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ขีดความสามารถของทองถิ่นภายหลังการถายโอนภารกิจตามนโยบายการกระจายอํานาจ
ในความเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดสงขลา
Capacity of Local for Implementing Tranferred Function in Decentralization Policy in the Opinion
of the Songkhla Subdistrict Administration Organizaation Council Members
อัศวศิริ ลาปอ1ี
Aussiri Lapi-e1

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใน
จังหวัดสงขลา ที่เกี่ยวกับขีดความสามารถของทองถิ่นภายหลังการถายโอนภารกิจตามนโยบายการกระจายอํานาจ
และปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นดังกลาว กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง รวมทั้งสิ้น 355
คน และวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรม SPSS/PC ใชสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย และการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว(One Way ANOVA) โดยมีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจั ยพบวา สมาชิก สภาองคก ารบริ หารส วนตํ าบลที่เ ป นกลุ มตั วอยางมีความคิ ดเห็ นเกี่ย วกับ ขี ด
ความสามารถของทองถิ่นภายหลังการถายโอนภารกิจในระดับปานกลาง ซึ่งปจจัยที่มีผลทําใหความคิดเห็นของ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติคือ อายุ ประสบการณการทํางานในดาน
การปกครองทองถิ่น อัตราเงินเดือน และการติดตามขาวสารการเมืองการปกครอง สวนปจจัยที่ไมมีผลทําใหความ
คิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติคือ เพศ และระดับการศึกษา
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวากลุมตัวอยางเห็นวาทองถิ่นมีขีดความสามารถมากที่สุดในดานโครงสราง รองลงมา
คือดานบุคลากร และดานกฎระเบียบและเทคโนโลยีนอยที่สุด ตามลําดับ
คําสําคัญ : นโยบายการกระจายอํานาจ ขีดความสามารถการถายโอนภารกิจ

ABSTRACT
The objectives of this research were to study the opinions of Songkhla Subdistrict Administration
organization council members about capacity of local for implementing tranferred function in
decentralization policy and the factors which affected such opinions.A questionare was used to collected
information from 355 samples. The information was analyzed in the form of percentage,mean,and One
Way ANOVA by SPSS/PC+.The statistical level of significance was set at 0.05
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The research found out that the level of opinions of the samples were moderate.The factors which
significantly affected their opinions were age, salary,experience in local administration and the acess to
political and government information. The education level and sex were factors which did not cause
significantly any difference in the opinions.The order of capacity can be described as follow :structure ,
man power, rule and technology.
Keywords : Decentralization Policy, Transferred function
E-mail : ataterk2527@hotmail.com

คํานํา
สืบเนื่องจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่กําหนดใหรัฐจะตองจัดระบบ
การถายโอนอํานาจและการกระจายอํานาจใหแกองคปกครองสวนทองถิ่น ดังกลาวยอมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับโครงสรางของทองถิ่นหลายประการ อันนําไปสูการตราพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพุทธศักราช 2542 ซึ่งสาระสําคัญของพระราชบัญญัติดังกลาว คือ การ
กําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทตางๆ อีกทั้งได
กําหนดแบบแผนของการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวเปนขั้นตอน ดังนี้ ในชวง 4 ปแรก (พ.ศ.
2544-2547) จะเปนชวงของการปรับปรุงระบบการบริหารงานภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการพัฒนา
ยุทธศาสตร การสรางความพรอมในการรองรับการถายโอนภารกิจบุคลากร งบประมาณ รวมทั้งการแกไขกฎหมายที่
เกี่ยวของ เปนตน หลังจากการถายโอนในชวง 4 ปแรกสิ้นสุดลงจนถึงระยะเวลาการถายโอนในปที่สิบ (พ.ศ.25482553) จะเปนชวงเปลี่ยนผาน มีการปรับบทบาทของทั้งหนวยงานและองคกรตางๆ รวมทั้งภาคประชาชนที่จะมีการ
เรียนรูรวมกันในการรับถายโอนภารกิจ รวมทั้งภาคประชาชนก็จะเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอันจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเองจะพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนิน
กิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและความโปรงใสอีกดวย
แตอยางไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญและทาทายที่สุดก็คือขีดความสามารถในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเอง หากมิไดมีการดําเนินการบนพื้นฐานของความพรอมในดานความสามารถทางการบริหารจัดการ ก็
อาจนําไปสูความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งตอผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นและผลประโยชนหรือการพัฒนาของ
ประเทศเปนสวนรวมได ดวยเหตุนี้ จึงเปนประเด็นที่ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงขีดความสามารถของทองถิ่นภายหลัง
การถายโอนภารกิจตามนโยบายการกระจายอํานาจในความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล โดย
เลือกศึกษาองคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาวามีความพรอมรวมทั้งขีดความสามารถมากนอย
เพียงใด และมีปจจัยอะไรบางที่มีผลตอความแตกตางในความคิดเห็น ซึ่งสะทอนใหเห็นผลกระทบของการกระจาย
อํานาจในภาพรวม อันจะนําไปสูการแสวงหาแนวทางแกไขตอไป
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อุปกรณและวิธีการ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนในทุกๆดานผูวิจัยจึงรวบรวมขอมูลทั้ง 2 ประเภท คือ
1. ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลภาคสนาม (Field Sources) เปนการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดประชากรที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ในจังหวัดสงขลา จํานวน 355 คน ซึ่งเปนกลุมประชากรในการศึกษาครั้งนี้เลือกทําการสุมตัวอยางประชากรแบบ
อัตราสวน จากจํานวนทั้งสิ้น 3190 คน
2. ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่รวบรวมจากเอกสารตางๆ และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของ เชน หนังสือ
บทความ รายงานการวิจัย และสถิติขอมูล โดยรวบรวมจากหองสมุด และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใชประกอบในการ
กําหนดกรอบความคิดในการวิจัยครั้งนี้ และอางอิงในการเขียนรายงานการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร ในการประมวลผลขอมูล โดยใชโปรแกรม
SPSS PC+ (Statistical Package of Social Science Personal Computer) ชวยในการประมวลผล และวิเคราะห
ขอมูล โดยใชสถิติคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean)สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว(One Way ANOVA) โดยมีคานัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

ผลการทดลองและวิจารณ
การวิจัยเรื่อง “ขีดความสามารถของทองถิ่นภายหลังการถายโอนภารกิจตามนโยบายการกระจายอํานาจ ใน
ความเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดสงขลา” นี้ ไดรวบรวมขอมูลจากสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดสงขลา ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 355 คนและทําการศึกษาโดยใชแบบสอบถามที่สราง
ขึ้นเปนเครื่องมือในการวิจัย โดยผูวิจัยไดสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง และติดตามผลจนไดแบบสอบถามครบถวน
ตามขนาดตัวอยางที่ตองการ เมื่อนํามาประมวลผลและวิเคราะหขอมูล จึงไดนําเสนอผลการวิจัย ออกเปน 2 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคล และความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอขีดความสามารถของทองถิ่นภายหลัง
การถายโอนภารกิจตามนโยบายการกระจายอํานาจ
1.1 ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
จากการศึกษาพบวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดสงขลาที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 355
คน เปนเพศชาย 252 คน คิดเปนรอยละ 71.1 เพศหญิง103 คน คิดเปนรอยละ 28.9 มีอายุระหวาง 41-50 ป มาก
ที่สุดจํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 37.2 สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 188 คน
คิดเปนรอยละ 53 มีประสบการณการทํางานในดานการปกครองทองถิ่น ต่ํากวา 3 ป มากที่สุดมีจํานวน 161 คน คิด
เปนรอยละ 45.4 สวนใหญมีอัตราเงินเดือน 8,001-12,000 บาท จํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 57.5 และมีความถี่
ในการติดตามขาวสารการเมืองการปกครองทุกวัน มากที่สุด จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 52 (ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไป
เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา

ประสบการณ
ทํางานในดานการ
ปกครองทองถิ่น

อัตราเงินเดือนรวม
คาตอบแทนอื่นๆ

ความถี่ในการ
ติดตามขาวสาร
การเมืองการ
ปกครอง

ขอมูลทั่วไป
ชาย
หญิง
รวม
ไมเกิน 30 ป
31 – 40
41 – 50
51 ปขึ้นไป
รวม
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
สูงกวาปริญญาตรี
รวม
ต่ํากวา 3 ป
3-5 ป
5-7 ป
7 ปขึ้นไป
รวม
ต่ํากวา 8,000 บาท
8,001-12,000 บาท
12,001-18,000 บาท
18,001 บาทขึ้นไป
รวม
นานๆครั้ง (1-2 ครั้งตอสัปดาห)
พอสมควร (3-4 ครั้งตอสัปดาห)
บอย (5-6 ครั้งตอสัปดาห)
ทุกวัน
รวม

จํานวน (n= 355 คน)
252
103
355
41
108
132
74
355
147
188
20
355
161
108
66
20
355
89
204
52
10
355
38
81
51
184
355

รอยละ
71.1
28.9
100
11.6
30.4
37.2
20.8
100
41.4
53
5.6
100
45.4
30.4
18.6
5.6
100
25.1
57.5
14.6
2.8
100
10.5
22.5
15
52
100

1.2 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอขีดความสามารถของทองถิ่นภายหลังการถายโอนภารกิจตามนโยบาย
การกระจายอํานาจ
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จากการวิเคราะหผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นตอขีดความสามารถของทองถิ่น
ภายหลังการถายโอนภารกิจตามนโยบายการกระจายอํานาจ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.91 ซึ่งถือวามีความ
คิดเห็นตอขีดความสามารถของทองถิ่นภายหลังการถายโอนภารกิจตามนโยบายการกระจายอํานาจ ในระดับปาน
กลาง นอกจากนี้ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเปนรายขอ พบวา
- ดานโครงสราง พบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เทากับ 2.94 โดยมีการแบงงานมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
เทากับ 3.14 รองลงมาคือ การประสานงาน เทากับ 3.09 และมีการบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 2.71
- ดานบุคลากร พบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เทากับ 2.91 โดยมีดานความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 3.16 รองลงมาคือ ดานความรูเทากับ 2.80 สวนดานทักษะหรือความจําเปนใน
การปฏิบัติงานเทากับ 2.77 ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
- ดานกฎระเบียบและเทคโนโลยี พบวาภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เทากับ 2.88 โดยมีดานระเบียบวิธี
ปฏิบัติเทากับ 3.67 มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ เครื่องมือและอุปกรณเทากับ 2.91 สวนดานการประเมินผลมี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 2.25 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 สภาพที่เปนจริงภายหลังการนํานโยบายการกระจายอํานาจมาใชในองคการบริหารสวนตําบล
1. ดานโครงสราง
1.1 การบังคับบัญชา
1.2 การแบงงาน
1.3 การติดตอสื่อสาร
1.4 การประสานงาน

X

2.71
3.14
2.85
3.09
2.94

เฉลี่ย
2. ดานบุคลากร
2.1 ดานความรู
2.2 ทักษะหรือความจําเปนในการปฏิบัติงาน
2.3 ความสามารถในการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย
3. ดานกฎระเบียบและเทคโนโลยี
3.1 ระเบียบวิธีปฏิบัติ
3.2 เครื่องมือและอุปกรณ
3.3 การควบคุมงาน
3.4 การประเมินผล
เฉลี่ย
เฉลี่ยทั้ง 3 ดาน

X

2.80
2.77
3.16
2.91
X

3.67
2.91
2.70
2.25
2.88
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S.D.
1.20
1.19
1.05
1.15
1.14
S.D.
1.05
1.08
1.25
1.12
S.D.
1.36
1.47
1.37
1.50
1.42

ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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สวนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน
ในการวิจั ย ครั้งนี้ ตัวแปรอิ ส ระได แ ก เพศ อายุ ระดั บการศึ ก ษา อัต ราเงิน เดื อ น ประสบการณดา นการ
ปกครองทองถิ่น และการไดรับขอมูลขาวสารดานการเมืองการปกครอง สวนตัวแปรตามคือ ความคิดเห็นตอขีด
ความสามารถของทองถิ่นภายหลังการถายโอนภารกิจตามนโยบายการกระจายอํานาจ ผลปรากฏวา
1. ปจจัยที่มีผลทําใหความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ คือ อายุ อัตราเงินเดือน ประสบการณดานการปกครองทองถิ่น และการไดรับขอมูลขาวสารทางการเมือง
การปกครอง
2. ปจจัยที่ไมมีผลทําใหความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ คือ เพศ และ ระดับการศึกษา
ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปไดดังนี้ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อัตราเงินเดือน
5. ประสบการณดานการ
ปกครองทองถิ่น
6. การไดรับขอมูลขาวสาร
ทางการเมืองการปกครอง

คานัยสําคัญ
ทางสถิติ
.25
.00
.13
.00
.01

ผลการทดสอบ
ยอมรับ

ไมยอมรับ
/

/
/
/
/
/

.00

สรุปผลและเสนอแนะ
จากผลการศึกษาสามารถสรุปผลเปนรายดานไดวา ดานโครงสรางการบริหารของทองถิ่น มีความเหมาะสม
กับภารกิจที่ไดรับถายโอนมา แตก็พบอุปสรรคในเรื่องของการติดตอสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา
และกับเพื่ อ นร วมงานด วยกัน ที่ มีผลกระทบตอ การบริห ารด านบุ คลากรในด านบุ คลากรการบริห ารของท อ งถิ่ น
มีความสามารถปฏิบัติงานในบทบาทหนาที่ใหมที่ไดรับถายโอน แตสวนใหญมีปญหาในเรื่องของความรู ทักษะและ
ความจําเปนในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติงานในภารกิจใหมที่ไดรับถายโอน ขณะที่ใ นดานของ
กฎระเบียบและเทคโนโลยี มีความเหมาะสมในการบริหารดีเพียงพอแลวแตยังประสบปญหาในเรื่องของเครื่องมือและ
อุปกรณ ที่ไมเพียงพอตอความตองการในการปฏิบัติงาน ควรมีการจัดหาเพิ่มเติมดานเครื่องมือและอุปกรณเพื่อให
การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยคะแนนของปจจัยทั้ง 3 ปจจัย อันไดแก ปจจัยดานโครงสราง ปจจัยดาน
บุคลากรรวมทั้งปจจัยดานกฎระเบียบและเทคโนโลยี ยอมแสดงใหเห็นถึงขีดความสามารถขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีความพรอมในระดับปานกลาง อยางไรก็ตามคาเฉลี่ยคะแนนที่ไดอยูในระดับปานกลางคอนไปทางระดับ
มาก ซึ่งหมายความวาหากมีการพัฒนาในองคประกอบดานอื่นๆเพิ่มขึ้น เชน ลักษณะภารกิจที่จะถายโอน วัฒนธรรม
ขององคการ การสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน พรอมทั้งใหความสําคัญกับประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการ ก็นาจะสงผลดีตอขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแงของระดับความพรอมที่เพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้จะทําใหทองถิ่นมีขีดความสามารถในการรองรับการถายโอนภารกิจจากนโยบายการกระจายอํานาจฯไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และยังผลที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม พรอมทั้งบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายในที่สุด
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