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การบริหารจัดการของเมืองพัทยา ได้ประสบปัญหาการบริหารจัดการด้านการประสานงานอันมีส่วนท่า
ให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของเมืองพัทยามากเท่าที่ควร เช่น (1) ปัญหาการบริหาร
นโยบาย คือ เมืองพัทยาก่าหนดนโยบายด้านการประสานงานไว้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร (2) ปัญหาการบริหาร
อ่านาจหน้าที่ คือ เมืองพัทยาไม่ได้ก่าหนดอ่านาจหน้าที่ด้านการประสานงานของเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นไว้อย่าง
ชัดเจน (3) ปัญหาการบริหารคุณธรรม คือ เจ้าหน้าที่บางส่วนของเมืองพัทยาปฏิบัติหน้าที่ด้านการประสานงาน
อย่างขาดความเสียสละ ขาดการทุ่มเท และขาดความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของส่วนรวม (4) ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับสังคม คือ เจ้าหน้าที่บางส่วนของเมืองพัทยาปฏิบัติงานด้านการประสานงานในทิศทางที่ยังไม่
เอื้ออ่านวยประโยชน์ต่อสังคมหรือส่วนรวมมากเท่าที่ควร (5) ปัญหาการวางแผน คือ ผู้บริหารบางส่วนของ
เมืองพัทยาไม่มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งไม่น่าแผนไปปฏิบัติอย่างครบถ้วน (6) ปัญหาการ
จัดองค์การ คือ เมืองพัทยามีสายการบังคับบัญชาที่เกี่ยวกับการประสานงานยาวเกินไป ท่าให้การบังคับบัญชา
ด้านการประสานงานเกิดความล่าช้า (7) ปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ เมืองพัทยาบรรจุแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการประสานงานอย่างไม่เหมาะสมกับต่าแหน่ง (8) ปัญหาการอ่านวยการ คือ
ผู้บริหารบางส่วนของเมืองพัทยาไม่กล้าตัดสินใจสั่งการและขาดความคิดริเริ่ มในการปฏิบัติงานด้านการ
ประสานงาน (9) ปัญหาการรายงาน คือ เจ้าหน้าที่บางส่วนของเมืองพัทยาไม่ให้ความส่าคัญกับการรายงานผล
การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการประสานงานต่ อ ผู้ บ ริ ห ารอย่ า งรวดเร็ ว และทั น เหตุ ก ารณ์ และ (10)
ปั ญ หา
การงบประมาณ คือ เมืองพัทยาไม่ได้จัดสรรงบประมาณส่าหรับการปฏิบัติงานด้านการประสานงานไว้อย่าง
ชัดเจนและมากเพียงพอ
จากเหตุผลดังกล่าวที่แสดงถึงความส่าคัญและความจ่าเป็น อ่านาจหน้าที่ และตัวอย่างปัญหาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการด้านประสานงาน จึงมีส่วนส่าคัญท่าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษา เรื่อง “การประเมินผลการบริหาร
จัดการด้านการประสานงานเพื่อการพัฒนาของเมืองพัทยา”

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงส่ารวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นฝ่ายประจ่า
ของเมืองพัทยา จ่านวน 1,885 คน กลุ่มตัวอย่าง จ่านวน 1,074 คน ได้มาจากการค่านวณโดยใช้ สูตรของ ทา
โร่ ยามาเน่ (Yamane. 1967 : 398) ที่ระดับความเชื่อมั่น 98% และความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่
ระดับ 0.02 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยได้แก่ ตัวแปรต้น คือ ปัญหาและการพัฒนาการบริหารัดการด้านการ
ประสานงานของเมืองพัทยาที่จัดกลุ่มและประเมินผลตามกรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB ส่วนตัวแปร
ตาม คือ การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการประสานงานของเมืองพัทยา

สรุปผลและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาการประเมินผลปัญหา พบว่า กลุ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลางทั้ง 10 ด้าน
และปัญหาที่ส่าคัญ ได้แก่ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ เมืองพัทยาบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับการประสานงานอย่างไม่เหมาะสมกับต่าแหน่ง
2. ผลการศึกษาการประเมินผลการพัฒนา พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วยในระดับ
ปานกลาง ทั้ง 10 ด้าน และการประเมินผลการพัฒนา ที่ส่าคัญ ได้แก่ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ
เมืองพัทยาควรมีการวางแผนอัตราก่าลังของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประสานให้
3. ผลการศึกษาการประเมินผลภาพรวมแนวโน้ม พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วยใน
ระดั บ ปานกลางทั้ ง 6 ข้ อ ข้ อ ที่ ส่ า คั ญ ที่ สุ ด ได้ แ ก่ ในภาพรวม ในปั จ จุ บั น การบริ ห ารจั ด การด้ า นการ
ประสานงานเพื่อการพัฒนาของเมืองพัทยามีประสิทธิภาพสูงกว่าในอดีต

ข้อเสนอแนะการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ประเมินผลปัญหาการบริหารจัดการด้านการประสานงานเพื่อการพัฒนาของเมืองพัทยา
2. ประเมินผลการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการประสานงานเพื่อการพัฒนาของเมืองพัทยา
3. ประเมินผลภาพรวมแนวโน้มของการบริหารจัดการด้านการประสานงานเพื่อการพัฒนาของเมืองพัทยา

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ประเมินผล หมายความถึง พิจารณาและวัดคุณค่าของกิจการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของเมือง
พัทยา
การบริหารจัดการ หมายถึง แนวทางการด่าเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ที่หน่วยงาน และ/หรือ
บุคลากรของหน่วยงานน่ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือสร้างความสุขความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
และยั่งยืนให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ โดยเกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ในส่วน
การประสานงาน หมายถึง กระบวนการของการบริหารที่เกี่ยวข้องกับบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อจัด
ระเบียบวิธีการท่างาน ไม่ท่าให้งานซ้่าซ้อน ขัดแย้งกัน หรือเหลื่อมล้่ากัน เพื่อให้การด่าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ทั้งนี้ เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ภายในและภายนอกหน่วยงาน ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ
ปัจจัยที่มีส่วนส่าคัญต่อการบริหารจัดการที่เรียกว่าที่เรียกว่า แพ็มส์-โพสคอร์บ” (PAMS-POSEDCoRB)
ผู้ศึกษาได้น่าแนวคิดของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2549 : 64-66) ที่ประกอบด้วย 11 ด้าน ได้แก่ การบริหารนโยบาย
(Policy) การบริหารอ่านาจหน้าที่ (Authority) การบริหารคุณธรรม (Morality) การบริหารที่เกี่ยวข้องกับสังคม
(Society) การวางแผน (Planning) การบริหารองค์กร (Organizing) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Staffing)
การอ่านวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting)และ การงบประมาณ
(Budgeting) มาใช้เป็นกรอบแนวคิดหลัก ที่ส่าคัญในการศึกษาครั้งนี้

1.เมืองพัทยาควรมีการวางแผนอัตราก่าลังของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประสานให้เหมาะสม และมี
การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารเพื่อน่ามาพัฒนาปรับปรุงให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น พร้อมกันนั้น ควรมีการฝึกอบรมให้บุคลากรมีคุณภาพเพิ่มขึ้น เช่น การ
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบ
2. เมืองพัทยาควรก่าหนดนโยบายและแผนการด่าเนินงานด้านการประสานงานอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
รวมทั้งควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม นอกจากนี้ ควรน่าแนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการยุคใหม่ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน
3. เมืองพัทยาควรพัฒนาหรือฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างต่อเนื่องในเรื่องการปฏิบัติงานด้านการ
ประสานงานให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ปฏิบัติงาน
และการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการประสานงานของเมื อ งพั ท ยา เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสหรื อ
ตรวจสอบได้
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