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ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย

ระเบียบวิธีการวิจัย

เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง มีพื้นที่ในการปกครองดูแล ประมาณ 22.2 ตาราง
กิโลเมตร ปกครองตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มีอ่านาจหน้าที่ด่าเนินการ
ในเขตเมืองพัทยาที่ส่าคัญ เช่น (1) การรักษาความสงบเรียบร้อย (2) การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ (3) การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เท่าที่ผ่านมา การบริหารจัดการของเมืองพัทยาได้เกิดปัญหาขึ้น เช่น (1) ปัญหาด้านทรัพยากร
มนุษย์ (2) ปัญหาด้านการบริหารงบประมาณ (3) ปัญหาด้านการบริหารงานทั่วไป (4) ปัญหาด้านการบริหาร
คุณธรรม และ (5) ปัญหาด้านการบริหารข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร เช่น เมืองพัทยาไม่ให้ความส่าคัญต่อการ
ให้บริการข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ เหล่านี้เป็นต้น ด้วยเหตุผลที่แสดงถึงความส่าคัญ
ตลอดจนอ่านาจหน้าที่ และตัวอย่างปัญหาการบริหารจัดการของเมืองพัทยาข้างต้น ประกอบกับผู้ศึกษาปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการอยู่ที่เมืองพัทยา ท่าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “การพัฒนาและแนวโน้มการบริหารจัดการ
ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเมืองพัทยา”

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส่ารวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในเขตเมืองพัทยา รวม
106,608 คน กลุ่มตัวอย่าง จ่านวน 1,100 คน ได้มาจากการค่านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยา
มาเน่ (Taro Yamane. 1967 : 398) ที่ระดับความเชื่อมั่น 97% และความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ระดับ
0.03 เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาได้ 932 ชุด คิดเป็นร้อยละ 84.72 ของแบบสอบถามทั้งหมด

สรุปผลและอภิปรายผล

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาปัญหาการบริหารจัดการด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเมือง
2. ศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเมืองพัทยา
3. ศึกษาแนวโน้มการบริหารจัดการด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเมืองพัทยา

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนา หมายถึง การก่าหนดและวางแผนเกี่ ยวกับ การปฏิ บั ติ งานไว้ ล่วงหน้า และมุ่ งเน้นให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อให้บริการประชาชนผู้รับบริการที่เมืองพัทยา ทั้งนี้ ตามกรอบแนวคิด
11M
แนวโน้ม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงซึ่งมีลักษณะต่อเนื่อง จากปรากฏการณ์ในอดีตมาสู่ปัจจุบันและคาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ตามกรอบแนวคิด 11M
การให้ บ ริ ก าร หมายถึ ง การอ่ า นวยความสะดวก ความสม่่ า เสมอ ความเสมอภาค ความประหยั ด และ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนของเมืองพัทยา
ข้ อ มู ล ข่ า วสาร หมายถึ ง สิ่ ง ที่ สื่ อ ความหมายให้ รู้ เ รื่ อ งราวข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ มู ล หรื อ สิ่ ง ใด ๆ ไม่ ว่ า การสื่ อ
ความหมายนั้นจะท่าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดท่าไว้ในรูปของ
เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดย
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ท่าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ของเมืองพัทยา
ปัจจัยที่มีส่วนส่าคัญต่อการบริหารจัดการ ที่เรียกว่า 11M ผู้ศึกษาได้น่าแนวคิดของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
(2552 : 11) ซึ่งประกอบด้วย 11 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) (2) การบริหาร
งบประมาณ (Money) (3) การบริหารงานทั่วไป (Management) (4) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material) (5) การ
บริหารคุณธรรม (Morality) (6) การให้บริการประชาชน (Market) (7) การบริหารข่าวสาร หรื อ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
(Message) (8) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (Method) ( 9) ก า ร บ ริ ห า ร เ ว ล า ห รื อ ก ร อ บ เ ว ล า
ในการปฏิบัติงาน (Minute) (10) การประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation) และ (11) การวัดผล
หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement) แต่ในที่นี้ ผู้ศึกษาได้น่ามาปรับใช้เพียง 10 ด้าน โดยตั ด ด้ า น
“การบริหารข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร (Message)” ออก และน่ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้

1. จากผลการศึกษาปัญหา พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลางทั้ง 10 ด้าน
แต่ปัญหาที่ส่าคัญที่สุด คือ ปัญหาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารมี
ความรู้ไม่ครอบคลุมและเพียงพอต่อการให้บริการ ดังนั้น เมืองพัทยาควรจัดการอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารมีความรู้อย่างครอบคลุม และจัดหลักสูตรอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะ หรือความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสม
กับความต้องการของประชาชน
2.จากผลการศึกษาการพัฒนา พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า ควรพัฒนาในระดับมาก 1 ด้าน
คือ ด้านการบริหารคุณธรรม ส่วนที่เหลือล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลางทั้ง 9 ด้าน ที่ส่าคัญที่สุด คือ ด้านการ
บริห ารคุณธรรม คื อ ผู้บริ หารของเมื อ งพัท ยาควรมี ก ารปลูก จิต ส่านึ กให้เจ้ าหน้า ที่มี จิ ตส่ านึก ที่ดี งามในการ
ปฏิบัติงานด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่งานอย่างสม่่าเสมอ ทั้งนี้ผู้บริหาร
เมืองพัทยาจึงควรให้ความส่าคัญกับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เพื่อปลูกฝังจิตส่านึกของผู้ให้บริการสาธารณะที่
ดีแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
3. จากผลการศึกษาแนวโน้ม พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก 7 ด้าน ส่วนที่เหลือ
กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง 3 ด้าน ส่าหรับด้านกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากที่สุด คือ ด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ ผู้บริหารของเมืองพัทยาในอนาคตควรเห็นถึงความส่าคัญของการพัฒนาคุณภาพของ
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร โดยควรจัดการพัฒนาหรือการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อย่างสม่่าเสมอและ
ต่อเนื่องในเรื่องการบริหารจัดการด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. นายกเมืองพัทยาควรให้ความส่าคัญและก่าหนดเป็นมาตรการที่ชัดเจน รวมทั้งมีการจัดงบประมาณใน
การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างบุคลากรที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์การ
2. นายกเมืองพัทยาควรกวดขันผู้บริหารทุกระดับของเมืองพัทยาให้เพิ่มการควบคุมดูแล และตรวจสอบ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบวินัย
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งก่าหนดเป็นมาตรการในการส่งเสริมในเรื่องนี้ในแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย
3. ผู้บริหารทุกระดับของเมืองพัทยาควรควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารในลักษณะที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนเพิ่มมากขึ้น อันไม่ใช่ปฏิบัติงานตามหน้าที่เท่านั้น และส่งเสริมกลไกที่ท่า
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก
4. นายกเมืองพัทยาควรให้ความส่าคัญและก่าหนดมาตรการที่ชัดเจนและต่อเนื่องเกี่ยวกับการก่าหนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารแล้วเสร็จไว้อย่างชัดเจน โดยให้บริการได้รวดเร็วอย่าง
มีมาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพ
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