ความเปนมาของปญหาการวิจัย
1. เทศบาลตําบลแมสายเปนหนวยงานหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําเปนตองดําเนินการ
ตามกฎหมาย และการบริหารจัดการใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
2. การบริหารจัดการของเทศบาลตําบลแมสาย ที่ผานมายังประสบปญหาเกี่ยวกับความพรอมในการบริหาร
จัดการหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง (1) ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (2) ดานคุณภาพการใหบริการ
(3) ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ (4) ดานการพัฒนาหนวยงาน
3. ผูบริหารของเทศบาลตําบลแมสาย สามารถนําผลการวิจัยนี้ไปใชประโยชนในการพัฒนาการบริหารจัดการ
เพื่อเตรียมความพรอมในการนําแนวทางการปฏิบัติราชการตามคํารับรองมาใชกับหนวยงานในอนาคต

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาปญหาเกี่ยวกับความพรอมในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลแมสายในอําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย
2. ศึกษาการพัฒนาความพรอมในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลแมสายในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
3. ศึกษาปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาความพรอมในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลแมสาย
ประสบผลสําเร็จ

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ผูศึกษาไดทบทวนวรรณกรรม หรือแนวคิดที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้ ของหนวยงานและนักวิชาการ
ทั้งหลายเกี่ยวกับความหมายของคําสําคัญ แลวนํามาสรุปเปนความคิดเห็นของผูศึกษาเอง ดังนี้
การวิเคราะห หมายถึง ลักษณะของการแยกแยะทางความคิดหรือทางวัตถุของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยแยกออกเปน
สวน ๆ เพื่อศึกษาอยางถองแท ซึ่งตองใชความรู ความสามารถ หรือทักษะที่สูงกวาความเขาใจ
ความพรอม หมายถึง สภาพ หรือคุณภาพของการเตรียมการอันเนื่องมาจากการเตรียมความรู ความสามารถ
ความพอใจ ความกระตือรือรน ตลอดจนอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จลุลวง
ไปดวยดี และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การบริหารจัดการ หมายถึง แนวทางการดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ที่หนวยงาน และ/หรือ บุคลากร
นํามาใช เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือสรางความสุขความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนแก
ประชาชนและประเทศชาติ
แนวทางการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน (Performance Agreement of Agency) 4 ดาน
หมายถึง การกํากับ การดูแล และการควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานราชการใหบรรลุตามเปาหมายทีก่ ําหนด
โดยหนวยงานราชการจะตองทําขอตกลงการปฏิบัติงานตอหนวยงาน และลงนามขอตกลงนั้นรวมกัน เพื่อเปน
ขอผูกมัดวาจะดําเนินงานตามที่ไดตกลงกันไว ซึ่งประกอบดวย 4 ดาน ไดแก (1) ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติ
ราชการ (2) ดานคุณภาพการใหบริการ (3) ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ (4) ดานการพัฒนา
หนวยงาน
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนํา “แนวทางการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน 4 ดาน” ดังกลาว
ขางตนมาใชเปนกรอบแนวคิดหลัก โดยกําหนดให “ปญหา และการพัฒนาความพรอมในการบริหารจัดการ
ของเทศบาลตําบลแมสายในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย” เปนตัวแปรตน สวน “ความพรอมในการบริหารจัดการ
ของเทศบาลตําบลแมสายในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย” เปนตัวแปรตาม รวมทั้งไดนํา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญ
ตอการบริหารจัดการที่เรียกวา 3M” ที่ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก (1) ดานทรัพยากรมนุษย (Man)
(2) ดานงบประมาณ (Money) และ (3) ดานการบริหารงานทั่วไป (Management) มาเปนกรอบแนวคิดรอง

ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ประชากรที่ใชใน
การศึกษา คือ จํานวนประชาชนเปาหมายทั้งหมดที่อยูในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลแมสาย ในอําเภอแมสาย
รวม 19,383 คน กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลแมสาย ในอําเภอแมสาย จํานวน
1,050 คน ไดมาจากการคํานวณโดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane. 1973 : 727-728) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 97% และความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.03

สรุปและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาปญหาเกี่ยวกับความพรอม พบวา กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลาง
ทั้ง 4 ดาน และปญหาที่สําคัญที่สุด ไดแก ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ คือ เทศบาลตําบลแมสาย
ขาดความพรอมในการปฏิบัติงานไดตามเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการ
2. ผลการศึกษาการพัฒนาความพรอม พบวา กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับมากทั้ง 4 ดาน
และการพัฒนาที่สําคัญที่สุด ไดแก ดานการพัฒนาหนวยงาน คือ ผูบริหารของเทศบาลตําบลแมสาย
ควรเตรียมความพรอมในการยกเลิกกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการใหบริการประชาชน
3. ผลการศึกษาปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาความพรอมในการบริหารจัดการของเทศบาล
ตําบลแมสายประสบผลสําเร็จ พบวา กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับมากทั้ง 3 ดาน และปจจัยที่สําคัญ
ที่สุด ไดแก ปจจัยดานการบริหารทรัพยากรมนุษย คือ การที่เทศบาลตําบลแมสายมีบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน เชน การใหบริการประชาชนเรื่องทะเบียนราษฎรมากเพียงพอ

ขอเสนอแนะการวิจัย
1. ผูบริหารของเทศบาลตําบลแมสายควรเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานเรื่องทะเบียนราษฎร
เชน การนําเทคโนโลยีใหมที่ทันสมัยเขามาใชในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการปรับปรุงขั้นตอนการใหบริการ
เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนที่ไมจําเปน ตลอดจนการพัฒนาหรือการฝกอบรมบุคลากรใหมีทัศนคติ ความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และบุคลิกภาพที่ดีอยางเพียงพอในการปฏิบัติงาน เชนนี้ จะมีสวนสําคัญทําให
การใหบริการประชาชนของเทศบาลตําบลแมสายตรงตามความตองการในระยะเวลาอันรวดเร็ว และบรรลุ
เปาหมาย
2. ผูบริหารของเทศบาลตําบลแมสายควรเตรียมความพรอมในการอํานวยความสะดวก และตอบสนอง
ความตองการของประชาชน เชน การใหบริการอยางเพียงพอ โดยการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ สถานที่
ตลอดจนบุคลากรอยางเปนระบบ
3. ผูบริหารของเทศบาลตําบลแมสายควรเตรียมความพรอมดานการใหบริการประชาชนอยาง
ครอบคลุมและทั่วถึง เชน มีการประชาสัมพันธ ชี้แจง หรือติดประกาศ หรือเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
เรื่องทะเบียนราษฎรใหประชาชนไดรับทราบอยางกวางขวางและทั่วถึง เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร
อยางเพียงพอ
4. ผูบริหารของเทศบาลตําบลแมสายควรเตรียมความพรอมในการยกเลิกกฎระเบียบที่เปนอุปสรรค
ตอการใหบริการประชาชน เชน มีการทบทวน ปรับปรุง หรือแกไขกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
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