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ความสําคัญของการวิจัย
1. เมืองพัทยาเดิมมีฐานะเปนสุขาภิบาลนาเกลือ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2499 มีพ้ืนที่เฉพาะตําบลนาเกลือ ตอมาไดขยายเขตไปถึง

พัทยาใต แตพัทยาไดเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว หนวยการปกครองที่เปนสุขาภิบาลอยูเดิมไมอาจจะบริหารงานและใหบริการไดทัน
กับความเจริญได รัฐบาลจึงไดตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 เปนการปกครองทองถิ่นรูปแบบ
พิเศษ คือ ผูจัดการเมือง กระทั่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีผลบังคับใช จึงตราพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 บังคับใชมีผลตั้งแตวันที ่30 พฤศจิกายน 2542

2. เมืองพัทยามีอํานาจหนาที่ดําเนินการในเขตเมืองพัทยา ในเรื่องดังน้ี (1) การรักษาความสงบเรียบรอย (2) การสงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ (3) การคุมครองและดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน 
(4) การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง (5) การจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเส่ือมโทรม (6) การจัด
การจราจร (7) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (8) การกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลและ
การบําบัดนํ้าเสีย (9) การจัดใหมีนํ้าสะอาดหรือการประปา (10) การจัดใหมีการควบคุมตลาด ทาเทียบเรือและที่จอดรถ (11) การ
ควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพและสถานบริการอื่น (12) การควบคุมและสงเสริมกิจการ
ทองเที่ยว (13) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และ (14) อํานาจหนาที่อื่น
ตามที่กฎหมายกําหนด ใหเปนของเทศบาลนครหรือของเมืองพัทยา

3. การบริหารจัดการของเมืองพัทยาไดเกิดปญหาขึ้นในหลายดาน เชน (1) ดานการเกิดประโยชนสุขของประชาชน เชน 
เจาหนาที่สวนทองถิ่นบางสวนของเมืองพัทยาปฏิบัติงานโดยไมไดมุงถึงผลประโยชนของประชาชน (2) ดานการเกิดผลสัมฤทธ์ิตอ
ภารกิจ เชน เมืองพัทยาไมไดรับการพัฒนาใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู (3) ดานการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา 
เชน เมืองพัทยาดําเนินการจัดซ้ือหรือจัดจางอยางไมโปรงใสหรือตรวจสอบไดยาก (4) ดานการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เชน เมือง
พัทยารวมอํานาจการส่ังการ การอนุญาต และการอนุมัติไวที่ผูบริหารบางคนมากเกินไป (5) ดานการปรับปรุงภารกิจใหทันตอ
สถานการณ เชน เมืองพัทยาไมไดดําเนินการสํารวจและตรวจสอบกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ ที่อยูในความ
รับผิดชอบเพ่ือดําเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดใหมีขึ้นใหมใหทันสมัย (6) ดานการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน เชน ผูบริหารของเมืองพัทยาไมไดควบคุมตรวจสอบใหการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่สวนทองถิ่นของเมือง
พัทยาแลวเสร็จตามกําหนดเวลา และ (7) ดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ เชน เมืองพัทยาประเมินผล
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่สวนทองถิ่นของเมืองพัทยาโดยมีหลักเกณฑไมชัดเจน 

ดวยเหตุผลที่แสดงถึงความสําคัญและความจําเปน ตลอดจนอํานาจหนาที ่และปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเมือง
พัทยา ทําใหผูศึกษาซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานอยูในเมืองพัทยาสนใจที่จะศึกษา เรื่อง “การบริหารจัดการเมืองพัทยาในอนาคต”

วัตถุประสงคการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย เพ่ือศึกษา 
1. ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมืองพัทยา 
2. แนวทางการเสริมสรางการบริหารจัดการเมืองพัทยาในอนาคต 
3. ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการเสริมสรางการบริหารจัดการเมืองพัทยาในอนาคต

ประสบผลสําเร็จ 
4. แนวโนมการบริหารจัดการเมืองพัทยาในอนาคต และ 
5. เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางบางกลุมตอภาพรวมแนวโนมของการบริหารจัดการเมืองพัทยาในอนาคต 

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครั้งน้ีไดนําแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 7 ดานมาเปนกรอบแนวคิดหลัก และนําปจจัยภายในและ

ปจจัยภายนอกที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการเสริมสรางการบริหารจัดการเมืองพัทยาในอนาคตประสบผลสําเร็จมาเปนกรอบ
แนวคิดรอง ดังน้ี

1. แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หมายถึง แนวทางการบริหารจัดการแนวทางหน่ึง หรือกรอบแนวคิด หรือ
ตัวช้ีวัดการบริหารจัดการที่นํามาใชในการบริหารจัดการเมืองพัทยาในอนาคต ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ประกอบดวย 7 ดาน ดังน้ี (1) การเกิดประโยชนสุขของประชาชน (2) การเกิดผลสัมฤทธ์ิตอ
ภารกิจ (3) การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา (4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (5) การปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ  
(6) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน และ (7) การประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ

2. ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการเสริมสรางการบริหารจัดการเมืองพัทยาในอนาคต
ประสบผลสําเร็จ ที่แบงเปน 2 ปจจัย ไดแก (1) ปจจัยภายใน และ (2) ปจจัยภายนอก 

ระเบียบวิธีวิจัย
1. การวิจัยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ เจาหนาที่สวนทองถิ่นฝายการเมืองและฝายประจํา

ของเมืองพัทยา จํานวน 1,867 คน กลุมตัวอยาง 1,069 คน ไดมาจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ 
ทาโร ยามาเน การคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางเลือกใชระดับความเช่ือมั่นที่ 98%

2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัย ตัวแปรตน คือ ปญหา แนวทางการเสริมสรางการบริหารจัดการ และแนวโนมการ
บริหารจัดการเมืองพัทยาในอนาคตที่จัดกลุมและวิเคราะหตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 7 ดาน ตัวแปรตาม คือ 
การเสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและแนวโนมการบริหารจัดการเมืองพัทยาในอนาคต

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงเปน 5 สวน คือ (1) ขอมูลสวนบุคคล (2) ปญหาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ (3) แนวทางการเสริมสรางการบริหารจัดการในอนาคต (4) ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีสวนสําคัญทําให
แนวทางการเสริมสรางการบริหารจัดการในอนาคตประสบผลสําเร็จ และ (5) แนวโนมการบริหารจัดการในอนาคต 

4. ผูศึกษาไดนําขอมูลมาแจกแจงความถี่ หาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที พรอมทั้ง
นําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย และมีการรวบรวมขอมูลในเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณแนวลึกเฉพาะ
ผูเช่ียวชาญ

ผลการศึกษา
1. สรุปผลการศึกษา

1.1 ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมืองพัทยา พบวา กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลางทั้ง 7 ดาน 
1.2 แนวทางการเสริมสรางการบริหารจัดการเมืองพัทยาในอนาคต พบวา กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับมาก

ทั้ง 7 ดาน 
1.3 ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการเสริมสรางการบริหารจัดการเมืองพัทยา

ในอนาคตประสบผลสําเร็จ พบวา กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับมากทั้ง 2 ดาน 
1.4 แนวโนมการบริหารจัดการเมืองพัทยาในอนาคต พบวา กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับมากทั้ง 7 ดาน และ 
1.5 เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางบางกลุมตอภาพรวมแนวโนมของการบริหารจัดการเมืองพัทยา

ในอนาคต จําแนกตามเพศ พบวา แตกตางกัน 6 ดาน และไมแตกตางกัน 1 ดาน ไดแก ดานการปรับปรุงภารกิจใหทันตอ
สถานการณ และจําแนกตามประเภท พบวาไมแตกตางกันทั้ง 7 ดาน 

2. ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมืองพัทยาตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 7 ดาน กลุมตัวอยาง
เห็นดวยในระดับปานกลาง ผลการศึกษา กลุมตัวอยางเห็นวา 

2.1 ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมืองพัทยาที่สําคัญ คือ เจาหนาที่สวนทองถิ่นบางสวนของเมืองพัทยาปฏิบัติ
หนาที่สวนทองถิ่นอยางไมสุจริต และไมคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชน 

2.2 แนวทางการเสริมสรางการบริหารจัดการเมืองพัทยาในอนาคตที่สําคัญ คือ เมืองพัทยาควรมุงสงเสริมคนดี 
และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ รวมทั้งควรเพ่ิมการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่สวนทองถิ่น และ 

2.3 แนวโนมการบริหารจัดการเมืองพัทยาในอนาคตที่สําคัญ คือ เมืองพัทยาควรเนนการติดตามและตรวจสอบ
การใชงบประมาณของเจาหนาที่สวนทองถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 

ขอเสนอแนะ
1. เมืองพัทยาควรมุงเนนการบริหารจัดการเพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการ และมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนเปนหลัก โดยมีการสํารวจความตองการของประชาชน และความพึงพอใจ
ของผูรับบริการในหลากหลายวิธีและเปนไปอยางสม่ําเสมอเพ่ือนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

2. เมืองพัทยาควรมุงเนนการบริหารจัดการเพ่ือใหไดรับผลลัพธตรงตามวัตถุประสงคที่วางไว  โดยมีการบริหารแบบ
มุงเนนผลสัมฤทธ์ิ การจัดทําขอตกลงวาดวยผลงานในทุกระดับ อีกทั้งเมืองพัทยาควรตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงานเพ่ือให
เกิดระบบการควบคุมตนเอง ซ่ึงจะทําใหสามารถผลักดันการปฏิบัติงานของเมืองพัทยาใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีระสิทธิภาพ

3. เมืองพัทยาควรกําหนดความคุมคาของแผนงานหรือโครงการตาง ๆ เทียบกับประโยชนที่ไดรับ    รวมทั้งจัดระบบ
การวางเปาหมายการทํางานและวัดผลงานของแตละบุคคลที่เช่ือมโยงกับเมืองพัทยา

4. เมืองพัทยาควรกําหนดระยะเวลาปฏิบัติงานและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การจัดใหมีการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจเพ่ือใหการปฏิบัติงานเสร็จส้ินที่จุดบริการใกลตัวกับประชาชนผูรับบริการ รวมถึงการยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน
และการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสภาวการณอยูเสมอ
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