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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรของ
องคก รปกครองส ว นท อ งถิ่น ในเขตอํา เภอเมือ ง จั ง หวัด เชีย งใหม เกี่ย วกั บ การถายโอนภารกิ จ
ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เกี่ยวกับการถายโอนภารกิจตามแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจ กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหาร 33 คน ปลัดองคการบริหารสวนทองถิ่น
11 คน พนักงานสวนทองถิ่นระดับหัวหนาสวน 33 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง และสมาชิก
สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 74 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
รอยละ 50 ของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง วิเคราะห
ขอมูลโดยการหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาตัวกลางเลขคณิต (Arithmetic
Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-way ANOVA) และการทดสอบรายคูโดยใช Sheffe ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
สวนใหญเปนผูชาย มีอายุ 41-50 ป มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ปฏิบัติงานอยูในองคการบริหาร
สวนตําบล มีตําแหนงเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และดํารงตําแหนงมาแลว 3-4 ป
2. ผู บ ริ ห ารองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในเขตอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม
เห็นดวยอยางยิ่งกับการถายโอนภารกิจที่ตองคํานึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคกร
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ปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น สํ า คั ญ หน ว ยบริ ห ารราชการส ว นกลางและส ว นภู มิ ภ าคควรให ก าร
สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติภ ารกิจที่ไดรับ
การถายโอนอยางมีประสิทธิภาพ
3. สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
เห็นดวยกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจทุกประเด็น
4. ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เห็นดวย
อยางยิ่งกับการที่หนวยบริ หารราชการสว นกลางและสวนภูมิภาคควรใหการสนับสนุนในการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เพื่ อ ให ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ที่ ไ ด รั บ การถ า ยโอนมี
ประสิทธิภาพ การถายโอนภารกิจเปนการกระจายอํานาจจากสวนกลางและสวนภูมิภาคสูทองถิ่น
และควรถายโอนภารกิจสูทองถิ่นตามความพรอมของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. พนักงานระดับหัวหนาสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหมเห็นดวยอยางยิ่งกับการที่หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคควร
ฝกอบรมใหความรูเพื่อการพัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบการ
ตรวจสอบติดตามและประเมินผล ใหประชาชนมีสวนรวม และสํารวจความคิดเห็นกอนมีการ
ถายโอนภารกิจ
6. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นและพนักงานสวนทองถิ่นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการถายโอน
ภารกิ จ ตามแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
α= .05 ดังนี้ คือ
6.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเห็นวาหนวยบริหารราชการ
สวนกลางและสวนภูมิภาคมีความตั้งใจถายโอนภารกิจสูทองถิ่นมากกวาพนักงานสวนทองถิ่น
6.2 สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเห็นวาหนวยบริหารราชการ
สวนกลางและสวนภูมิภาคมีความตั้งใจถายโอนภารกิจสูทองถิ่นมากกวา พนักงานสวนทองถิ่น
6.3 สมาชิ ก สภาองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ค วามเห็ น ว า หน ว ยบริ ห าร
ราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคควรฝกอบรมใหความรูแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอน
การถายโอนภารกิจ การถายโอนภารกิจเกี่ยวของกับการเงินและการคลังของประเทศนอยกวา
พนักงานสวนทองถิ่น
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The purposes of this research were to study and compare the Muang Chiang Mai Local
Autonomy Officers’ opinion on the job transfer according to the authorized decentralization plan
and stages and to study the problems and suggestions on the job transfer according to the
authorized decentralization plan and stages. Samples were 33 Muang Chiang Mai local autonomy
administrators, 11 assistants of Muang Chiang Mai local autonomy administrators and 33 chiefs
of Muang Chiang Mai local autonomy officers and 74 members of Muang Chiang Mai local
autonomy officers whom were chosen by simple random sampling. The gathering of data was by
the researcher using questionnaires. The analyzing of data was by frequency, percentage,
arithmetic mean, standard deviation, one-way analysis of variance and sheffe. The results were as
follows :1. Most of the Muang Chiang Mai local autonomy officers were male, 41-50
years old, with bachelor degrees, and working at the Muang Chiang Mai local autonomy office for
3-4 years.
2. The Muang Chiang Mai local autonomy administrators agreed with the
efficiency of the administration of the local autonomy offices, and promoting of personnel
training.
3. The members of Muang Chiang Mai local autonomy officers agreed with the
job transfer according to the authorized decentralization plan and stages
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4. The assistants of Muang Chiang Mai local autonomy administrators agreed
with the efficiency of the job transfer according to the authorized decentralization plan and stages
and was confirmed the readiness of Muang Chiang Mai local autonomy offices to decentralize.
5. The chiefs of the Muang Chiang Mai local autonomy officers agreed with the
officers’ training before the job transfer according to the authorized decentralization plan and
stages, and that they ought to transfer the person budget and task, ought to promote the personnel
development in order to transfer, efficiently ought to be an efficient administration, ought to have
good governance, and ought to ask the people's opinion before job transfers.
6. The Muang Chiang Mai local autonomy officers differed by .05 in their
opinions on job transfers according to the authorized decentralization plan and stages.
6.1 The Muang Chiang Mai local autonomy administrators and officers
differed by .05 in their opinions on the intention in job transfers according to the authorized
decentralization plan and stages of the central and sector organization.
6.2 The Muang Chiang Mai local autonomy members and officers differed by
.05 their opinions on job transfers according to the authorized decentralization plan and stages of
the central and sector organization.
6.3 The Muang Chiang Mai local autonomy members and the officers differed
by .05 in their opinions on training and on the transfer of the budget..
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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริวันทน ชัยญาณะ
ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ รอองศาสตราจารย ดร.เจิดหลา สุนทรวิภาต และอาจารย
ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา และตรวจ
แกไขขอบกพรองตาง ๆ มาโดยตลอด จนเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว
ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ นายการุณ คลายคลึง นายสมาน กาบมาลา และนายมนัสพงศ
พรหมพิสิฐพงศ ผูเชี่ยวชาญที่ไดก รุณาตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และขอขอบพระคุณ บุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่ไดกรุณาใหความรวมมือ และ
อํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลตลอดจนเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี
ขอกราบขอบพระคุณอาจารยเสถียร บุญลือ อาจารยประหยัด บุญลือ พรอมทั้งขอบพระคุณ
เพื่อนนักศึกษาสาขายุทธศาสตรการพัฒนาที่เปนกําลังใจผูวิจัยจนสําเร็จดวยดี
ประโยชนอันพึงไดจากการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยขอมอบใหไวเปนวิทยาทานแกทาน
ผูอานหรือทานที่สนใจ และขอกราบขอบพระคุณบิดา-มารดาที่ไดเลี้ยงดูบุตรมาและใหความเมตตา
ชวยเหลือในดานตาง ๆ และเปนกําลังใจแกผูวิจัยมาโดยตลอด
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