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ความสําคัญของการวิจัย
1. การปกครองทองถิ่นรูปแบบเทศบาล เปนหนวยการปกครองทองถิ่น

ที่ประชาชนรูจัก คุนเคย และใชสืบตอกันมาชานาน รวมทั้งเปนสถานที่
ฝกหัดการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และการกระจายอํานาจ   
ใหแกประชาชนอยางตอเนื่อง

2. การบริหารจัดการของเทศบาลเมืองราชบุรี ไดประสบกับปญหาดาน
การบริหาร จัดการ เชน (1) การกําหนดนโยบายของเทศบาลไมสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชน (2) ผูบริหารเทศบาลบางสวนใชอํานาจหนาที่เกินขอบเขต (3) บุคลากร
บางสวนของเทศบาลปฏิบัติงานอยางไมสุจริต (4) เทศบาลไมใหความสําคัญกับการมี
สวนรวมของประชาชนมากเทาที่ควร และ (5) ผูบริหารเทศบาลบางสวนไมไดใหความสําคัญ
กับการวางแผนและการปฏิบัติตามแผน เปนตน

3. เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาและเสนอแนวโนมของประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการของเทศบาลเมืองราชบุรีที่คํานึงถึงประโยชนและสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน ผลการศึกษาคร้ังนี้จะเปนประโยชนทั้งในทางวิชาการและทางปฏิบัติตอหนวยงาน
ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองราชบุรี
2. ศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองราชบุรี
3. ศึกษาแนวโนมของประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองราชบุรี
4. ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางบางกลุมตอภาพรวมแนวโนมของ

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองราชบุรี

วิธีการศึกษา
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถาม ประชากรที่ใชในการศึกษา แบงเปน 2 

ประเภท ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองราชบุรี ทั้งฝายการเมืองและฝายประจํา และ 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองราชบุรี รวมประชากรทั้งหมด 38,164 คน กลุมตัวอยาง 
แบงเปน 2 ประเภทเชนกัน ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองราชบุรี ทั้งฝายการเมือง
และฝายประจํา และ ประชาชนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองราชบุรี รวมกลุมตัวอยาง 1,540 คน 
ทั้งนี ้ไดมาจากการคํานวณโดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane. 1973: 727-728) และมี
การสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญดวย  เก็บแบบสอบถามกลับคืนมาได 1,356 ชุด คิดเปน
รอยละ 88.05 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบความแตกตาง (t-test)

ผลการศึกษา
1. ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ พบวา กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยวาเทศบาล

เมืองราชบุรีมีปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการในระดับปานกลางทั้ง 10 ดาน 
2. ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการ ปรากฏวา กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมาก 5 ดาน ไดแก ดาน (1) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (2) การอํานวยการ (3) การประสานงาน (4) การรายงาน และ (5) 
การงบประมาณ ในขณะเดียวกัน กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับปานกลาง 5 ดาน 
ไดแก ดาน (1) การบริหารนโยบาย (2) การบริหารอํานาจหนาที ่(3) การบริหาร
คุณธรรม (4) การบริหารที่เกี่ยวของกับสังคม และ (5) การวางแผน

3. ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอแนวโนมของประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมาก 1 ดาน ไดแก ดานการบริหารคุณธรรม 
และกลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับปานกลาง จํานวน 9 ดาน

4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางบางกลุมตอภาพรวมแนวโนม
ของประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ จําแนกตามเพศ คือ เพศชายกับเพศหญิง
พบวา มีความเห็นไมแตกตางกัน 7 ดาน และมีความเห็นแตกตางกัน  3 ดาน ไดแก 
ดาน (1) การบริหารคุณธรรม (2) การบริหารทรัพยากรมนุษย และ (3) การวางแผน

ขอเสนอแนะ
1. ดานการบริหารนโยบาย เทศบาลเมืองราชบุรีควรใหความรูดวยการพัฒนาหรือ

ฝกอบรมแกบุคลากรของเทศบาลเมืองราชบุรีในเร่ืองการบริหารนโยบายใหชัดเจนและ
สอดคลองกับความตองการประชาชน

2. ดานการบริหารอํานาจหนาที่ สภาเทศบาลเมืองราชบุรี ควรมีการควบคุม ติดตาม 
และตรวจสอบฝายบริหารของเทศบาลเมืองราชบุรี โดยเฉพาะการอภิปรายในสภาเทศบาล 

3. ดานการบริหารคุณธรรม เทศบาลเมืองราชบุรีควรใหความสนใจกับการพัฒนา
จิตสํานึกของบุคลากรในเร่ืองความเสียสละ ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน และสงเสริม
ใหประชาชน เขามามีสวนรวมในการควบคุมตรวจสอบคุณธรรมของบุคลากรเทศบาล

กรอบแนวคิด
 ผูศึกษาไดนํา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา แพ็มส-โพสคอรบ 

(PAMS-POSDCoRB)” มาเปนกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุมและวิเคราะห “(1) ปญหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ (2) การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และ (3) แนวโนม
ของประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองราชบุรี” กรอบแนวคิดดังกลาวนี้
ประกอบดวย 10 ดาน ไดแก (1) การบริหารนโยบาย (Policy) (2) การบริหารอํานาจหนาที่ 
(Authority) (3) การบริหารคุณธรรม (Morality) (4) การบริหารที่เกี่ยวของกับสังคม (Society) 
(5) การวางแผน (Planning) (6) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Staffing) (7) การอํานวยการ 
(Directing) (8) การประสานงาน (Coordinating) (9) การรายงาน (Reporting) และ (10) 
การงบประมาณ (Budgeting) นอกจากนี้ ผูศึกษาไดกําหนดให “ปญหาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และแนวโนมของประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการของเทศบาลเมืองราชบุรี” เปนตัวแปรอิสระ สวน “การเพ่ิมประสิทธิภาพและ
แนวโนมในการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองราชบุรี” เปนตัวแปรตาม 


