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ความเปนมาของปญหาการวิ
หาการวิจัย
1. เทศบาลฯ หวยยอดและเทศบาลฯ นาวง เปนหนวยการปกครองในระดับทองถิ่นที่มีรูปแบบ
การปกครองแบบกระจายอํานาจอันเปนรากฐานสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีอํานาจ
หนาที่ในการบริหารจัดการหรือปฏิบัติงานใหบริการ พัฒนาเทศบาลฯ ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อแกปญหาความเดือนรอนและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง
2. ในการดําเนินงานของเทศบาลฯ ทั้ง 2 แหงไดประสบปญหาเกี่ยวกับความพรอมในการบริหาร
จัดการ เชน ปญหาดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ไดแก เทศบาลฯ ขาดความพรอมในการควบคุม
กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน ปญหาดานคุณภาพการใหบริการ ไดแก เทศบาลฯ ยังขาด
ความพรอมในการใหบริการประชาชนอยางครอบคลุมและทั่วถึง
3. เทศบาลฯ หวยยอดและเทศบาลฯ นาวงในอําเภอหวยยอด จังหวัดตรังจะไดรับรูปญหาเกี่ยวกับ
ความพรอม การพัฒนาความพรอม และภาพรวมแนวโนมของความพรอมในการบริหารจัดการในเชิง
เปรียบเทียบการบริหารจัดการ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาปญหาเกี่ยวกับความพรอมในการบริหารจัดการระหวางเทศบาลฯ หวยยอดกับเทศบาลฯ
นาวงในอําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ตามแนวทางการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน
2. ศึกษาการพัฒนาความพรอมในการบริหารจัดการระหวางเทศบาลฯ หวยยอดกับเทศบาลฯ นาวง
ในอําเภอหวยยอดตามแนวทางการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน
3. ศึกษาเปรียบเทียบภาพรวมแนวโนมของความพรอมในการบริหารจัดการระหวางเทศบาลฯ
หวยยอดกับเทศบาลฯ นาวงในอําเภอหวยยอด

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ผูศึกษาไดทบทวนวรรณกรรมหรือแนวคิดเกี่ยวกับคําวา
1. การเปรียบเทียบ หมายถึง การเทียบเคียงความเหมือนหรือความแตกตางของความพรอมในการ
บริหารจัดการระหวางเทศบาลฯ หวยยอดกับเทศบาลฯ นาวงในอําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ตามแนวทาง
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน 4 ดาน
2. ความพรอม หมายถึง สภาพการเตรียมตัวเพื่อการตอบสนองหรือกระทําอยางใดอยางหนึ่งของ
เทศบาลฯ หวยยอดและเทศบาลฯ นาวงในอําเภอหวยยอด จังหวดตรัง ตามแนวทางการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองของหนวยงาน 4 ดาน
3. การบริหารจัดการ หมายถึง แนวทางการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ที่หนวยงาน และ/หรือ
บุคลากรของหนวยงาน คือ เทศบาลฯ หวยอดและเทศบาลฯ นาวงในอําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง นํามาใช
ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือสรางความสุขความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนใหแก
ประชาชนและประเทศชาติ โดยแนวทางการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ นั้น ครอบคลุม 4 ดาน
ตามกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงานทั้ง 4 ดานอยางสอดคลองสมดุล
4. แนวทางการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน หมายถึง การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานราชการเพื่อเปนการกํากับ ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงาน คือ
เทศบาลฯ หวยยอดและเทศบาลฯ นาวง ในอําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง โดยอาศัยตัวชี้วัด 4 ดาน ไดแก
ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ดานคุณภาพการใหบริการ ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ และดานการพัฒนาองคกรหรือหนวยงาน
ทั้งนี้ ผูศึกษาไดนําแนวทางการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน 4 ดาน มาเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้

ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ประชาชนทั้งหมดในเขตพื้นที่ของเทศบาลฯ
ทั้ง 2 แหง ไดแก เทศบาลฯ หวยยอด 9,588 คน และเทศบาลฯ นาวง 3,670 คน รวมประชากร 13,258 คน กลุมตัวอยาง
คือ ประชาชนที่เปนตัวแทนของประชากรดังกลาวที่ตอบแบบสอบถามของเทศบาลฯ ทั้ง 2 แหง ซึ่งไดจากการคํานวณ
โดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane. 1967:398) ที่ระดับความเชื่อมั่น 96% และระดับความคลาดเคลื่อน 0.04
โดยแยกคํานวณแตละเทศบาลฯ แบงเปน เทศบาลฯ หวยยอดไดกลุมตัวอยาง 586 คน และเทศบาลฯ นาวงไดกลุม
ตัวอยาง 534 คน รวมกลุมตัวอยาง 1,120 คน สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามมีลักษณะ
แบบคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด

สรุปและอภิปรายผล
1. กลุมตัวอยางของเทศบาลฯ ทั้ง 2 แหงลวนเห็นดวยในระดับปานกลางตอปญหาเกี่ยวกับความพรอมในการ
บริหารจัดการระหวางเทศบาลฯ ทั้ง 2 แหง ตามแนวทางการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน 4 ดาน ปญหา
ที่สําคัญ คือ เทศบาลฯ ขาดความพรอมในการควบคุมกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนซึง่ ไมแตกตางกัน
ถึงแมกลุมตัวอยางของเทศบาลฯ ทั้ง 2 แหงจะมีสภาพแวดลอม และวัฒนธรรมที่ใกลเคียงกัน รวมทั้งทราบและเขาใจ
ปญหาความพรอมในการบริหารจัดการของเทศบาลฯ มากพอสมควรก็ตาม แตผูบริหารของเทศบาลฯ ไมไดให
ความสําคัญเกี่ยวกับการสนับสนุนหรือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากเทาที่ควร
2. กลุมตัวอยางของเทศบาลฯ ทั้ง 2 แหงลวนเห็นดวยในระดับปานกลางตอการพัฒนาความพรอมในการบริหาร
จัดการระหวางเทศบาลฯ ทั้ง 2 แหงตามแนวทางการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน 4 ดาน การพัฒนา
ที่สําคัญ คือ เทศบาลฯ ควรกําหนดเปนนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนและตอเนื่องในเรื่องการควบคุม และการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามแผนซึ่งไมแตกตางกัน ถึงแมเทศบาลฯ ทั้ง 2 แหงมีการเตรียมความพรอมเพิ่มมากขึ้นในการควบคุมกํากับ
ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนแลวก็ตามแตในเวลาเดียวกัน เทศบาลฯ ทั้ง 2 แหง ไมมีนโยบายหรือมาตรการ
ที่ใหความสําคัญกับการควบคุมกํากับดูแล และการตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน
3. กลุมตัวอยางของเทศบาลฯ ทั้ง 2 แหงลวนเห็นดวยในระดับมากตอภาพรวมแนวโนมของความพรอมในการ
บริหารจัดการของเทศบาลฯ ที่วา ในภาพรวม ในอนาคตเทศบาลฯ มีแนวโนมของความพรอมในการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพสูงกวาหนวยงานอื่นที่อยูในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค ซึ่งไมแตกตางกัน อาจเนื่องมาจาก
กลุมตัวอยางเห็นวา เทศบาลฯ ทั้ง 2 แหง มีการเตรียมความพรอมเพิ่มมากขึ้น เชน มีการเตรียมความพรอมในการ
ควบคุมกํากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน

ขอเสนอแนะการวิจัย
1. ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ เทศบาลฯ ทั้ง 2 แหงควรกําหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในเรื่อง
การควบคุมกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน เพื่อใหผูบริหารทุกระดับยึดถือปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง
2. ดานคุณภาพการใหบริการ เทศบาลฯ ทั้ง 2 แหงควรกําหนดนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการเกี่ยวกับ
การใหบริการประชาชนที่ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่ไวอยางชัดเจน เพื่อใหผูบริหารทุกระดับยึดถือปฏิบัติอยางจริงจัง
และตอเนื่อง และควรสํารวจความตองการของสาธารณะซึ่งก็คือประชาชน เพื่อจะไดแกปญหา และใหบริการที่ตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง
3. ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ผูบริหารของเทศบาลฯ ทั้ง 2 แหงควรเตรียมความพรอมในการ
ดําเนินงานไดอยางครอบคลุมและทั่วถึง เชน การเตรียมความพรอมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินงานไดอยางครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่งรวมถึงการเปดโอกาสหรือสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบาย การวางแผน และการตรวจสอบ การใชอํานาจของเทศบาลฯ
4. ดานการพัฒนาหนวยงาน เทศบาลฯ ทั้ง 2 แหงควรกําหนดนโยบายและแผนงานในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสราง
ความพรอมหรือรองรับการปฏิบัติงานของเทศบาลฯ ไวอยางชัดเจนและตอเนื่อง รวมทั้งควรเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นวาบุคลากรของเทศบาลควรไดรับการฝกอบรม พัฒนาในดานใดเพื่อให
ปฏิบัติงานไดอยางเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
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