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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความสําเร็จของการจัดฝกอบรม

ดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2) ศึกษาความแตกตางของความสําเร็จ
ของการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท
3) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 4) เสนอแนะกลยุทธการพัฒนาการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รูปแบบการวิจัยใชรูปแบบการวิจัยแบบไมทดลอง เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เนนการวิจัย
เชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรท่ีศึกษาคือบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีผานการฝกอบรมดานชาง ท่ีจัดโดยกรมทางหลวงชนบท จํานวนท้ังสิ้น 392 คน จากพ้ืนท่ีสํานัก
ทางหลวงชนบทท่ี 1 (ปทุมธานี) ประกอบดวย 5 จังหวัด คือ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
พระนครศรีอยุธยา และอางทอง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ และ
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุโดยวิธีข้ันตอน สวนการวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพใชการวิเคราะห SWOT
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ผลการวิจัย พบวา
1. ระดับความสําเร็จของการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ของกรมทางหลวงชนบท มากกวารอยละ 80
2. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีความ

ตองการในการพัฒนาบุคลากรดานชางแตกตางจากเทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด
(อบจ.)

3. สมรรถนะ และตัวแปร 3 วงกลม เปนปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการจัดการ
ฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

4. กลยุทธท่ีควรนํามาใชในการพัฒนาการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ ควรปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน ปรับปรุงเนื้อหาใหตรงกับ
ความตองการ จัดทําสื่อออกเผยแพรแบบออนไลน สงวิทยากรไปแนะนําในพ้ืนท่ี ปรับเปลี่ยน
รูปแบบวิธีการฝกอบรม สรางเครือขาย และชองทางในการติดตอกับชางโดยตรง และจัดตั้ง
หนวยบริการเคลื่อนท่ี

ABSTRACT
The purposes of this study are 1) study the level of success of training

on mechanics for personnel from local administrative organization, 2) study the
differences in success of training on mechanics for personnel in each type of
local administrative organization, 3) study the factors influencing success of
training on mechanics for personnel of local administrative organization and 4) to
recommend the strategies for development of training on mechanics for
personnel of local administrative organization.

The research design is non-experimental design and survey based
research focusing on the quantitative research, as well as the qualitative
research. The population for this study are 392 personnels of local administrative
organization having passed training on mechanics organized by the Department
of Rural Roads (DRR), in the area of Bureau of Rural Roads 1 (Pathumthani)
covering 5 provinces; Pathumthani, Nonthaburi, Samut Prakan, Phranakhon Si
Ayutthaya and Ang Thong, The Instruments used for this research are base on
the questionnaire and the interview. Data are analyzed by applying frequency
distribution, percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple
regression analysis while qualitative data analysis applied SWOT analysis.
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The findings were as follows
1. Level of success of training on mechanics for personnel of local

administrative organization by the Department of Rural Roads was more than 80%
2. Tambon administrative organization’s requirement for the development

of mechanical personnel differs from that of municipalityand Provincial Administration
Organization.

3. Both variables competency and 3 circles had influenced the success
of training on mechanics for personnel of local administrative organization

4. Strategies required for improving training on mechanics for personnel
of local administrative organization are to update data and adapt the content to
fit the need of the attendants, to publicize on online media, to send lecturer for
orientation in the area, to modify training pattern, and to develop network and
channel for direct contact with the mechanic and set up mobile unit.

คําสําคัญ
การจัดฝกอบรมดานชาง ความสําเร็จ

ความสําคัญของปญหา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหง

รัฐ และหมวด 14 การปกครองสวนทองถิ ่น มีสาระสําคัญใหร ัฐตองกระจายอํานาจ
(Decentralization) ใหทองถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถ่ินไดเอง และกําหนดให
มีการตราพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยสาระสําคัญกฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจในการจัดทําแผนกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและแผนปฏิบัติการ ซ่ึงสาระสําคัญของแผนดังกลาวไดกําหนดใหสวน
ราชการจะตองถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 6 ดาน มีการถาย
โอนภารกิจท้ังสิ้น 245 เรื่อง มีสวนราชการท่ีจะตองถายโอนภารกิจจํานวน 50 หนวยงาน
รวม 11 กระทรวง และกําหนดใหหนวยงานท่ีถายโอนตองชวยเหลือสนับสนุนใหคําแนะนํา
และคําปรึกษาจนกวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีความพรอม

กรมทางหลวงชนบท (Department of Rural Roads) เปนหนวยงานท่ีกอตั้งข้ึนจาก
การปฏิรูประบบราชการ โดยไดนําแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมมาใชในการบริหาร
ราชการ และมีภารกิจในการถายโอนถนนและสะพานในความรับผิดชอบใหแกองคกรปกครอง
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สวนทองถ่ิน รวมท้ังการทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงเพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีรับถายโอน โดยกรมทางหลวงชนบทไดทําหนาท่ีในฐานะพ่ีเลี้ยงดวยการจัดฝกอบรม
ดานชางใหแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งแตป พ.ศ. 2546 จนถึงปจจุบัน

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาวา การจัดฝกอบรมดังกลาวประสบความสําเร็จในระดับใด และอะไรเปนปจจัยแหง
ความสําเร็จ ตลอดจนเพ่ือตองการทราบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความตองการพัฒนา
บุคลากรดานชางเพ่ิมเติมในดานใด โดยไดเลือกพ้ืนท่ีสํานักทางหลวงชนบทท่ี 1 (ปทุมธานี)
ประกอบดวย 5 จังหวัด คือ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา และ
อางทอง เปนพ้ืนท่ีในการศึกษา

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. การจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประสบ

ความสําเร็จในระดับใด
2. การฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ

ประเภทประสบความสําเร็จแตกตางกันหรือไม
3. อะไรเปนปจจัยท่ีทําใหการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินประสบความสําเร็จ
4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการพัฒนาบุคลากรดานชางเพ่ิมเติมในเรื่องใด

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาระดับความสําเร็จของการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน
2. เพื่อศึกษาความแตกตางของความสําเร็จของการจัดฝกอบรมดานชางใหกับ

บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท
3. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการจัดฝกอบรมดานชางใหกับ

บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
4. เพ่ือเสนอแนะกลยุทธการพัฒนาการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรท่ีศึกษา คือ บุคลากรขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีผานการฝกอบรมดานชางท่ีจัดโดยกรมทางหลวงชนบทในเขตพ้ืนท่ีสํานักทาง
หลวงชนบทท่ี 1 (ปทุมธานี) จํานวน 5 จังหวัด คือ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
พระนครศรีอยุธยา และอางทอง รวมท้ังสิ้น 383 แหง โดยสอบถามจากกลุมตัวอยางท่ีไดจาก
การคํานวณโดยใชสูตรของ Taro Yamane จํานวน 196 แหง กลุมตัวอยางแหงละ 2 คน
รวมกลุมตัวอยาง 392 คน

เครื่องมือการวิจัย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามซ่ึงมีท้ังหมด 4 ตอน
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการจัดฝกอบรมดานชาง

ใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตอนท่ี 3 คําถามเพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากร

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะ และแบบสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน

โอกาส ขอจํากัด และขอเสนอแนะ ผู ศึกษาไดหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยไดนําไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน จํานวน
30 ตัวอยาง และนํามาหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค ไดคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.93

การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ีหนึ่ง วิเคราะหขอมูลโดยใชการ
แจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสถิติ One Sample t-test คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-test
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) และการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Regression Analysis) แบบข้ันตอน (Stepwise) สวนท่ีสอง การวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเชิงพรรณนารวมท้ังการจัดกลุมขอเสนอแนะท่ีจะทําใหการจัดฝกอบรม
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน และมีการวิเคราะหอยางเปนระบบ สวนการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะห SWOT

ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการจัดฝกอบรม

ดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของกรมทางหลวงชนบท: กรณีศึกษาสํานัก
ทางหลวงชนบทท่ี 1 (ปทุมธานี) สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้

ขอมูลท่ัวไป กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 89.3 มีอายุระหวาง 31-40 ป
รอยละ 41.1 สถานภาพสมรส รอยละ 65.8 สวนใหญมีการศึกษาสูงสุดคือระดับปริญญาตรี
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รอยละ 53.8 สวนใหญ ไดรับเงินเดือน 10,001-15,000 บาท รอยละ 27.0 สวนใหญสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล รอยละ 71.9 ตําแหนงประเภทบริหารสวนใหญดํารงตําแหนง หัวหนา
สวน รอยละ 12.8 ตําแหนงประเภทบุคลากรดานชางสวนใหญดํารงตําแหนงนายชางโยธา
รอยละ 24.5 สวนใหญมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 10 ป ข้ึนไป รอยละ 37.8 และท้ังหมดเคย
เขารับการฝกอบรมท่ีจัดโดยกรมทางหลวงชนบท รอยละ 100.0

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอตัวแปรอิสระในภาพรวมอยูในระดับมากโดยมี
คาเฉลี่ย 3.87 เม่ือพิจารณารายดานพบวา ตัวแปรท่ีกลุมตัวอยางมีความเห็นอยูในระดับมาก
เรียงตามลําดับ ดังนี้ ตัวแปร 3 วงกลม มีคาเฉลี่ย 3.90 รองลงมาคือ สมรรถนะ มีคาเฉลี่ย 3.89
ความชัดเจนของกระบวนการฝกอบรม มีคาเฉลี่ย 3.84 และตัวแปรการเรียนรูของผูเขารับ
การฝกอบรม มีคาเฉลี่ย 3.82 ตามลําดับ

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอตัวแปรตามในภาพรวม อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย 3.88

ผลการวิจัย
1. ระดับความสําเร็จของการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินของกรมทางหลวงชนบทมากวารอยละ 80
2. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) (คาเฉลี่ย 3.93) มีความตองการในการพัฒนา

บุคลากรดานชางแตกตางจากเทศบาล (คาเฉลี่ย 3.76) และองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)
(คาเฉลี่ย 3.78)

3. สมรรถนะ (คาเฉลี่ย 3.89) และตัวแปร 3 วงกลม (คาเฉลี่ย 3.90) สงผลตอ
ความสําเร็จของการจัด การฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

4. กลยุทธท่ีควรนํามาใชในการพัฒนาการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินคือ ควรปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน ปรับปรุงเนื้อหาใหตรงกับ
ความตองการ จัดทําสื่อออกเผยแพรแบบออนไลน สงวิทยากรไปแนะนําในพ้ืนท่ี ปรับเปลี่ยน
รูปแบบวิธีการฝกอบรม สรางเครือขายและชองทางในการติดตอกับชางโดยตรง และจัดตั้ง
หนวยบริการเคลื่อนท่ี

ขอสรุปจากการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวย จุดแข็ง กลุมตัวอยางมีความเห็นวา กรมทาง
หลวงชนบทมีบุคลากรท่ีมีความชํานาญ และมีประสบการณ หลักสูตรฝกอบรมตรงกับความ
ตองการตอการนําไปใชในการปฏิบัติงาน มีการนําความรูเก่ียวกับเทคนิควิธีการสมัยใหมและ
เทคโนโลยีสมัยใหมมาถายทอดใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) วิทยากรมีความรู
ความสามารถ จุดออน กลุมตัวอยางมีความเห็นวา หลักสูตรขาดความหลากหลาย ควรมีการ
สรุปเนื้อหาท่ีชัดเจน ระยะเวลาการฝกอบรมนอย การฝกปฏิบัติไมท่ัวถึง เนื้อหาของหลักสูตร
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ฝกอบรมบางประเด็นไมสอดคลองกับเนื้องาน อปท. สถานท่ีจัดฝกอบรมไกล ไมสะดวกตอการ
เดินทางไปเขารับการฝกอบรม ควรจัดการฝกอบรมในพื้นที่จริงมากกวาการจัดในหอง
ประชุม โอกาส กลุมตัวอยางมีความเห็นวา ควรเพ่ิมเติมเนื้อหาใหครอบคลุมกับภารกิจของ อปท.
ในทุกดาน ควรเพ่ิมระยะเวลาในการฝกอบรม ควรมีการปรับปรุงโปรแกรมตางๆ ใหสามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนปจจุบัน ควรขยายพ้ืนท่ีในการจัด
ฝกอบรมลงไปในระดับพ้ืนท่ี ควรมีการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึงและเพ่ิมชองทางในการ
เผยแพร ควรกําหนดรูปแบบวิธีการฝกอบรมท่ีหลากหลาย และมีการคัดเลือกผู เขารับ
การฝกอบรมท่ีมีพ้ืนฐานในระดับเดียวกันและ ขอจํากัดหรืออุปสรรค กลุมตัวอยางมีความเห็น
วา อปท.ไมมีงบประมาณในการเดินทางเขารับการฝกอบรม สถานท่ีจัดฝกอบรมไกลไมสะดวกตอ
การเดินทาง และวัฒนธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) แตกตางจากหนวยงาน
ภาครัฐอ่ืนๆ

อภิปรายผล
1. การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินของกรมทางหลวงชนบท ตามสมมติฐานท่ีตั้งไววา ระดับความสําเร็จ
ของการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ของกรมทางหลวง
ชนบทไมต่ํากวารอยละ 80

จากการศึกษาพบวา ระดับความสําเร็จของการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มากกวารอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงจากผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ
ความสําเร็จของการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในภาพรวมอยูในระดับมาก สวนหนึ่ง อาจเนื่องมาจากการจัดฝกอบรมใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (อปท.) ของกรมทางหลวงชนบทเปนการจัดอบรมแบบใหเปลา เปนการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ท่ีกําหนดใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐท่ีมีภารกิจถายโอน
ตองชวยเหลือสนับสนุนใหคําแนะนํา และคําปรึกษาทางเทคนิค วิชาการ จนกวาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะมีความพรอม โดยไดดําเนินการจัดฝกอบรมตามแนวทางกระบวนการฝกอบรม
ของสํานักงาน ก.พ. (สํานักงาน ก.พ., 2532) ประกอบดวย การหาความจําเปนในการฝกอบรม
การสรางหลักสูตร การกําหนดโครงการ การบริหารโครงการ และการประเมินผล/ติดตามผล และ
ไดนําแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวคิด 3 วงกลม ของจีระ หงสลดารมภ (2533)
มาใช นอกจากนี้จากผลการศึกษาพบวาหลักสูตรท่ีกรมทางหลวงชนบทจัดฝกอบรมตรงกับความ
ตองการในการนําไปใชในการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ตามกลุมตัวอยางยังเสนอใหมีการปรับปรุง
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โปรแกรมตางๆ ใหสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลมีศักยภาพต่ํา ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของนงนุช การสุข (2548) ท่ีไดศึกษาเรื่อง ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลในการ
รองรับการถายโอนงานของกรมทางหลวงชนบท : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
นนทบุรี ท่ีพบวาองคการบริหารสวนตําบลมีศักยภาพต่ําดานการกอสราง และบํารุงรักษาทาง

2. การวิเคราะหความแตกตางกันของความตองการในการพัฒนาบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท ตามสมมติฐานท่ีตั้งไววา องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละประเภทมีความตองการในการพัฒนาบุคลากรดานชางท่ีแตกตางกัน

จากผลการศึกษาพบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ท่ีมีความความตองการ
ในการพัฒนาบุคลากรท่ีแตกตางกัน คือ เทศบาล (คาเฉลี่ย 3.76) กับองคการบริหารสวนตําบล
(คาเฉลี่ย 3.93) (อบต.) ซ่ึงอาจสืบเนื่องมาจากโครงสราง อํานาจหนาท่ี อายุการจัดตั้ง
โดยเทศบาลจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
มีฐานะเปนนิติบุคคล มีหนาท่ีในการพัฒนาและบํารุงรักษา และจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ และมีอํานาจในการทํากิจกรรมตางๆ ในเขตพ้ืนท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด สวนองคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มีฐานะเปนนิติบุคคล เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก
มีพ้ืนท่ีครอบคลุมเขตตําบลตามท่ีกฎหมายกําหนดมีหนาท่ีในการจัดใหมีและบํารุงทางน้ํา และ
ทางบก การรักษาความสะอาดของถนน เปนตน และมีอํานาจในการทํากิจกรรมตางๆ ในเขต
พ้ืนท่ี โดยมีอํานาจตามท่ีรัฐบาลกลางใหอํานาจและอิสระ มีงบประมาณเปนของตนเอง
ประชาชนในทองถ่ินมีสิทธิในการเขามามีสวนรวมในรูปแบบตางๆ (โกวิทย พวงงาม, 2452) ซ่ึง
จากการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะเทศบาล และ องคการบริหารสวนตําบล
(อบต.) มีขอบเขต อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ งบประมาณ และโครงสรางท่ีแตกตางกัน
ตลอดจนระยะเวลาการจัดตั้งท่ีตางกัน ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความตองการใน
การพัฒนาบุคลากรดานชางแตกตางกัน กลาวคือ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีขนาด
เล็ก และมีอัตรากําลังบุคลากรนอยกวาเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
ยังเปนหนวยงานหลักท่ีรับโอนภารกิจจากสวนราชการท่ีถายโอน รวมถึงภารกิจดานโครงสราง
พ้ืนฐานดานทางและสะพาน แตเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีขนาดเล็ก
ขาดประสบการณ และมีศักยภาพไมเพียงพอตอการกอสรางและบํารุงรักษาทาง ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของกมลศักดิ์ โสดาศรี (2550) ท่ีไดศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดสระแกวกับการถายโอนภารกิจดานการบํารุงรักษาทาง พบวา
ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดสระแกว กับการถายโอนภารกิจดานการ
บํารุงรักษาทาง ซ่ึงจําแนกเปน 4 ดาน คือ 1) ดานศักยภาพ 2) ดานงบประมาณ 3) ดานเครื่องมือ
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และอุปกรณ 4) ดานการบํารุงรักษาทาง ในภาพรวมพบวาองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
สระแกวมีศักยภาพเกณฑเฉลี่ยอยูในระดับนอยทุกดาน

3. ปจจัยท่ีสงผลความสําเร็จของการจัดการฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ของกรมทางหลวงชนบท ตามสมมติฐานท่ีตั้งไววา ความชัดเจนของ
กระบวนการฝกอบรม ตัวแปรการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรม ตัวแปร3วงกลม และสมรรถนะ อยาง
นอย 1 ตัวแปร สงผลตอความสําเร็จของการจัดการฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ผลการศึกษาพบวาตัวแปรอิสระท่ีสามารถอธิบายถึงปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
กับระดับความสําเร็จของการจัดการฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน มีจํานวน 2 ตัวแปร คือ สมรรถนะ และตัวแปร 3 วงกลม ดังนี้

3.1 การพบความสัมพันธเชิงบวกระหวางสมรรถนะ (Competency) กับ
ความสําเร็จของการจัดการฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ซ่ึงเปนปจจัยตัวแรกท่ีเขา สูสมการถดถอย โดยสามารถอธิบายความผันแปรของระดับ
ความสําเร็จของการจัดการฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ได
ถึงรอยละ 52.0 กลาวไดวาสมรรถนะ เปนปจจัยท่ีมีสวนสําคัญท่ีทําใหการจัดการฝกอบรมดานชาง
ใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประสบความสําเร็จ โดยปจจัยท้ัง 5 คือ 1) ทักษะ
2) ความรู 3) ทัศนคติ 4) บุคลิกลักษณะ และ 5) แรงจูงใจ ซ่ึงสอดคลองกับ Spencer &
Spencer (1993 อางถึงใน ประวิทย วิจิตรไตรธรรม, 2551) ท่ีไดกลาวไววา สมรรถนะเปน
คุณลักษณะของบุคคลท่ีมีความสัมพันธเชิงเหตุและผลตอความมีประสิทธิผล หรือการ
ปฏิบัติงานท่ีไดผลการทํางานท่ีดีข้ึนกวาเดิม นอกจากนี้ Spencer และ Spencer ยังไดกลาวไว
วา คุณลักษณะของบุคคลเปรียบเหมือนภูเขาน้ําแข็งท่ีลอยอยูในน้ํา โดยมีสวนหนึ่งท่ีเปนสวน
นอยลอยอยูเหนือน้ํา ไดแกความรูท่ีบุคคลมีในสาขาตางๆ ท่ีเรียนรูมา และสวนของทักษะ
ไดแกความเชี่ยวชาญ ชํานาญพิเศษในดานตางๆ สวนท่ีลอยอยูเหนือน้ํานี้เปนสวนท่ีสังเกต
และวัดไดงาย สําหรับสวนของภูเขาน้ําแข็งท่ีอยูใตน้ํานั้นเปนสวนท่ีมีปริมาณมากกวา สังเกต
และวัดไดยากกวา สวนท่ีอยูเหนือน้ําเปนสวนท่ีสัมพันธกับเชาวนปญญาของบุคคล ซ่ึงยังไมเพียง
พอท่ีจะทําใหเขาเปนผูท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีโดดเดน บุคคลจําเปนตองมีแรงผลักดันเบื้องลึก
คุณลักษณะสวนบุคคล ภาพลักษณของบุคคลท่ีมีตอตนเองและบทบาทท่ีแสดงออกตอสังคมท่ี
เหมาะสมดวย จึงจะทําใหเขาสามารถเปนผูท่ีมีผลงานท่ีโดดเดนได ซ่ึงนอกจากบุคคลทุกคนควรมี
ความสามารถพ้ืนฐานท่ีเทาเทียมกัน บุคคลยังควรพัฒนาตนเองใหมีความสามารถท่ีแตกตางกันดวย
ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของกมลศักดิ์ โสดาศรี (2550) ท่ีไดศึกษาเรื่อง แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดสระแกวกับการถายโอนภารกิจดานการ
บํารุงรักษาทาง โดยบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดสระแกวมีความเห็นวา
ตองการแนวทางในการพัฒนาศักยภาพดานบุคลากรมากที่สุด และขอเสนอแนะของ
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นงนุช การสุข (2548) ท่ีไดศึกษาเรื่อง ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลในการรองรับการ
ถายโอนงานของกรมทางหลวงชนบท โดยไดใหขอเสนอแนะดานประสบการณการฝกอบรม
และคูมือหลักเกณฑในแผนพัฒนาตําบลวาควรใหความสําคัญกับการพัฒนาคน และการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานไปพรอมๆ กัน

ดังนั้น จึงกลาวไดวา สมรรถนะของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปน
พ้ืนฐานของความรูในดานงานชาง และความตองการในการพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานของ
ตนเองใหมีความสามารถท่ีนอกเหนือและพิเศษไปจากความสามารถท่ีมีอยู ตลอดจนความ
ตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ควบคูไปกับการ
พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือใหสอดรับซ่ึงกันและกัน สมรรถนะจึงเปนสวนหนึ่งท่ีสงผล
ตอความสําเร็จของการจัดการฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

3.2 การพบความสัมพันธเชิงบวกระหวางตัวแปร 3 วงกลม กับระดับความสําเร็จ
ของการจัดการฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนตัว
แปรท่ีเขาสูสมการถดถอยเปนลําดับรองลงมาจากสมรรถนะ ซ่ึงประกอบดวย บริบท (Context)
ของ อปท. ทักษะและศักยภาพท่ีจําเปนสําหรับบุคลากร (Skills, Competencies) และแรงจูงใจ
(Motivation) โดยสามารถอธิบายความผันแปรของระดับความสําเร็จของการจัดการฝกอบรมดาน
ชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 7.5 ซ่ึงกลาวไดวาตัวแปร
3 วงกลม เปนปจจัยท่ีมีสวนสําคัญท่ีทําใหการจัดการฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประสบความสําเร็จ ซ่ึงจีระ หงสลดารมภ ไดกลาวไววา ทฤษฎี 3 วงกลม
เปนแนวคิดเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนทฤษฎีท่ีถือไดวาเปนกลยุทธในการพัฒนาและ
บริหารทรัพยากรมนุษยในองคกร ซ่ึงผูบริหารหรือผูนําจะตองมีวิสัยทัศนท่ีถูกตอง และสามารถ
ระบุภารกิจที่ชัดเจนไดกอนจึงจะนําทฤษฎี 3 วงกลม มาปรับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
จากผลการวิจัยของสําเนียง สิมมาวัน (2549) ท่ีไดศึกษาเรื่อง การถายโอนอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดอุบลราชธานี และไดเสนอ
แนวทางแกไขปญหาในการถายโอนอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินคือ การทําความ
เขาใจใหชัดเจนในเรื่องภารกิจท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเปนผูรับผิดชอบ การกําหนด
นโยบายและแผนในการรองรับภารกิจถายโอนอยางชัดเจน รวมท้ังถายโอนบุคลากรและ
งบประมาณใหเหมาะสมและเพียงพอตอการดําเนินการภารกิจถายโอน

ดังนั้น จึงกลาวไดวา ตัวแปร 3 วงกลม ซึ่งเปนปจจัยที่กรมทางหลวงชนบท
นํามาใชในการกําหนดและจัดทําโครงการ/หลักสูตร โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม ความ
ตองการ ทักษะและศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนการกําหนดรูปแบบการฝกอบรมท่ีเปนท่ี
ดึงดูดความสนใจ ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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และการพัฒนาบุคลากรในแตละพื้นที่ ตัวแปร 3 วงกลม จึงเปนตัวแปรหนึ่งท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จของการจัดการฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเชิงกลยุทธ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําเครื่องมือ SWOT มาใชในการวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และขอจํากัด โดยใชเทคนิค TOWS Matrix ในการวิเคราะห ซ่ึงมี
ขอเสนอแนะเชิงกลยุทธ ดังนี้

1.1 กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) ควรปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน ควรจัดทํา
หลักสูตรโดยสอดแทรกเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับภารกิจของ อปท. ขยายเวลาการฝกอบรมใหเพียงพอ
รวมท้ังควรจัดทํา สื่อถายทอดประสบการณตรงและองคความรูท่ีเก่ียวกับขอระเบียบ กฎหมาย
และมาตรฐานงานออกเผยแพรผานชองทางตางๆ อีกทั้งควรจัดทําหลักสูตรฝกอบรมโดยเนน
กรณีศึกษาออกเผยแพรผานระบบออนไลน และออฟไลน

1.2 กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) ควรจัดทําสื่อประชาสัมพันธโครงการ/
หลักสูตรฝกอบรมเผยแพรผานระบบอินเทอรเน็ต และควรจัดสงทีมวิทยากรท่ีมีความรูและ
ประสบการณเขาไปใหคําแนะนําในพ้ืนท่ี ควรจัดทําโครงการ/หลักสูตรฝกอบรม สําหรับ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

1.3 กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) ควรปรับปรุงและสรุปเนื้อหาการฝกอบรม
โดยแยกเปนประเด็นอยางชัดเจน และมีความหลากหลาย ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการ
ฝกอบรมดวยการสงวิทยากรท่ีมีความรู และประสบการณ ไปใหความรูในพ้ืนท่ีตามชวง
ระยะเวลาท่ี อปท.สะดวก

1.4 กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) หนวยงานควรสรางเครือขาย และชองทางใน
การติดตอประสานงานเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล และองคความรูกับชางโดยตรง ควรจัดตั้งหนวย
บริการเคลื่อนท่ี เพ่ือใหคําปรึกษาแนะเก่ียวกับวิชาการดานชาง

2. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชในภาคปฏิบัติ
จากผลการศึกษาวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการจัดฝกอบรม

ดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ของกรมทางหลวงชนบท มีจํานวน 2 ตัว
แปร คือ สมรรถนะ และตัวแปร 3 วงกลม ดังนั้น เพ่ือใหการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้

2.1 สมรรถนะ เปนบุคลิกลักษณะท่ีซอนอยูภายในปจเจกบุคคล ซ่ึงสามารถ
ผลักดันใหปจเจกบุคคลสรางผลการปฏิบัติงานท่ีดีหรือตามเกณฑท่ีกําหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบ
นักวิชาการไดแบงประเภทของสมรรถนะออกเปน 2 ประเภทบาง 3 ประเภทบาง โดยในสวนของ
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สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดแบงสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญออกเปน 2 ประเภท คือสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจํากลุมงาน
ซ่ึง David C. McClelland ไดกลาวไววาสมรรถนะมีองคประกอบ 5 ประการ ดังนี้ 1) ทักษะ
2) ความรู 3) ทัศนคติ 4) บุคลิกลักษณะ และ 5) แรงจูงใจ (1993 อางถึงใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ,
2548) ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการฝกอบรมใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประสบผลสําเร็จมากยิ่งข้ึน ผูรับผิดชอบในการจัดการฝกอบรมควรพิจารณา ดังนี้

1) ทักษะ การจัดทําโครงการฝกอบรมควรกําหนดเนื้อหาของโครงการ/
หลักสูตรฝกอบรมโดยการนํากรณีศึกษามาใชเพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสฝกฝนใน
เกิดความชํานาญ เกิดทักษะการแกไขปญหาและสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง
เชน การฝกปฏิบัติ การประมาณราคางาน การฝกปฏิบัติการซอมบํารุงถนนแตละประเภท
เปนตน

2) ความรู การจัดทําโครงการฝกอบรมควรจัดทําโครงการ/หลักสูตรท่ี
สามารถชวยกระตุนใหผูเขารับการฝกอบรมมีการนําความรูท่ีมีอยูไปใชในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนมีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรู เพ่ิมเติม เพ่ือนําความรู ไปใชใน
การปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการ/หลักสูตรท่ีเก่ียวของกับ
ขอระเบียบกฎหมาย และหลักวิชาท่ีมีความจําเปนตอการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ควรจัดกลุมผูเขารับ
การฝกอบรมโดยแบงตามระดับความรู และหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ เชน กลุมหัวหนาสวนโยธา กลุม
วิศวกร กลุมนายชางโยธา กลุมผูชวยชาง เปนตน เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมแตละกลุมมีระดับ
พ้ืนความรูท่ีใกลเคียงกัน

3) ทัศนคติ การจัดทําโครงการฝกอบรมควรจัดทําโครงการ/หลักสูตร
ฝกอบรมท่ีเปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนทัศนคติซ่ึงกันและกัน
โดยอาจกําหนด ใหมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม ท้ังนี้ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถทํางาน
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

4) บุคลิกลักษณะ การจัดทําโครงการฝกอบรมควรจัดทําโครงการ/หลักสูตร
ฝกอบรมท่ีสามารถสรางความเชื่อม่ันในตนเองใหกับผูเขารับการฝกอบรม เพ่ือใหผูเขารับการ
ฝกอบรมกลาคิด กลาตัดสินใจมากยิ่งข้ึน โดยอาจเชิญผูเชี่ยวชาญหรือนักจิตวิทยามาให
ความรูแกวิทยากรเพ่ิมเติมเก่ียวกับการสังเกตบุคลิกลักษณะ ท้ังนี้ เพ่ือใหวิทยากรสามารถเลือก
วิธีการถายทอดความรูใหเหมาะสมกับบุคคล หรือกลุมบุคคลท่ีเขารับการฝกอบรม

5) แรงจูงใจ การจัดทําโครงการ/หลักสูตรฝกอบรม ควรมีวิธีการและ
ชองทางท่ีหลากหลายและสะดวกเพ่ือใหผูเก่ียวของสามารถใหขอเสนอแนะเก่ียวกับโครงการ/
หลักสูตร วิธีการ และรูปแบบการฝกอบรม ตลอดจนควรกําหนดโครงการ/หลักสูตรฝกอบรมให
สามารถดึงดูดความสนใจใหอยากเขาอบรม รวมถึงการกําหนดสิทธิประโยชนตางๆ ท่ีจะไดรับ
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เม่ือผานการฝกอบรม โดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบอาจทําขอตกลงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
จัดทําหลักสูตรรวมกันและกําหนดใหบุคลากรตองผานการฝกอบรมในหลักสูตรนั้นๆ จึงจะ
สามารถกาวเขาสูตําแหนงตางๆ ได

2.2 ตัวแปร 3 วงกลม เปนแนวคิดเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีเปนกลยุทธในการ
พัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกร ประกอบดวย บริบท ของ อปท. ทักษะและศักยภาพ
ท่ีจําเปนสําหรับบุคลากร และแรงจูงใจ ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการฝกอบรมใหกับบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประสบผลสําเร็จมากยิ่งข้ึน ผูจัดการฝกอบรมควรพิจารณา ดังนี้

1) บริบท ของ อปท. การจัดทําโครงการฝกอบรมควรนําสภาพแวดลอม
ท้ังภายใน และภายนอกขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาวิเคราะหในการจัดทําโครงการ/
หลักสูตรฝกอบรม เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
นั้นๆ ตลอดจนเพ่ือใหตรงกับความตองการในการพัฒนาของแตละหนวยงาน เชน หนวยงานท่ีตั้ง
อยูบริเวณพ้ืนท่ีดินออนอาจตองการเพ่ิมพูนความรูและเทคนิคการเก่ียวกับการกอสรางในพ้ืน
ท่ีดินออน สวนหนวยงานท่ีติดทะเลอาจตองการองคความรูและเทคนิคเก่ียวกับการปองกัน
การกัดเซาะตลิ่ง เปนตน

2) ทักษะและศักยภาพท่ีจําเปนสําหรับบุคลากร การจัดโครงการฝกอบรม
ควรพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการฝกอบรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
โครงการ และลักษณะงานท่ีตองการพัฒนา ตลอดจนควรสอดแทรกเนื้อหาท่ีเปนองคความรู
รองท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของกลุมนั้นๆ เชน ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง
กฎหมายความรับผิดทางละเมิด เปนตน

3) แรงจูงใจ การจัดทําโครงการฝกอบรมควรมีการประชุมหารือรวมกัน
ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดสิทธิประโยชน หรือกําหนดใหบุคลากรท่ีผาน
การฝกอบรมไดรับโอกาสความเจริญกาวหนาในสายอาชีพนั้นๆ เชน กําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง หรือทําขอตกลงกับสภาวิศวกรเพ่ือใหการรับรองแกผูผานการฝกอบรม
เปนตน

3. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
3.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบระดับความสําเร็จของการจัดการฝกอบรมดานชาง

ใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท คือ องคการบริหารสวนจังหวัด
(อบจ.) เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) วามีความแตกตางกันหรือไม อยางไร

3.2 ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับภารกิจท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท
รับโอนวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท ยังตองการใหหนวยงานท่ีถายโอน
ภารกิจเปนพ่ีเลี้ยงตอไป หรือสามารถดําเนินการเองไดแลว
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3.3 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีสํานักทางหลวงชนบทท่ี 1
(ปทุมธานี) ประกอบดวย 5 จังหวัด คือ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา
และอางทอง ดังนั้น ควรมีการศึกษาในพ้ืนท่ีอ่ืนดวย เพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดทําแผน
ดานอ่ืนๆ ตอไป

3.4 การศึกษาครั้งนี้เปนการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปนบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพียงดานเดียว ดังนั้น ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการเก็บขอมูลจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน คณะกรรมการการกระจายอํานาจ กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน เปนตน

3.5 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เก่ียวกับการเปนพ่ีเลี้ยงใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในดานตางๆ เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําผลท่ีไดไปใชในจัดทําแผนตอไป
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