด้วย จึงจะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงในขั้นตอน
การปฏิบัติ ผู้ก าหนดนโยบายต้องมีวิธีการท างานที่ชัดเจน เป็นไปได้ และร่วมสนับสนุนการท างาน
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การท างานประสบผลส าเร็จ และเกิดความต่อเน่ืองในอนาคต  

2.3  ทรัพยากรทางการบริหาร พบว่า ผลจากการศึกษาในเชิงปริมาณ ด้านงบประมาณ
มีผลต่อการท าให้เกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด 
รองลงมาคือด้านกระบวนการท างานหรือวิธีการปฏิบัติงาน, ด้านบุคลากร, ด้านเวลา, ด้านวัสดุ
สิ่งของ, ด้านการจัดการ และด้านการตลาดมีผลต่อการท าให้เกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้อยที่สุด ส าหรับผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า งบประมาณ คือ
สิ่งส าคัญและจ าเป็นต่อการช่วยให้การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบ
ผลส าเร็จ อย่างไรก็ตามแต่ละกลุ่มได้ให้ความส าคัญต่อทรัพยากรการบริหารในระดับรองลงมา
แตกต่างกันตามมุมมองในหน้าที่รับผิดชอบ และอ านาจในการท างาน โดยกลุ่มนายก อบต. เห็นว่า 
รัฐบาลควรมอบอ านาจในการถ่ายโอนภารกิจมาให้ อบต. อย่างแท้จริง  เพื่อช่วยให้เกิดความก้าวหน้า
ในการถ่ายโอนภารกิจ ส่วนกลุ่มปลัด อบต. และกลุ่มข้าราชการในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การถ่ายโอนภารกิจ เห็นสอดคล้องกันว่า วิธีการท างานที่ถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยให้การใช้
งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจ สามารถท าได้อย่างตรงประเด็นตามวัตถุประสงค์ และ
มีประสิทธิภาพ 

2.4  ภาวะผู้น า พบว่า ผลจากการศึกษาในเชิงปริมาณ ด้านภาวะผู้น าแบบเผด็จการ
แบบมีศิลป์ มีผลต่อการท าให้เกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มากที่สุด รองลงมาคือด้านภาวะผู้น าแบบอ านาจเผด็จการ ด้านภาวะผู้น าแบบร่วมปรึกษาหารือ และ
ด้านภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมมีผลต่อการท าให้เกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน้อยที่สุด ส าหรับผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า บริบทของ อบต. มีความส าคัญ
อย่างสูงต่อการก าหนดรูปแบบภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามแต่ละกลุ่มกล่าวถึงรูปแบบ
ภาวะผู้น าที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกลุ่ม
นายก อบต. สรุปว่า ผู้น าที่ดีต้องเป็นนักประสานให้งานกับคนเดินไปด้วยกัน ส่วนกลุ่มปลัด อบต. 
สรุปว่า ผู้น าจะต้องเข้าใจคน เข้าใจบริบท เพื่อแสวงหาวิธีการจูงใจที่เหมาะสม แต่ส าหรับกลุ่ม
ข้าราชการในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจ เห็นต่างออกไปว่า ผู้น าที่จะช่วยให้
เกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจได้น้ัน ต้องชัดเจนและเด็ดขาดอย่างมีเหตุมีผล เกิดปัญหาต้อง
มาช่วยแก้ไข เพื่อท าให้งานลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.5  ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก สรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะส่งผลให้
นโยบายและกฎระเบียบในการท างานเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ผู้ปฏิบัติงานต้องแสวงหาวิธีการ
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับการท างานตลอดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งน้ัน ย่อมท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานลดลงตามไปด้วย 

3.  ผลการศึกษาความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า ผลจากการศึกษาในเชิงปริมาณด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจ
มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย,  ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน, ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,  
ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มคีวามก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจน้อยที่สุด ส าหรับผลการศึกษา
เชิงคุณภาพพบว่า ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้ความสนใจ 
และภารกิจส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ อบต. รับผิดชอบด าเนินการอยู่ จึงท าให้สามารถถ่ายโอนภารกิจ
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งตรงกันข้ามกับด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวเกินไป และมีเฉพาะบางพื้นที่เท่าน้ัน จึงท าให้การท างาน
ที่ผ่านมาออกมาในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก  

4.  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ อายุตัว, 
อายุงาน, ระดับการศึกษา, รายได้, ต าแหน่ง, สังกัด และภารกิจการถ่ายโอน ที่มีผลต่อความก้าวหน้า
การถ่ายโอนภารกจิให้แก่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น พบว่า มีสถานภาพส่วนบุคคลเพียง 2 ลักษณะ
ที่มีผลต่อความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจ คือ ระดับการศึกษา และรายได้ ส าหรับผลการศึกษา
เชิงคุณภาพพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มมองกันไปคนละมุม โดยกลุ่มนายก อบต. ต้องการคนที่มี
ความรู้สูงเข้ามาเรียนรู้และท างาน ส่วนปลัด อบต. มองว่า ต้องใช้คนให้ตรงกับความรู้ที่เขามี และ
สนับสนุนให้พัฒนาตัวเองให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น และส าหรับกลุ่มข้าราชการกลับมองว่า อบต. ต้องให้ 
ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องการถ่ายโอนภารกิจเข้าไปเรียนรู้งานจากเจ้าของงาน จากการศึกษาจึงสรุปได้ว่า 
ต้องท าให้ทุกฝ่ายเข้าใจกันเสียก่อนในเรื่องที่จะท า และหาโอกาสมาพูดคุยกันบ่อย ๆ เพื่อสร้าง
ความร่วมมือในการท างานร่วมกัน จึงจะช่วยให้การท างานประสบผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

5.  ผลการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ เพื่อท านายความเป็นไปได้ของปัจจัยที่มีผลต่อ
ความก้าวหน้า ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การ,  นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ, 
ทรัพยากรการบริหาร และภาวะผู้น า ที่มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า มีเพียง 2 ปัจจัยเท่าน้ัน คือ ภาวะผู้น าและนโยบายในการบริหารจัดการ
การถ่ายโอนภารกิจ ที่สามารถท านายความเป็นไปได้ที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจ
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ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบทุกด้าน ส าหรับผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 3 กลุ่มเห็นสอดคล้องในทิศทางเดียวกันคือ ผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจต้องให้ความส าคัญกับ
ภารกิจที่มอบหมายให้ จึงจะช่วยให้การท างานประสบผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ดังน้ัน 
จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้สามารถอธิบายได้ว่า ภาวะผู้น าคือสิ่งที่ก่อให้เกิดนโยบาย รวมถึงช่วย
สนับสนุนสิ่งต่าง ๆ ในการท างานเพื่อท าให้งานประสบผลส าเร็จ 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยจะท าการอภิปรายเฉพาะความก้าวหน้าการถ่ายโอน

ภารกิจตามภารกิจหลัก 6 ด้าน และปัจจัยแวดล้อมทางการบริหารจัดการที่มีผลต่อความก้าวหน้า
การถ่ายโอนภารกิจ โดยจะอภิปรายตามล าดับดังน้ี 

1.  ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1  ด้านวัฒนธรรมองค์การ ผลการวิจัยได้พบว่า วัฒนธรรมองค์การแบบเทพีอาธีน่า 

(การท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม) มีผลต่อการเกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด รองลงมาคือวัฒนธรรมองค์การแบบเทพซีอุส (หัวหน้าเผ่า) 
และวัฒนธรรมองค์การแบบเทพไดโอนีซุส (เน้นผ่อนคลายกฎระเบียบ) ส าหรับวัฒนธรรมองค์การ
แบบเทพอพอลโล (ระบบราชการ) มีผลต่อการเกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน้อยที่สุด ซึ่งผลวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือกันท างานแบบบูรณาการ
เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาขับเคลื่อนภารกิจร่วมกัน ทั้งน้ี วัฒนธรรมองค์การแบบการท างาน
เป็นทีม และการมีส่วนร่วม จะช่วยสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันให้แก่ผู้ที่ท างานร่วมกัน รวมถึง
สามารถช่วยให้การท างานต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จได้โดยง่าย ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Kim S. Cameron & Robert E. Quinn ที่ได้กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมองค์การแบบเน้นความสัมพันธ์ 
จะช่วยให้องค์การเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่ทุกคนมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน ผู้น าเป็น
แบบอย่างที่ดี  และเน้นการท างานเป็นทีม มีการตัดสินใจร่วมกันท าให้ทุกคนมีความผูกพันต่อ
องค์การสูง และจะช่วยส่งเสริมให้องค์การมีประสิทธิภาพและเข็มแข็ง  นอกจากน้ี ผลการวิจัยยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Charles Handy ที่ได้กล่าวไว้ วัฒนธรรมองค์การแบบการท างานเป็นทีม
และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ได้มุ่งเน้นบูรณาการสมาชิกที่มีศักยภาพมาร่วมกันท างาน
เป็นทีมเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การ ซึ่งจะท าให้ระบบการท างานมีความยืดหยุ่นในระดับสูง 
และมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และข้อค้นพบยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของบินใด  กาญจนสุวรรณ 
ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่องวัฒนธรรมองค์การในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ: กรณีศึกษาสถานี
ต ารวจนครบาลมักกะสัน และพบว่า วัฒนธรรมองค์การแบบอาธีน่า เป็นแนวคิดที่เจ้าหน้าที่ต ารวจ
เห็นว่าเหมาะสมมากที่สุดในการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีเน่ืองจากลักษณะงานของสถานีต ารวจนครบาล
มักกะสัน จ าเป็นที่เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องใช้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและมีความคิด



 178 

สร้างสรรค์ในการท างานในระดับสูง จึงท าให้วัฒนธรรมองค์การแบบอาธีน่า เหมาะสมมากที่สุด
ในการปฏิบัติงาน 

ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า ในการสร้างความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่  อบต. 
จ าเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมองค์การให้เหมาะสมกับลักษณะของการท างาน เพื่อช่วยให้การท างาน
มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นมากที่สุด ซึ่งก็คือวัฒนธรรมองค์การแบบเทพีอาธีน่า หรือการท างานเป็นทีม
และการมีส่วนร่วมน่ันเอง และในการวิจัยครั้งน้ีผลวิจัยได้ช้ีว่า สร้างวัฒนธรรมองค์การแบบเทพี
อาธีน่า หรือการท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมสามารถเกิดขึ้นได้โดยง่ายใน อบต. เน่ืองจากทุกฝ่าย
เห็นตรงกันว่า สามารถช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพในระดับสูง 

1.2  นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ ผลการวิจัยได้พบว่า ขั้นตอน
ระดมพลังมีผลต่อการเกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มากที่สุด รองลงมาคือขั้นตอนการสร้างความเป็นปึกแผ่นหรือความต่อเน่ือง และขั้นตอนการปฏิบัติ 
มีผลต่อการเกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้อยที่สุด ซึ่ง
ผลวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าในการท างานให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพน้ัน จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ฝ่ายนโยบายจะต้องท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติ เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจถึงเป้าหมายและ
วิธีการที่ก าหนดให้อย่างชัดเจนจนสามารถน าไปปฏิบัติได้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าขั้นตอนระดมพลัง
เป็นเสมือนด่านแรกที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้การท างานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผลวิจัยสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Pual Berman ที่กล่าวว่า การตัดสินใจเข้าร่วมในขั้นตอนดังกล่าวถือว่า เป็นจุดส าคัญ
ในการช้ีชะตาหรืออนาคตของนโยบาย เน่ืองจากว่าหากผู้ปฏิบัติเห็นว่านโยบายดังกล่าวไม่ส าคัญ 
หรือไม่เกี่ยวกับหน้าที่หลักของตนแล้ว ก็อาจไม่ให้การสนับสนุนในการน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิด 
ผลส าเร็จอย่างจริงจัง และข้อค้นพบยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของกมลพร  กัลยาณมิตร ที่ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การน านโยบายอยู่ดีมีสุขไปปฏิบัติ ในจังหวัดนนทบุรี  และพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายอยู่ดีมีสุขไปปฏิบัติในจังหวัดนนทบุรี ของคณะกรรมการระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายก็คือ การเข้าใจในวัตถุประสงค์ของนโยบายและ
กรอบแผนงาน ซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจถึงเป้าหมายและวิธีการที่ก าหนดให้อย่างชัดเจน
จนสามารถน าไปปฏิบัติได้จนประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า ในการสร้างความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่  อบต. 
จ าเป็นต้องสามารถช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจน้ันทั้งหมด ซึ่งได้แก่ ผู้ปฏิบัติของ อบต. หน่วยงาน
ที่ถ่ายโอนภารกิจให้ และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ได้รับรู้ และเข้าใจเข้าถึงเป้าหมายและวิธีการ
ที่ก าหนด ให้อย่างชัดเจน เพื่อช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นมากที่สุด ซึ่งก็คือ ขั้นตอน
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ระดมพลังน่ันเอง และในการวิจัยครั้งน้ีผลวิจัยได้ช้ีว่า ขั้นตอนระดมพลังสามารถเกิดขึ้นได้โดยง่าย
ใน อบต. เน่ืองจากทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า สามารถช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพในระดับสูง 

1.3  ทรัพยากรทางการบริหาร ผลการวิจัยได้พบว่า ด้านงบประมาณมีผลต่อการเกิด
ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด รองลงมาคือด้าน
กระบวนการท างานหรือวิธีการปฏิบัติงาน, ด้านบุคลากร, ด้านเวลา, ด้านวัสดุสิ่งของ, ด้านการจัดการ 
และด้านการตลาดมีผลต่อการเกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน้อยที่สุด ซึ่งผลวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าในการท างานให้ประสบผลส าเร็จอย่าง มี
ประสิทธิภาพน้ัน อบต. จ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณและบริหารการใช้งบประมาณให้เหมาะสม
เพื่อช่วยให้การท างานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลวิจัยสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Jhon M. Nicholas และปิยธิดา  ตรีเดช ที่ได้กล่าวถึงความส าคัญของงบประมาณและ
การเงินว่า เป็นปัจจัยที่ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องใช้ในการด าเนินงาน เพราะการบริหารการเงินที่ดี จะ
ช่วยให้องค์การสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และข้อค้นพบยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุรีย์ภรณ์  ดาวอรุณเกียรติ ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหา
การบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่ง เน้นผลงานตามมาตรฐานการจัดการทางการเงินใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงช้ันที่  1-2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี และพบว่า 
หากองค์การสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณให้บุคลากรได้แล้ว 
จะช่วยให้บุคลากรช่วยกันหาวิธีการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม  

ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า ในการสร้างความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจได้แก่  อบต. 
จ าเป็นต้องมี งบประมาณที่เพียงพอ รวมถึงการวางแผนทางการเงินให้เป็นระบบระเบียบและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมภายใต้เงื่อนไขที่จ ากัด เพื่อให้การด าเนินงานของ 
อบต. เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และมีประสิทธิภาพสูงสุด และในการวิจัยครั้งน้ีผลวิจัยได้ช้ีว่า 
งบประมาณในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายแล้วยังถือได้ว่า ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุง
อีกหลายขั้นตอน จึงจะช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพในระดับสูง 

1.4  ภาวะผู้น า ผลการวิจัยได้พบว่า ด้านภาวะผู้น าแบบเผด็จการแบบมีศิลป์ มีผลต่อ
การเกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด รองลงมาคือ
ด้านภาวะผู้น าแบบอ านาจเผด็จการ ด้านภาวะผู้น าแบบร่วมปรึกษาหารือ  และด้านภาวะผู้น าแบบ 
มีส่วนร่วมมีผลต่อการเกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น้อยที่สุด ซึ่งผลวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าในการท างานให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพน้ัน 
ผู้บริหารจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจูงใจผู้ปฏิบัติให้เกิดการยอมรับอย่างเต็มใจ และร่วมแรงร่วมใจ
ปฏิบัติตามจนงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ภาวะผู้น าแบบเผด็จการแบบมีศิลป์ 
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จะช่วยสร้างให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างาน และสามารถก าหนดทิศทางการท างานให้ประสบ
ผลส าเร็จได้โดยง่าย ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ Rensis Likert ที่ได้กล่าวถึงลักษณะของ
หัวหน้างานที่มีผลผลิตสูง โดยกล่าวไว้ว่า ผู้น าแบบเผด็จการแบบมีศิลป์ จะใช้วิธีการจูงใจผู้ปฏิบัติ
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การให้รางวัล การบังคับ การสร้างบรรยากาศที่ดี เป็นต้น แต่ทั้งน้ี นโยบาย
และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ขององค์การจะต้องสอดคล้องกับนโยบายที่ผู้บริหารได้วางไว้  เพื่อช่วยให้
องค์การเกิดประสิทธิภาพในการท างาน นอกจากน้ี ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับแนวคิดของ  Robert 
G. Tannenbaum & Others, Gary A .Yukl และติน ปรัชญพฤทธ์ิ ที่ได้กล่าวถึงภาวะผู้น าเอาไว้ 
อย่างสอดคล้องกันว่า ผู้น าต้องใช้ก าลังสมอง ก าลังกาย และก าลังใจ เพื่อจูงใจให้ผู้ตามปฏิบัติตาม
ความคิดเห็น ความต้องการ หรือค าสั่งของเขา โดยไม่ต้องบังคับตลอดจนได้รับความยินยอมจาก 
ผู้ตามอีกด้วย และเป็นที่น่าสังเกตว่า แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จได้น้ัน 
ผู้บริหารของ อบต. มองแค่เพียงวิธีการบริหารคนให้ท างาน เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายเท่าน้ัน 
โดยมุมมองที่น าได้กล่าวถึงน้ัน เป็นลักษณะของการกล่าวถึงการน าบทเรียนที่เคยผิดพลาดในอดีต
มาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันเท่าน้ัน และไม่ได้มีการกล่าวถึงแนวคิดที่ได้
แสดงถึงการมองไปข้างหน้าเพื่อคาดเดาเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์การ ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Maxwell, Bennis & Nanus และ Senge ที่ได้กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้น าที่สามารถ
น าพาองค์การให้บรรลุเป้าหมายได้ในสภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือ ผู้น าที่มีวิธีคิดในลักษณะ
เชิงกลยุทธ์ หรือภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ที่สามารถคาดการณ์ถึงอนาคตขององค์การ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว มีการวางแผนยุทธศาสตร์ ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
องค์กร เพื่อช่วยให้มีข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย และน ามาก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์การได้ 
รวมถึงการหาเทคนิคการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม อันจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า ในการสร้างความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจ ผู้บริหาร อบต. 
จ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าที่เหมาะสมกับลักษณะขององค์การ ดังน้ัน ผู้บริหาร อบต. จะต้องเข้าใจคน 
เข้าใจบริบท และสามารถคิดในเชิงกลยุทธ์ได้ เพื่อแสวงหาวิธีการจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
เพื่อช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นมากที่สุด และในการวิจัยครั้งน้ีผลการวิจัยได้ช้ีว่า ภาวะ
ผู้น ายังคงมีอิทธิพลต่อผู้ปฏิบัติในระดับสูง ดังน้ัน ภาวะผู้น าจึงสามารถช่วย ท าให้การท างานมี
ประสิทธิภาพได้ในระดับสูง 

1.5  ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
จะส่งผลให้นโยบายและกฎระเบียบในการท างานเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ผู้ปฏิบัติงานต้ อง
แสวงหาวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับการท างานตลอดเวลา ซึ่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
บ่อยครั้งน้ัน ย่อมท าให้ระดับประสิทธิภาพในการท างานลดลงตามไปด้วย ซึ่งผลการวิจัยได้แสดง
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ให้เห็นว่าในการท างานให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพน้ัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่การเมืองทุกระดับ
ต้องมีเสถียรภาพ เพราะนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงาน เกิดจากฝ่ายการเมืองเป็นผู้ก าหนดน่ันเอง 
ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ Armstrong M. ทีไ่ด้กล่าวไว้ว่า Politic หรือปัจจัยทางการเมือง
สามารถจะพิจารณาได้จากสภาพบ้านเมืองทีม่ีความมั่นคงมีเสถียรภาพ และมีความสงบปลอดภัย 
รวมถึงนโยบายของรัฐ และครอบคลุมไปถึงการควบคุมการน านโยบายของภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ
อีกด้วย ซึ่งถ้ามีเสถียรภาพในระดับสูงก็จะท าให้การปฏิบัติตามนโยบายของข้าราชการจะมี
ประสิทธิภาพสูงตามไปด้วย 

ดังน้ัน สรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะส่งผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่ อบต. จ าเป็นต้องมีการวางแผนและมีทางเลือกอื่น ๆ ในการท างานอย่างเป็นระบบ 
เพื่อช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นมากที่สุด และในการวิจัยครั้งน้ีผลวิจัยได้ช้ีว่า การเมือง
ที่มีเสถียรภาพจะช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพในระดับสูง 

2.  ผลการศึกษาระดับความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผลการวิจัยพบว่า ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจมากที่สุด 
รองมาคือ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย, ด้านโครงสร้างพื้นฐาน,  
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,  ด้านการวางแผนการส่งเสริม 
การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจน้อยที่สุด ผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า โดยธรรมชาติ
ของคนที่ย่อมจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องใกล้ตัวที่ตนเห็นว่าส าคัญก่อน และเมื่อ เพียงพอแล้ว 
จึงค่อยให้ความส าคัญกับเรื่องอื่น ๆ ที่อยู่ในล าดับถัดมา ดังน้ัน  อบต. จึงต้องจัดล าดับความส าคัญ
ของงานและท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติถึงเรื่องที่มีความเร่งด่วนและส าคัญตามล าดับก่อน-หลัง 
เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของส่วนรวม และช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีผลการวิจัยยังได้ช้ีให้เห็นอีกว่า ผลการวิเคราะห์ยังสามารถ
ท านายได้ว่า ภาวะผู้น าและนโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจมีอิทธิพลต่อ
ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบทุกด้าน ซึ่งอาจสรุปได้ว่า 
ในสังคมไทยน้ัน ผู้บริหารเป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ และหากผู้บริหารเห็นว่าเรื่องใดส าคัญ 
ก็จะลงไปเร่งรัดเรื่องน้ัน ทั้งในด้านการให้นโยบาย การสนับสนุนการท างานทุกรูปแบบ รวมถึง
การออกกฎระเบียบรองรับการท างานและการทุ่มเททรัพยากรลงไปให้ เพื่อช่วยภารกิจน้ันประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังน้ัน จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้สามารถอธิบายได้ว่า ภาวะผู้น า
คือสิ่งที่ก่อให้เกิดนโยบาย รวมถึงช่วยสนับสนุนสิ่งต่าง ๆ ในการท างานเพื่อท าให้ประสบผลส าเร็จ 
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ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า ผู้บริหารของ อบต. มีความส าคัญในระดับสูงในการสร้าง
ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจ ดังน้ัน ผู้บริหารจะต้องแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อก าหนด
นโยบาย การจัดสรรทรัพยากร เพื่อน ามาสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อจูงใจผู้ปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ 
เพื่อช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นมากที่สุดน่ันเอง 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในจังหวัดนครปฐม ท าให้
ทราบถึงสถานการณ์อย่างรอบด้านและทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันอย่างลุ่มลึก ซึ่งช่วยให้ 
อบต. ในจังหวัดนครปฐม สามารถก าหนดจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) จากสภาพ 
แวดล้อมภายใน รวมถึงวิเคราะห์โอกาส (opportunity) และอุปสรรค (threat) จากสภาพแวดล้อม
ภายนอกได้อย่างแม่นย า ตลอดจนสามารถท านายถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเหล่าน้ีต่อ
ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจทั้ง 6 ด้าน ได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น เพื่อน ามาใช้ประโยชน์
ในการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งข้อมูลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานส าหรับ
การก าหนดแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมให้แก่ อบต. ใน
จังหวัดนครปฐม เพื่อช่วยให้เกิดทิศทางและเป้าประสงค์ที่ชัดเจนกว้างไกลในอนาคต ผลการศึกษา
ปรากฏดังน้ี 

1.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
1.1  สภาพแวดล้อมภายในของ อบต. ในจังหวัดนครปฐม 

1.1.1  จุดแข็ง (strengths)  
1)  ผู้บริหาร และพนักงาน อบต. เห็นพ้องตอ้งกันว่า ควรมีการสร้างวัฒนธรรม

องค์การแบบการท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม 
2)  ผู้บริหาร และพนักงาน อบต. เข้าใจตรงกันว่า การสร้างความรู้ ความเข้าใจ

ต่อเป้าหมายและวิธีการท างานสามารถท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติส าเร็จได้โดยง่าย  
3)  พนักงาน อบต. ไดร้ับการพฒันาศักยภาพอย่างตอ่เน่ือง ท าให้สามารถท างาน

ที่มีความยากกว่าระดับต าแหน่งได้ 
4)  อบต. มีผู้บริหารที่มภีาวะผู้น าสูง มีวิธีการที่สามารถจูงใจให้พนักงานปฏิบัติ

ตามภารกิจที่มอบหมายให้ได้อย่างเหมาะสม 
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1.1.2 จุดอ่อน (weaknesses) 
1)  วัฒนธรรมองค์การในปัจจุบันคือ แบบระบบราชการท าให้การท างานล่าช้า

และขาดประสิทธิภาพ 
2)  ปัจจุบันส่วนกลางมักสั่งการทางหนังสือ โดยไม่ช้ีแจงถึงแนวทางการท างาน

ที่ชัดเจน ทั้งวิธีการท างานบางอย่างยังไม่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ 
3)  การจัดสรรงบประมาณและวิธีการบริหารงบประมาณยังขาดความเหมาะสม

กับภารกิจในปัจจุบัน  
4) แนวคิดทางการบริหารในปัจจุบันยังเป็นแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยม  

1.2  สภาพแวดล้อมภายนอกของ อบต. ในจังหวัดนครปฐม 
1.2.1  โอกาส (opportunity)  

1)  ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานใกล้เคียงในการประสานงานตลอดเวลา 
2)  ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดในด้านนโยบายและวิธีการแก้ไขปัญหา 
3)  มีเทคโนโลยีใหม่  ๆเกิดขึ้นในการท างาน 

1.2.2  อุปสรรค (threat)  
1)  เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบอ่ย ท าให้การท างานขาดความต่อเน่ือง 
2)  ระบบเศรษฐกิจของประเทศเกิดการชะลอตัว ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณ

ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ส่งผลให้การท างานล่าช้า 
3)   กฎหมายที่สนับสนุนการท างานมีความล้าหลัง และไมส่อดคล้องกับสภาพ 

ความเป็นจริงในปัจจุบัน 
2. ข้อเสนอแนะ 

2.1 เชิงวิชาการ 
1)  การพัฒนาปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จ าเป็นต้องศึกษาเงื่อนไขของแต่ละบริบทและแต่ละปัจจัยอย่างถ่องแท้ จึงจะ
สามารถช่วยให้เกิดการพฒันาในแต่ละปัจจัยได้อย่างเหมาะสม เช่น วัฒนธรรมองค์การของภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ย่อมมีความแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ และ
ส่งผลให้ปัจจัยในการศึกษาแตกต่างกันด้วย  

2)  การให้ความส าคัญต่อภารกิจที่ถ่ายโอนภารกิจแต่ละด้านน้ัน จ าเป็นต้องศึกษา
เงื่อนไขของแต่ละบริบทด้วยเช่นกัน แล้วจึงมาจัดล าดับความส าคัญอย่างเป็นระบบในการวางกลยุทธ์
การขับเคลื่อนภารกิจให้ประสบผลส าเร็จตามล าดับ  
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3) ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ อบต.อย่างสม่ าเสมอทั้งในด้าน
ปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ 

2.2  เชิงนโยบาย 
1)  รัฐบาลต้องสร้างความต่อเน่ืองในการด าเนินภารกิจการถ่ายโอนภารกิจให้

เกิดขึ้น ด้วยการจัดท าโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจทั้งในฝ่ายของ
ผู้รับโอน ผู้ให้โอน และผู้รับผลกระทบให้เข้าใจได้ตรงกัน เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันท างาน 

2)  ปรับปรุงกฎหมายให้เกิดความทันสมัยและสอดคล้องกับการท างาน 
3)  ฝ่ายก าหนดนโยบายไม่ควรก าหนดเงื่อนไขการท างานที่รัดตัวผู้ปฏิบัติ

จนเกินไป เช่น การท าให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด การท างานโดยไม่จัดสรรทรัพยากร
และอ านาจหน้าที่ลงไปให้แต่ต้องท าให้ส าเร็จได้ผลตามที่ฝ่ายนโยบายต้องการ เป็นต้น 

4)  รัฐบาลต้องสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของท้องถิ่นทุกระดับ 
เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผู้บริหาร อบต. ที่ต้องมีการฝึกให้มี
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ เพื่อติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันจะ
ช่วยให้มีข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย และน ามาก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์การได้ รวมถึง
แสวงหาเทคนิคการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม อันจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

2.3  เชิงเทคนิค 
1)  สร้างวัฒนธรรมองคก์ารแบบการท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม 
2)  สร้างผู้บรหิารที่มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่สามารถบรหิารงานได้อย่างยืดหยุ่น

ตลอดเวลาตามสถานการณ์ 
3)  อบต. ต้องมีการเตรยีมวางแผนเพื่อพร้อมรับสถานการณ์ที่ผันผวนและ

เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  
3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

3.1 ควรมีการศึกษาเรื่องเดียวกันน้ีในมิติอื่น ๆ เช่น การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
จังหวัด ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มุมมองของส่วนราชการที่เป็นผู้ถ่ายโอน การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้เสียใน
การถ่ายโอนภารกิจ เป็นต้น 

3.2 ควรมีการศึกษาเรื่องในท านองเดียวกันน้ี ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดอื่นๆ เพื่อน าข้อมูลที่ได้ มาเปรียบเทียบและเสนอแนวคิดในการศึกษาเชิงลึกต่อไป 
 


