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บทคัดย่อ 
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและน�าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการเมืองพัทยาที่มี

ประสทิธภิาพบนพืน้ฐานของหลกัธรรมาภิบาล	เพือ่เตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	เป็นการวิจยัแบบ

ผสมผสานวิธี	 ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ใน

ชุมชนของเมืองพัทยา	จ�านวน	399	คน	และท�าการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	จ�านวน	70	คน	สถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูลคือ	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ

วิเคราะห์เนื้อหา		

	 ผลการวิจัยพบว่า	 รูปแบบการบริหารจัดการเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลัก																								

ธรรมาภิบาลโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	 ขณะที่รูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ												

ตามหลักธรรมาภิบาล	 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้แก่ด้านหลักนิติธรรม	มีการพิจารณา														

ออกค�าสัง่และระเบยีบต่าง	ๆ 	ตามระเบยีบปฏบิตั	ิด้านหลกัคณุธรรม	บคุลากรปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความเทีย่งธรรม	

ด้านหลักความโปร่งใส	 มีการบริหารงานด้วยความถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด	 ด้านหลักการมีส่วนร่วม										

เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน�าเสนอความคิดเห็น	 ด้านหลักการรับผิดชอบ	 มีการติดตามประเมินผล

รูปแบบการบริหารจัดการเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน

ของหลักธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ	ด้านหลักความคุ้มค่า	มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า	และด้านการบริหาร

จัดการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน	 ผู้บริหารระดับสูงควรมีบทบาทในการพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลงงานด้านต่าง	ๆ

ค�าส�าคัญ :	การบริหารจัดการ,	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,	เมืองพัทยา,	หลักธรรมาภิบาล,	ประชาคมอาเซียน

ABSTRACT  
 The purpose of this research was to study and present an efficiency management 

model of Pattaya City based on good governance in preparing for ASEAN Community.             

Quantitative and qualitative methods were conducted. The research instrument was a           

questionnaire	 and	 data	 collection	was	 derived	 from	 399	 samples	 of	 residences	 living	 in										

Pattaya	city,	which	70	key	 informants	were	 interviewed.	Statistical	 tools	were	percentage,	

mean,	standard	deviation	and	content	analysis	in	analyzing	qualitative	data.

  The main findings revealed that; an efficiency management model was at a high level 

in overall and in aspects. While the efficiency management model of Pattaya City based on 

good	governance	in	preparing	for	ASEAN	Community,	namely,	1)	the	rule	of	law:	considering	

the	issuance	of	orders	and	regulations	in	accordance	with	the	regulations,	2)	Morality:	staffs	

are	required	to	perform	their	duties	with	integrity,	3)	Transparency:	managing	for	the	most	

accuracy	 and	 utmost	 benefit	 to	 the	 people,	 4)	 Participation:	 allowing	 all	 stakeholders	 to						

participate	 in	 the	 organization’s	 activities,	 5)	 Accountability:	monitoring	 of	 performance													

Systematically,	6)		Value	for	Money:	using	resources	efficiently	and	economically,	and	7)	the	

management	in	preparing	for	the	ASEAN	community:	executives	should	play	their	roles	in	the	

development	and	changing	of	any	tasks	in	the	organization.

Keywords :		Management,	Local	administrative	organization,	Pattaya	CITY,	Good	governance,		

       ASEAN community

บทน�า 
	 ประเทศไทยได้น�าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิรูปการเมือง	 โดยได้วางรากฐานแนวคิด														

ไว้ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยในหลายประเดน็	เช่น	ความโปร่งใส	การตรวจสอบ	ความมปีระสิทธภิาพ	

การมส่ีวนร่วม	ความรบัผดิชอบ	และการกระจายอ�านาจ	และในปัจจบุนัหลักธรรมาภิบาลได้กลายเป็นมาตรฐาน

สากลที่องค์การและหน่วยงานทั่วไปต้องการให้เกิดข้ึน	 ธรรมาภิบาลเป็นหลักการที่ทั้งองค์การสหประชาชาต	ิ

(United	nations)	 ธนาคารโลก	 (World	bank)	 และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	 (IMF)	 รวมทั้งธนาคาร

พัฒนาเอเชีย	(ADB)	มีข้อสรุปร่วมกันว่า	เป็นกุญแจส�าคัญประการหนึ่งที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จในการฟื้นฟูและ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก�าลังพัฒนาและกลุ่มประเทศยากจน	 “หลักธรรมาภิบาล”	 หรืออาจเรียกได้ว่า			

“การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 หลักธรรมรัฐ	 และบรรษัทภิบาล	 ฯลฯ”	 ซึ่งเรารู้จักกันในนาม	 “Good														

Governance”	หมายถงึ	การปกครองทีเ่ป็นธรรมนัน้	ไม่ใช่แนวความคิดใหม่ทีเ่กดิขึน้ในสังคม	แต่เป็นการสะสม
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ความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์เป็นพัน	 ๆ	 ปี	 ซึ่งเป็นหลักการเพ่ือการอยู	่							

ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข	 สามารถประสานประโยชน์และคล่ีคลายปัญหาข้อขัดแย้ง						

โดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน	 	 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,	 2546,	 น.	 5)									

หลักธรรมาภิบาลได้เข้ามาเผยแพร่สู่สังคมไทยในช่วงปี	 พ.ศ.	 2539-2540	 ซึ่งเป็นช่วงของการเกิดวิกฤตการณ์

ทางเศรษฐกิจ	 อันเป็นผลมาจากความบกพร่อง	 และการหย่อนประสิทธิภาพของกลไกด้านการบริหารจัดการ						

ในระดบัชาตแิละระดบัองค์กร	ทัง้ในภาครฐัและเอกชน	รวมไปถงึการทจุรติและการกระท�าผดิจรยิธรรมในวชิาชพี

หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นผลมาจากการขาดการบริหารจัดการที่ดี	 หรือที่เรียกว่า	 “ธรรมาภิบาล	 (Bad																							

governance)”	นั่นเอง	จากวิกฤตการณ์ในครั้งนั้นท�าให้ไทยต้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศ	(IMF)	เป็นจ�านวนเงนิถงึ	17.2	พนัล้านบาทเพือ่น�ามาฟ้ืนฟแูละพฒันาประเทศ	ประกอบกบัสถานการณ์

ในขณะนั้น	 ได้เกิดกระแสการตื่นตัวในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีจากองค์กรพัฒนาทั้งในประเทศและ												

ต่างประเทศ	 รวมทั้งนักวิชาการที่ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารจัดการที่ดีในการสนับสนุนการพัฒนา

อย่างยั่งยืน	จึงท�าให้องค์กรต่างประเทศที่ให้เงินกู้และเงินช่วยเหลือ	เช่น	ธนาคารโลก	(World	bank)	ธนาคาร

เพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย	(ADB)	กองทุนการเงินระหว่างประเทศ	(IMF)	และองค์การสหประชาชาติ	(United	

nations)	 ได้น�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสนับสนุน	 เพื่อให้ประเทศก�าลังพัฒนาเป็น

แนวทางในการปฏบิตั	ิและในการน�าเงนิไปใช้นัน้มคีวามโปร่งใส	มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	ซึง่สถานการณ์

ที่ได้กล่าวไปนี้ส่งผลให้การขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	 (IMF)	 นั้น	 ไทยต้องน�า														

หลักธรรมาภิบาล	(Good	governance)	มาใช้ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและการบริหารงานภาครัฐ	โดยมี

หลักการพื้นฐานที่ส�าคัญคือ	 หลักการมีส่วนร่วม	 หลักความโปร่งใส	 หลักความส�านึกรับผิดชอบ	 และหลัก

ประสิทธิภาพประสิทธิผล	 (ถวิลวดี	 บุรีกุล,	 2547,	 น.	 2)	 แนวคิดเรื่อง	 “ธรรมาภิบาล”	 มีบทบาทอย่างมาก												

ต่อหน่วยภายในประเทศ	 ท้ังภาครัฐและเอกชน	 มีการน�าแนวคิดไปปรับใช้กับหน่วยงานอย่างเห็นได้ชัด	 มีการ

ปรับลดขนาดของหน่วยงาน	 ปรับปรุงการบริหารให้มีคุณภาพมีการบริการสาธารณะต่าง	 ๆ	 เป็นที่พึงพอใจ									

ของประชาชน	หลักธรรมาภิบาลมีก�าหนดไว้ในระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกิจการบ้านเมืองและสังคม

ที่ดี	พ.ศ.	2542	คือ	หลักนิติธรรม	หลักคุณธรรม	หลักความโปร่งใส	หลักการมีส่วนร่วม	หลักความรับผิดชอบ	

และหลักความคุ้มค่า	 โดยก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งก�าหนดแผนโครงการเพื่อปรับปรุงในความ																	

รับผิดชอบให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล	(บุษบง	ชัยเจริญวัฒนะ	และ	บุญมี	ลี้,	2546,	น.	17)	

	 เมืองพัทยา	 มีลักษณะพิเศษ	 คือเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก	 มีธุรกิจและ

อุตสาหกรรมที่หลากหลาย	 ท�าให้เกิดการขยายตัวและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ทั้งในเรื่องโครงสร้างของเมือง	

อตัราการเพิม่ของประชากร	การเคลือ่นย้ายถิน่ฐานและแรงงาน	จ�านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้	และองค์ประกอบ

ในด้านอื่น	 ๆ	 ท�าให้ให้การปกครองในรูปแบบสุขาภิบาลไม่สามารถบริหารงานและแก้ไขปัญหาของเมืองได	้										

ทันท่วงที	ประกอบกับรัฐบาลในขณะนั้นได้เล็งเห็นความส�าคัญของเมืองพัทยา	ตลอดจนเล็งเห็นถึงความส�าคัญ

ด้านกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว	จึงได้เสนอให้น�าการปกครองรูปแบบพิเศษมาใช้ที่เมืองพัทยา	เพื่อแก้ไข

ปัญหา	 และเพื่อสร้างอนาคตท่ีสดใสม่ันคงให้แก่เมืองพัทยาสืบต่อไป	 โดยมีการออกค�าส่ังกระทรวงมหาดไทย								

ที่	736/2519	ลงวันที่	3	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2519	ด้วยเหตุผลว่า	เมืองพัทยานอกจากมีความเจริญในด้านวัตถุ

แล้ว	 อัตราการเคล่ือนย้ายของประชากรในเมืองพัทยาก็อยู่ในระดับสูง	 ไม่แน่นอนเหมือนกับท้องถิ่นทั่วไป											

และพัทยาก็มีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก	 จากศักยภาพของเมืองพัทยาที่มีความพร้อม									

ในด้านต่าง	 ๆ	 พัทยาจึงเป็นเมืองท่ีได้รับการจับตามอง	 และให้ความส�าคัญในการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ													
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ก่อนหน้าเดอืนพฤศจกิายน	พ.ศ.	2521	พทัยามฐีานะเป็นส่วนหนึง่ท่ีอยูใ่นเขตการปกครองของสุขาภบิาลนาเกลอื																

ซึ่งตั้งขึ้นตั้งแต่	พ.ศ.	2499	แต่มีพื้นที่เฉพาะต�าบลนาเกลือ	ประมาณ	22.2	ตารางกิโลเมตร	แต่เนื่องจากพัทยา

ได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว	 กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากทั้งจากชาวไทยและ																					

ชาวต่างประเทศ	หน่วยการปกครองทีเ่ป็นสขุาภบิาลอยูเ่ดิม	ไม่อาจจะบรหิารงานและให้บรกิารได้ทนักบัความเจรญิ

ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและการแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	มีความล่าช้า	ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการเมืองพทัยา	พ.ศ.	2521	ข้ึน	และมผีลให้พัทยาเปลีย่นจากการอยูใ่นเขตการปกครองของสขุาภิบาล

นาเกลอืไปเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิน่รปูแบบพเิศษ	แบบมผีูจ้ดัการเมอืง	(City	manager)	เป็นการปกครอง

ท้องถิ่นรูปแบบที่	 5	 ของไทย	 และให้เมืองพัทยามีฐานะเทียบเท่าเทศบาลนคร	 เม่ือวันที่	 29	 พฤศจิกายน															

พ.ศ.	2521	จึงท�าให้การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเมืองพัทยาดังกล่าว	มีความแตกต่างไปจากรูปแบบ

การปกครองท้องถิ่นอื่น	 ๆ	 ท่ีใช้กันอยู่ในประเทศไทย	 มีลักษณะคล้ายกับรูปแบบการปกครองของเทศบาล													

รูปแบบสภาและผู้จัดการ	(Council	and	manager	form)	หรือผู้จัดการเทศบาล	(City	manager)	แบบเดียว

กับของสหรัฐอเมริกา	 หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงได้ว่าเป็นการน�าเอาระบบบริหารรูปแบบผู้จัดการมาใช้บริหาร											

เมืองพัทยานั่นเอง	นับเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยด้วย	การที่ได้ทดลองเอารูปแบบผู้จัดการมาใช้

กบัเมอืงพทัยาเช่นนีก้ด้็วยตระหนกัว่า	เป็นท้องถิน่ท่ีอยูใ่นเขตศูนย์กลางแห่งการท่องเทีย่ว	เขตอตุสาหกรรมและ

เขตท่าเรอืน�า้ลกึ	มคีวามเจรญิและมลีกัษณะพเิศษแตกต่างจากท้องถิน่อืน่เป็นอนัมาก	จวบจนกระทัง่รฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2540	มีผลบังคับใช้	ท�าให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง	

จงึได้มกีารยกเลกิพระราชบญัญติัระเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา	พ.ศ.	2521	และตราพระราชบญัญติัระเบยีบ

บริหารราชการเมืองพัทยา	พ.ศ.	 2542	 มาใช้บังคับแทนตั้งแต่วันที่	 30	 พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2542	 โดยนายก									

เมอืงพัทยาคนแรกคอื	พลเรอืเอก	สถาปน์	เกยานนท์	นัน้ท่านเป็นคนทีม่คีวามรู้ความสามารถจงึท�าให้การบรหิาร

เมืองพัทยาในระยะแรกผ่านไปได้ด้วยดี	 จากอดีตถึงปัจจุบัน	 มีนายกเมืองพัทยาทั้งส้ินรวม	 8	 คน	 โดยนายก								

เมืองพัทยาคนปัจจุบัน	 ท่ีด�ารงต�าแหน่งอยู่	 คือ	 นายอิทธิพล	 	 คุณปล้ืม	 กับวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและภารกิจ												

พลิกโฉมเมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ของคนทั้งโลก	

	 เมืองพัทยา	 ในวันนี้มีความเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด	 เน่ืองจากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีอัตราการ							

ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง	 มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง	 ๆ	 เพื่อรองรับการขยายตัว

ของเมือง	 และจ�านวนประชากรและนักท่องเที่ยวท่ีเพิ่มมากขึ้น	 นอกจากน้ีการบริหารจัดการงบประมาณ													

ของเมืองพัทยาปีละกว่า	3,000	ล้านบาท	ก็นับเป็นเรื่องที่ท้าทายทั้งในเรื่องประสิทธิภาพและความโปร่งในการ

บริหารจัดการ	 ดังนั้น	 การก�าหนดโครงสร้างและการบริหารจัดการที่เหมาะสมจะช่วยให้เกิดศักยภาพในการ

บริหารจัดการ	ประกอบกับการจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี	2558	ของประเทศไทย	ซึ่งจะส่งผลให้

เกดิการเดนิทางท่องเทีย่วและการไปมาหาสูกั่นของคนในประชาคมอาเซียนมมีากขึน้	จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้อง

ศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล														

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	หรือ	AEC	ในปี	2558	นี้	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล	

	 2.	 เพือ่น�าเสนอรปูแบบการบรหิารจดัการเมอืงพทัยาทีม่ปีระสทิธภิาพบนพืน้ฐานของหลกัธรรมาภบิาล

เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
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ประโยชน์ของการวิจัย 
	 1.	 ท�าให้ทราบรปูแบบการบรหิารจัดการเมอืงพทัยาทีม่ปีระสทิธภิาพบนพืน้ฐานของหลกัธรรมาภบิาล	

	 2.	 ได้รูปแบบการบรหิารจดัการเมอืงพทัยาทีม่ปีระสทิธภิาพบนพืน้ฐานของหลักธรรมาภิบาลเพือ่เตรยีม

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

	 3.	 มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน	 ได้ข้อมูลไปเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา						

เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์การบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล	

	 4.	 หน่วยงานของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน	 โดยเฉพาะองค์กรปกครองท้องถ่ิน	 สามารถใช้ข้อมูลที่ได้

จากการศกึษาไปประยกุต์ใช้ในการบรหิารจดัการองค์การเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการบรหิารจดัการบนพืน้ฐาน

ของหลักธรรมาภิบาลได้	

	 5.	 ประชาชนทกุระดบั	สามารถน�าองค์ความรูจ้ากการวจิยัไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาศักยภาพ	ตนเอง

และหน่วยงานในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศเพื่อเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

วิธีด�าเนินการวิจัย 
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ																						

มีวิธีด�าเนินการวิจัยดังนี้		

	 ประชากร	 คือ	 ประชาชนซ่ึงอาศัยอยู่ในชุมชนของเมืองพัทยา	 จังหวัดชลบุรี	 จ�านวน	 42	 ชุมชน												

ประกอบด้วย	 ข้าราชการ	 กลุ่มอาชีพ	 ทหาร	 นักเรียน	 นักศึกษา	 แม่ค้า	 นักท่องเที่ยว	 และ	 ประชาชนทั่วไป													

รวมจ�านวน	113,083	คน	(ส�านักปลัดเมืองพัทยา	จังหวัดชลบุรี,	2557)	ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร

ของ	Taro	Yamane	(1973,	pp.	727-728)	ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	95	ได้กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	399	คน	

โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน	 (Multi-stage	 sampling)	 ด้วยการสุ่มจ�าแนกกลุ่ม	 (Random		

assignment)	 (Gersten,	 Baker	 &	 Lloyed,	 2000,	 p.	 9-10;	 Gay,	 1996,	 p.	 357)	 ใช้ความน่าจะเป็น												

(Probability	sampling)	ตามวิธีการสุ่มของ	Nachmias	and	Nachmias	(1993,	pp.	177-185)	เพื่อให้ได้

ตัวแทนประชากรที่ดีเป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชุมชน	จ�านวน	 42	 ชุมชน	 ท�าการเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย	

(Simple	 random	 sampling)	 โดยวิธีจับฉลาก	 (Lottery)	 ตามวิธีของ	 Koul	 (1984,	 p.	 108)	 เพ่ือให้ได้														

กลุ่มตัวอย่างในชุมชนจ�านวนเท่า	ๆ	กัน	จึงใช้กลุ่มตัวอย่างชุมชนละ	10	คน	จ�านวน	42	ชุม	รวมทั้งสิ้น	420	คน												

มีขั้นตอนการวิจัย	2	ขั้นตอน	ดังนี้	

	 ขั้นตอนที่	 1	 การวิจัยเชิงปริมาณ	 ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ซ่ึงผู้วิจัย												

ได้สร้างขึ้นจากการศึกษา	สังเคราะห์และวิเคราะห์หลักนิติธรรมและรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน																			

7	องค์ประกอบ	คือ	1)	หลักนิติธรรม	2)	หลักคุณธรรม	3)	หลักความโปร่งใส	4)	หลักความมีส่วนร่วม	5)	หลัก

ความรับผิดชอบ	 6)	 หลักความคุ้มค่า	 และ	 7)	 การบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	

(ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	 พ.ศ.	 2542,	 2542;	

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,	2543;	บุษบง	ชัยเจริญวัฒนะ	และ	บุญมี	ลี้,	2546;	พระปิยวัฒน์	

ปิยสีโล	(จักร์แต),	2554;	ธเนศ	เธียรนันท์,	2556;	บังอร	เบ็ญจาธิกุล,	2557;	วรากร	พุฒิพงศ์พะยอม,	2558;	
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สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี,	2559;	วรนารี	นวนศรี,	2556;	เพ็ญภักดิ์	บุรีรัตน์	และ	

สุรศักดิ์	 ชะมารัมย์,	2559)	มีลักษณะปลายปิด	แบบมาตราส่วน	5	ระดับ	ก�าหนดค่าเฉลี่ยตามวิธีของ	บุญชม							

ศรีสะอาด	(2553,	น.	82-83)	น�าแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่น	ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	โดยใช้

สูตรของครอนบาค	ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.91	และท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	

ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	(%)	ค่าเฉลี่ย	(X)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	

	 ขั้นตอนที่	 2	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 interview)	 กับกลุ่มตัวอย่าง						

ด้วยวธิแีบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	ก�าหนดคณุสมบตัคืิอ	ต้องไม่ใช่บคุคลทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างในการวจิยั

เชิงปริมาณ	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	ซึ่งแนวทางของข้อค�าถามก�าหนด

ประเด็นตามข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ	น�ามาจัดระเบียบข้อมูล	 ท�าการวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	 analysis)	

สังเคราะห์และสรุป	จ�าแนกตามกรอบแนวคิดในการวิจัย	เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพร้อมตีความผลที่ได้	และ

อภิปรายผลด้วยวิธีเชิงพรรณนา					

ผลการวิจัย 
	 1.	 การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	สามารถสรุปผลการวิจัยตามประเด็นส�าคัญได้ดังนี้		

	 	 1.1	 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ	

	 	 	 1.1.1	 สถานภาพส่วนบุคคล	 พบว่า	 ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 จ�านวน	 232	 ราย													

คิดเป็นร้อยละ	 58.10	 มีอายุระหว่าง	 20-30	 ปี	 จ�านวน	 161	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 40.40	 มีสถานภาพสมรส		

จ�านวน	221	ราย	คิดเป็นร้อยละ	55.40	มีระดับการศึกษาสูงสุด	ต�่ากว่าปริญญาตรี	จ�านวน	281	คิดเป็นร้อยละ	

70.40	ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของธุรกิจ	จ�านวน	188	ราย	คิดเป็นร้อยละ	47.10	มีรายได้ต่อเดือน	

10,000-15,000	 บาท	 จ�านวน	 237	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 59.40	 และมีระยะเวลาที่อยู่อาศัยในเมืองพัทยา													

5-10	ปี	จ�านวน	243	ราย	คิดเป็นร้อยละ	60.90	

	 	 	 1.1.2	 รูปแบบการบริหารจัดการเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลัก																								

ธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 พบว่า	 โดยภาพรวม	 มีการปฏิบัติการอยู่ใน															

ระดับมาก	(X	=	3.84,	S.D.	=	0.45)	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	อยู่ในระดับมากทุกด้าน	และมีรายข้อที่มีการ

ปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อยที่สุด	ดังนี้	ด้านหลักคุณธรรม	(X	=	3.92,	S.D.	=	0.58)	รายข้อระดับน้อยที่สุดคือ							

ผู้บริหารงานและบุคลากรมีความซ่ือสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่	 (X	 =	 3.87,	 S.D.	 =	 0.65)	 รองลงมาคือ								

ด้านหลกัการรบัผดิชอบ	(X	=	3.89,	S.D.	=	0.59)	รายข้อระดบัน้อยทีส่ดุคอื	ความเอาใจใส่ต่อปัญหาของบคุลากร

และสังคมอย่างจริงจัง	 และน�าปัญหามาศึกษาเพื่อการแก้ไข	 (X	 =	 3.86,	 S.D.	 =	 0.78)	 ด้านหลักนิติธรรม																	

(X	 =	 3.86,	 S.D.	 =	 0.59)	 รายข้อระดับน้อยที่สุดคือ	 ไม่เลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับ												

หน่วยงาน	(X	=	3.83,	S.D.	=	0.80)	ด้านหลักความโปร่งใส	(X	=	3.83,	S.D.	=	0.55)	รายข้อระดับน้อยที่สุด

คือ	ฝ่ายตรวจสอบภายในของหน่วยงานมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่	(X	=	3.77,	S.D.	=	0.74)	

ด้านหลักการมีส่วนร่วม	 (X	=	3.82,	 S.D.	=	0.63)	 รายข้อระดับน้อยที่สุดคือ	 เปิดโอกาสให้บุคลากรองค์การ						

ภาครัฐและภาคเอกชน	 รวมถึงประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง	 (X	 =	 3.74,	 S.D.	 =	 0.72)									

ด้านหลักความคุ้มค่า	 (X	 =	 3.81,	 S.D.	 =	 0.54)	 รายข้อระดับน้อยที่สุดคือ	 การปฏิบัติงานได้ค�านึงถึงความ												

ปลอดภัยทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินเป็นหลักส�าคัญ	 (X	 =	 3.75,	 S.D.	 =	 0.54)	 และ	 ด้านการบริหารจัดการ												
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เพือ่เตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน	(X	=	3.73,	S.D.	=	0.60)	รายข้อระดบัน้อยทีส่ดุคอื	มกีารกระจาย	

อ�านาจการบังคับบัญชาในทุกภาคส่วนเพื่อการให้บริการที่ตอบสนองต่อความหลากหลายของประชาชน																	

(X	=	3.67,	S.D.	=	0.69)		

	 	 1.2	 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	จ�าแนกเป็นรายด้าน	ดังนี้

	 	 	 1.2.1	 ด้านหลกันติธิรรม	พบว่า	ประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจ	ทราบกฎหมาย	และกฎระเบยีบ

ข้อบังคับต่าง	ๆ	 เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องและชัดเจน	ข้อแนะน�าเพื่อการปฏิบัติการ	ควรเพิ่มความ

เข้มงวดและควบคมุวนิมอเตอร์ไซด์รบัจ้าง	ให้ปฏบิตัติามกฎหมายการจราจร	เช่น	การสวมหมวกนริภัย	มใีบขบัขี	่

มีป้ายเหลือง	และการแต่งกายให้เรียบร้อย	การระบบสัญญาณไฟ	รวมไปถึงการขายสินค้า	ขายอาหาร	บริเวณ

ทางเท้าและสถานที่อื่น	ๆ	ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับใช้ที่ชัดเจน	โดยค�านึงถึงความเป็นธรรมและความ

เสมอภาค	ควบคุมดูแลให้ทั่วถึงมากขึ้น	รวมถึงปัญหาการทิ้งขยะไม่ถูกที่และปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น	ควรเพิ่ม

จ�านวนถังขยะ	 ก�าหนดจุดการวางถึงขยะให้เหมาะสมและเพียงพอ	 และการก�ากับ	 ติดตาม	 ประเมินผลการ								

ด�าเนินงานที่ชัดเจน	 เป็นไปตามระบบโครงสร้าง	 กระบวนการต่าง	 ๆ	 ที่ได้วางแนวปฏิบัติหรือวางกฎเกณฑ	์										

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขและเป็นธรรมให้ดียิ่ง	ๆ	ขึ้นไป	

	 	 	 1.2.2	 ด้านหลกัคณุธรรม	พบว่า	ผูบ้รหิารมกีารบรหิารจดัการทีย่ดึหลกัธรรมาภบิาลเป็นหลกั	

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเพื่อหน่วยงานและประชาชนด้วยจริงใจ	ขยัน	อดทน	มีระเบียบวินัย	ซื่อสัตย์	

สุจริต	 ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม	 ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมาปราศจากความรู้สึกล�าเอียงหรืออคติ	 สามารถเปิดเผย

ตรวจสอบความเท็จจริงได้	 และบุคลากรให้บริการและปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมเสมอภาคได้ดี	 มีความ

ซือ่สตัย์สจุรติ	โดยยดึหลกัการมส่ีวนร่วม	ได้รบัการส่งเสรมิให้พฒันาตนเองไปพร้อมกบัการปฏบิตังิานและน�ามา

ปรับใช้ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน	 และมีการเข้าตรวจสอบความเรียบร้อย														

อย่างสม�่าเสมอ	 เช่น	 การดูแลจัดระเบียบแผงลอยตามบริเวณทางเท้า	 และช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน											

ที่เดือดร้อนอยู่เสมอ	ด้วยไมตรีจิต	บริการด้วยความเป็นกัลยาณมิตรพร้อมให้บริการทุกคนอย่างเป็นธรรม	

	 	 	 1.2.3	 ด้านหลักความโปร่งใสในการท�างาน	พบว่า	การบริหารงานและกิจกรรมต่าง	ๆ	มีการ

สรุปรายงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างเปิดเผย	 เผยแพร่ข้อมูลที่ดีผ่านสื่อต่าง	 ๆ	 ให้ประชาชนได้ทราบ

อย่างต่อเนื่อง	 มีการเรียกประชุมติดป้ายโฆษณา	 ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	 ได้สะดวกและเข้าใจง่าย																	

มีกระบวนการให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง	 ได้อย่างชัดเจน	 สอบความถูกต้อง	 อย่างชัดเจน														

เกิดประโยชน์สูงสุด	 และการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น	 แต่ส่วนใหญ่ประชาชนจะไม่ค่อย														

ให้ความสนใจและไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง	ๆ	นี้มากเท่าที่ควร	

	 	 	 1.2.4	 ด้านหลักการมีส่วนร่วม	 พบว่า	 มีการจัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและ												

หน่วยงานอื่น	 ๆ	 รวมถึงประชาชนมีส่วนรับรู้การวางแผนการปฏิบัติงานในการท�างาน	 มีส่วนร่วมในการเสนอ

แนะและแสดงข้อคดิเหน็	การแสดงถึงความส�านกึในการรบัผดิชอบต่อปัญหาสาธารณะ	การลงประชามตใินการ

ท�าโครงการและจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 มีส่วนร่วมในการจัดหาและจัดซ้ือเป็นบางกรณี	 ผู้บริหารงานและบุคลากร

ยินดีรับฟังค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน	 แต่ประชาชนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อย

เห็นความส�าคัญในส่วนนี้มากนัก	

	 	 	 1.2.5	 ด้านหลักความรับผิดชอบ	พบว่า	การปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ตระหนัก

ในสทิธหิน้าที	่ความส�านกึในความรบัผดิชอบต่อสงัคม	การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมอืงและกระตอืรอืร้น
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ในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง	 ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง	 และความกล้าที่จะยอมรับผล											

จากการกระท�าของตนมีความรับผิดชอบดี	 มีการน�านโยบาย	 โครงการต่าง	 ๆ	 ที่ได้แถลงไว้ไปด�าเนินงาน															

อย่างแท้จริง	

	 	 	 1.2.6	 ด้านหลักความคุ้มค่า	 พบว่า	 การปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีการใช้จ่าย									

งบประมาณอย่างคุม้ค่า	และเกดิประโยชน์ค่อนข้างด	ีโดยต้องการให้มคุีณภาพมากยิง่ขึน้	เช่น	การบรหิารจดัการ

และใช้ทรพัยากรทีม่จี�ากดัเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ส่วนรวม	โดยรณรงค์ให้บคุลากรมคีวามประหยดั	ใช้วสัดุ

อปุกรณ์อย่างคุม้ค่า	และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบรูณ์ยัง่ยนื	การเกบ็กวาดท�าความสะอาดสภาพแวดล้อม

อยู่เสมอ	 การตระหนักในสิทธิและหน้าที่	 ความส�านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม	 การใส่ใจปัญหาการบริหาร

จัดการ	 การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา	 และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง	 รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับ

ผลดีและผลเสีย	มากกว่านี้	

	 	 	 1.2.7	 ด้านการบริหารจัดการเพื่อความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 พบว่า	 เมืองพัทยา												

มคีวามพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนได้	เพราะเมอืงพทัยามคีวามพร้อมด้านบคุลากรและผู้บรหิารในด้าน

ภาษา	 การสื่อสาร	 ทางเศรษฐกิจ	 และ	 การท่องเท่ียว	 สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่ีจะมาถึง											

ในเร็ว	ๆ 	นี้	เนื่องจากเมืองพัทยาถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้น	ๆ 	ของประเทศไทย	มีนักท่องเที่ยวเข้ามา

เที่ยวพักผ่อนและอาศัยอยู่ค่อยข้างมาก	โดยประชาชนและบุคลากรในเมืองพัทยานั้นก็มีความพร้อมและทักษะ

ทางด้านการใช้ภาษาองักฤษดพีอสมควร	สามารถพดูและสือ่สารกบัชาวต่างชาตแิละนกัท่องเทีย่วได้เป็นอย่างดี

	 2.	 การน�าเสนอรปูแบบการบรหิารจดัการเมอืงพทัยาทีม่ปีระสทิธภิาพบนพืน้ฐานของหลักธรรมาภบิาล

เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน	 พบว่า	 รูปแบบการบริหารจัดการบนพื้นฐานของหลัก																								

ธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ	แสดงดังภาพที่	1	

แผนปฏิบัติราชการ

ประจ�าปี

เพิ่มประสิทธิภาพ

ปรับปรุงกฏระเบียบ

การบริหารจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ

มีส่วนร่วมจัดท�างบประมาณ

และการจัดการทรัพยากร

กระบวนการตรวจสอบ

ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล
องค์กร

ประชา

สังคม
เอกชน

เชิงรับ

เชิงรุก

ภาพที่ 1 	รูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
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อภิปรายผล 
	 1.	 การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

เพือ่เตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	พบว่า	โดยภาพรวม	มกีารปฏิบตักิารอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณา

เป็นรายด้าน	อยู่ในระดับมากทุกด้าน	ได้แก่	หลักคุณธรรม	หลักการรับผิดชอบ	หลักนิติธรรม	หลักความโปร่งใส	

หลักการมีส่วนร่วม	 หลักความคุ้มค่า	 และการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

สอดคล้องกับ	พระมหาชินวัฒน์	ธมมเสฏโฐ	(หาญกุล)	(2558)	ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

เทศบาลเมืองสามพราน	อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม	พบว่า	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า	อยู่ในระดับมากทุกด้าน	โดยเรียงล�าดับดังนี้	ด้านหลักนิติธรรม	ด้านหลักคุณธรรม	ด้านหลัก

ความโปร่งใส	ด้านหลักการมีส่วนร่วม	ด้านหลักความรับผิดชอบ	และด้านหลักความคุ้มค่า	และ	Philip	(2005)	

ศึกษาการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในระบอบการเมืองการปกครองในอาเซียน	4	ประเทศ	พบว่า	 ในประเทศ	

ที่พัฒนาแล้ว	 หลักธรรมาภิบาลได้ถูกน�าไปใช้ในเชิงของกลยุทธ์ทางการเมืองมากกว่าการน�าเนื้อหาสาระ																

ไปประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบาย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยนี้เกี่ยวกับการน�าหลักธรรมเกี่ยวกับการน�าหลัก															

ธรรมาภบิาลไปใช้ในประเทศเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้	4	ประเทศนี	้ได้แก่	ฟิลปิปินส์	ไทย	มาเลเซยี	และอนิโดนเีซยี	

โดยพิจารณาเป็นประเทศไปเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาโดยศึกษาว่าประเทศเหล่านี้มีการน�าหลักธรรมาภิบาล

ไปใช้อย่างไรบ้าง	 รวมถึงการมีส่วนร่วมของหลักธรรมาภิบาล	 ในการเลือกตั้งในปี	 2004	 ซึ่งพบว่าหลัก																								

ธรรมาภิบาลได้ถูกน�าไปใช้อย่างกว้างขวางและเป็นประเด็นส�าคัญในการปฏิรูป	 รูปแบบการปกครอง															

นอกจากนั้นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีได้กล่าวมานี้	 ยังได้เรียนรู้ในการน�าหลักธรรมาภิบาล																					

เพื่อพัฒนาการเมืองการปกครอง	 โดยเน้นการน�าหลักธรรมาภิบาลไปใช้พัฒนาบ้านเมือง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง									

ในสภาวะที่บ้านเมืองมีความไม่แน่นอน	 และเศรษฐกิจคับขัน	 เพื่อเป็นรูปแบบและเป็นหนทางในการบริหาร

ประเทศใหม่	ๆ 	เนือ่งจากหลกัธรรมาภบิาลช่วยสนบัสนนุการเมอืง	การปกครอง	ซึง่แนวคิดของหลักธรรมาภิบาล

มีที่มาจากชาติตะวันตก	 ซ่ึงก่อให้เกิดรูปแบบการบริหารใหม่	 ๆ	 และก่อให้เกิดการพัฒนาทางประชาธิปไตย											

ซึ่งนั่นก็คือจุดประสงค์ส�าคัญของหลักธรรมาภิบาลนั่นเอง	

	 	 พิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้านจากข้อมลูเชงิปรมิาณโดยท�าการพจิารณาร่วมกบัข้อมูลเชงิคุณภาพ

ด้วยการเลือกรายข้อและข้อมูลที่มีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อยที่สุด	 ได้แก่	 1)	 ผู้บริหารงานและบุคลากร												

มีความซ่ือสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าท่ี	 2)	 ความเอาใจใส่ต่อปัญหาของบุคลากรและสังคมอย่างจริงจัง															

และน�าปัญหามาศึกษาเพือ่การแก้ไข		3)	ไม่เลอืกปฏบิตักัิบผูม้าตดิต่อหรอืส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัหน่วยงาน	โดยประชาชน

ส่วนใหญ่ต้องการให้เพิ่มความเข้มงวดและควบคุมวินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง	 ให้ปฏิบัติตามกฎหมายการจราจร									

การขายสินค้า	 ขายอาหาร	 บริเวณทางเท้าและสถานท่ีอื่น	 ๆ	 ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับใช้ชัดเจน												

โดยค�านึงถึงความเป็นธรรมและความเสมอภาค	การเพิ่มจ�านวนถังขยะ	ก�าหนดจุดการวางถังขยะให้เหมาะสม

และเพยีงพอ	และการก�ากบั	ตดิตาม	ประเมนิผลการด�าเนนิงานทีช่ดัเจน	เป็นไปตามระบบโครงสร้าง	กระบวนการ

ต่าง	ๆ 	ทีไ่ด้วางแนวปฏบิตัหิรอืวางกฎเกณฑ์ในการพฒันาและการอยูร่่วมกนัในสังคมอย่างสันตสุิขและเป็นธรรม

ให้ดียิ่ง	ๆ	ขึ้นไป	4)	ฝ่ายตรวจสอบภายในของหน่วยงานมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่	ประชาชน

ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยให้ความสนใจการประชาสัมพันธ์	เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่าง	ๆ	และไม่ค่อยเข้าร่วมรับทราบ

หรือการตรวจสอบความถูกต้องโปร่งในในกระบวนการต่าง	ๆ	มากที่เท่าควร	5)	เปิดโอกาสให้บุคลากรองค์การ

ภาครฐัและภาคเอกชน	รวมถงึประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกจิกรรมอย่างทัว่ถงึ	ซึง่ข้อมูลการสัมภาษณ์ประชาชน	

ส่วนใหญ่จะมส่ีวนรบัรูก้ารวางแผนการปฏิบตังิานในการท�างาน	มส่ีวนร่วมในการเสนอแนะและแสดงข้อคดิเหน็	
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การแสดงถงึความส�านกึในการรบัผดิชอบต่อปัญหาสาธารณะ	การลงประชามตใินการท�าโครงการและจัดกจิกรรมต่าง	ๆ	

มีส่วนร่วมในการจัดหาและจัดซื้อ	เป็นบางกรณี	และไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับส่วนนี้มากนัก	6)	การปฏิบัติงาน

ได้ค�านึงถึงความปอลดภัยท้ังด้านชีวิตและทรัพย์สินเป็นหลักส�าคัญ	 ซึ่งข้อมูลการสัมภาษณ์ประชาชน																					

ส่วนใหญ่ต้องการรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด	ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า	และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ให้สมบูรณ์ยั่งยืน	 การเก็บกวาดท�าความสะอาดสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ	 การตระหนักในสิทธิและหน้าที	่													

ความส�านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม	 การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ	 การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา	

และเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง	 รวมท้ังความกล้าท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสีย	 มากกว่านี้	 และ	 มีการ						

กระจายอ�านาจการบงัคบับญัชาในทกุภาคส่วนเพือ่การให้บรกิารท่ีตอบสนองต่อความหลากหลายของประชาชน	

ซึ่งข้อมูลการสัมภาษณ์ประชาชน	 ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าเมืองพัทยามีความพร้อมด้านบุคลากรและ												

ผู้บริหารด้านภาษา	 การสื่อสาร	 เศรษฐกิจ	 และ	 การท่องเที่ยว	 สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได	้							

ซึ่งสอดคล้องกับ	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	 (2559,	น.	 6)	ที่ได้สรุปสถานะธรรมาภิบาลของไทย						

ในปัจจุบันผ่าน	 30	 ดัชนี	 ได้แก่	 1)	 ด้านมิติเศรษฐกิจ	 พบว่า	 ประสิทธิภาพของการจัดการภาครัฐกฎระเบียบ									

ของภาครัฐไม่สร้างแรงจูงใจในการด�าเนินการของภาคเอกชน	 คุณภาพของการลงทุนในโครงการขนาดใหญ	่												

และระบบการบริหารจัดการด้านการคลังและการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ	 2)	 มิติด้านสังคม	 พบว่า													

ความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงนโยบาย	 บริการ	 และสวัสดิการสาธารณะ	 และการจัดการปัญหาสังคม																									

ได้อย่างเหมาะสมเป็นธรรมของภาครัฐ	 3)	 มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พบว่า	 การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างไม่เหมาะสม	 และไม่เป็นธรรมของภาครัฐ	 และ	 4)	 มิติด้านการเมือง

และการปกครอง	 พบว่า	 ปัญหาการถูกแทรกแซงทางการเมือง	 (การแทรกแซงดังกล่าวยังเพิ่มมากขึ้น																					

เมือ่เปรียบเทียบกบัในอดีต)	การเชือ่มโยงระหว่างภาครฐักบัประชาสงัคมเพือ่ถ่วงดลุการท�างานของรัฐ	และปัญหา

การขาดความเช่ือมโยงระหว่างเป้าประสงค์	 (KRI)	 ของภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ	 และ	 ชนิกานต์	 ถาวรยุติการต	์

(2550)	ศกึษาการบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องค์กรตามแนวคดิ	Malcolm	Baldrige	:	กรณศีกึษาเทศบาลนครนนทบรุ	ี

พบว่า	สภาพการปฏบิติังานของเทศบาลนนทบุรตีามแนวคิด	Malcolm	Baldrige	ทัง้	7	ด้าน	ได้แก่	ด้านภาวะผูน้�า	

ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 ด้านการจัดการกระบวนการคุณภาพ	 ด้านการสนใจลูกค้าและความพึงพอใจ	

และด้านผลการท�าเนินงาน	อยู่ในระดับมากทุกด้าน	ในส่วนปัญหาและอุปสรรค	พบว่า	ปัญหาภายนอกเทศบาล

คือประชาชนไม่เคารพสิทธ์ิซ่ึงกันและกันโดยดึงรัฐเข้ามาเป็นตัวกลางเพื่อไกล่เกล่ีย	 และปัญหาภายในเทศบาล

คือ	 ไม่สามารถบริการประชาชนตามท่ีประชาชนคาดหวังติดขัดที่กฎระเบียบ	 ส�าหรับข้อเสนอแนะคือ																									

มีการจัดท�าคู่มือ	Malcolm	 และติดตามผลเป็นระยะ	 สร้างให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที	่								

มีการปลูกฝังและสร้างจิตส�านึกในการให้บริการ	และ	การรณรงค์ให้ประชาชนมีความผูกพันกับชุมชน		

	 2.	 การน�าเสนอรปูแบบการบรหิารจดัการเมอืงพทัยาทีม่ปีระสทิธภิาพบนพืน้ฐานของหลักธรรมาภบิาล

เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ดังนี้	1)	ด้านหลักนิติธรรม	การพิจารณาออกค�าสั่งและระเบียบ

ต่าง	 ๆ	 ให้มีการอ้างกฎหมายตามระเบียบปฏิบัติ	 2)	 ด้านหลักคุณธรรม	 บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ																

เที่ยงธรรม	 3)	 ด้านหลักความโปร่งใส	 บริหารงานด้วยความถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด	 4)	 ด้านหลักการ										

มีส่วนร่วม	เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน�าเสนอความคิดเห็น	5)	ด้านหลักการรับผิดชอบ	การติดตาม

ประเมินผลและจัดการกับผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ได้ด�าเนินการไปแล้วอย่างเป็นระบบ	6)	 ด้านหลัก								

ความคุม้ค่า	ใช้ทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดั	และ	7)	ด้านการบรหิารจดัการเพือ่เตรยีมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน	 ผู้บริหารระดับสูงควรมีบทบาทในการพัฒนาและเปล่ียนแปลงงานด้านต่าง	 ๆ	 ร่วมพัฒนาและแก้ไข
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ปัญหาสวัสดิการสาธารณะส�าหรับประชาชนในทุกพื้นที่	แสดงผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า	 โดยการให้ตัวแทนภาคประชาชนซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ									

ตรวจสอบและรับทราบผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์องค์กรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน	 จะช่วยให้เกิดผลดีต่อการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของเมืองพัทยา																		

ในระดบัต่าง	ๆ	ได้อย่างสมบรูณ์	สามารถบรูณาการและเป็นองค์กรต้นแบบทีด่มีปีระสทิธภิาพต่อไป	สอดคล้องกบั	

แนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและแนวคิดธรรมาภิบาล	 (Good	 governance	 concept)	 ตามหลัก								

ทศพิธราชธรรม	 เป็นธรมะของพระมหากษัตริย์หรือพระราชาที่จะช่วยให้พระมหากษัตริย์หรือพระราชา																		

ที่ทรงยึดปฏิบัติพบแต่ความเจริญรุ่งเรือง	 และไม่ประสบความพ่ายแพ้แก่ผู้ใด	 (สุเมธ	 ตันติเวชกุล,	 2545,																			

น.	11-12)	

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส�าหรับการปฏิบัติ 

	 	 1.1	 การบรหิารจดัการเมอืงพทัยาควรมีกฎหมายหรอืกฎระเบยีบ	ข้อบงัคับเกีย่วกบัสิทธขิองประชาชน

หรือบุคลากรที่ชัดเจน	

	 	 1.2	 การบริหารจัดการเมืองพัทยาผู้บริหารและบุคลากรควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม	

	 	 1.3	 การบรหิารจดัการเมอืงพทัยาควรบรหิารด้วยความถกูต้องโปร่งใสและก่อเกดิประโยชน์สงูสดุ	

และสามารถตรวจสอบได้	

	 	 1.4	 การบริหารจัดการเมืองพัทยาควรเปิดโอกาสให้บุคลากร	 องค์กรภาครัฐและเอกชนรวมถึง

ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุม	แลกเปลี่ยน	เสนอความคิดเห็น	เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนา	

	 	 1.5	 การบริหารจัดการเมืองพัทยาควรเน้นการให้บริการสาธารณะเป็นหลักอย่างมีคุณภาพ												

และเกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง	

	 	 1.6	 การบริหารจัดการเมืองพัทยาควรให้ทุกกลุ่มภารกิจมีการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดผลผลิต							

ที่มีคุณภาพและมีคุณค่าแก่หน่วยงานอย่างเท่าเทียมกัน	

	 	 1.7	 การบริหารจัดการเมืองพัทยาผู้บริหารระดับสูงควรมีบทบาทในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง

งานด้านต่าง	ๆ	 เช่น	การด�าเนินงาน	มาตรฐานการปฏิบัติงาน	และคุณภาพของการบริการ	 เพื่อเพิ่มศักยภาพ

และขีดความสามารถในการพัฒนาเมืองพัทยา	

 2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

	 	 2.1	 ควรพิจารณาการก�าหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการเมืองพัทยา											

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน	เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	

	 	 2.2	 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ							

ด้วยกัน	และรูปแบบทั่วไป		

	 	 2.3	 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมืองพัทยาในมิติอื่น	 ๆ	 อาทิ	 เช่น	 การเมือง	

สังคม	และเศรษฐกิจ	ในการบริหารจัดการเมืองพัทยาเพื่อการพัฒนาสู่ศตวรรษที่	21	
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	 ขอขอบคุณ	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	 ที่จัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย								

ตลอดจนการให้ค�าปรึกษาเรื่อยมา	อีกทั้ง	คณาจารย์	บุคลากร	เจ้าหน้าที่	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

มหาวิทยาลยัราชภฏัสริุนทร์	ทีอ่�านวยความสะดวก	และเมตตารบัเป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจประเมนิเครือ่งมอืในการ

วิจัยและยังกรุณาชี้แนะแนวทางอย่างดี	 	 และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	 ที่อุทิศตนเพื่อเป็น																				

ผู้ช่วยนักวิจัย	 จนกระท่ังลุล่วงและส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความวิจัยฉบับนี้จะสามารถ											

เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในโอกาสต่อไป	
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