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การบริหารจดัการการให้บริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 

ตามแนวคดิการบริหารจดัการยุคดจิิทลัและแนวคดิการบริหารจดัการทีย่ัง่ยืน 

 

Public Service Administration of the Bangkok Metropolitan Authority according to  

the Digital Era Administration Concept and the Sustainable Administration Concept 
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บทคดัย่อ 

       การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการการใหบ้ริการ

สาธารณะของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการ (2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

การใหบ้ริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั และ (3) 

ยทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการการใหบ้ริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครตาม

แนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลัท่ีมีอิทธิพลต่อแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื  

            ระเบียบวิธีวิจยัของการศึกษาคร้ังน้ี ไดอ้อกแบบรูปแบบการวิจยัใหเ้ป็นการวจิยัแบบผสม โดย

เนน้การวิจยัเชิงปริมาณเป็นหลกัและใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพเป็นขอ้มูลเสริม การวิจยัเชิงปริมาณเป็นการ

วิจยัเชิงสาํรวจเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นจาํนวนมาก โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล แบบสอบถามไดผ้า่นการทดสอบเพื่อหาค่าความเท่ียงตรง ไดค่้าเท่ากบั 0.84 และ

ผา่นการหาค่าความเช่ือถือได ้ท่ีระดบั 0.91 ประชากร คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีสาํนกังานเขต 50 

เขตของกรุงเทพมหานคร จาํนวน 5,686,646 คน ส่วนกลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวน 1,112 คน ไดม้าจากการ

คาํนวณหาจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ การเกบ็รวบรวมขอ้มูลสนามดาํเนินการ

ระหวา่งวนัท่ี 1-30 ธนัวาคม 2560 เกบ็รวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์กลบัคืนมาไดจ้าํนวน 997 คน 

คิดเป็นร้อยละ 89.66 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 1,112 คน วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการวเิคราะห์ในรูป

ตาราง รวมทั้งใชรู้ปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา สาํหรับสถิติเชิงพรรณนาท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  

ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 

ในส่วนของการวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นการสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 11 คน ซ่ึงไดม้าจาก 
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วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงบุคคล โดยใชแ้บบสมัภาษณ์แนวลึกท่ีมีโครงสร้าง และเป็นการสมัภาษณ์

แบบตวัต่อตวัทีละคน จากนั้น จึงนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์มาแปลความและวิเคราะห์ไวใ้นตาราง

พร้อมคาํบรรยาย  

  ผลการศึกษาปรากฏวา่ (1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีสาํคญัคือ กรุงเทพมหานคร

ใหบ้ริการสาธารณะในทิศทางท่ีคาํนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนไม่มากเท่าท่ีควร (2) แนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการท่ีสาํคญัคือ กรุงเทพมหานครควรใหบ้ริการสาธารณะในทิศทางท่ีให้

ความสาํคญักบัความตอ้งการ และผลประโยชน์ของประชาชนเพิ่มมากข้ึน พร้อมทั้งควรสนบัสนุน

ผูบ้ริหารท่ีเป็นมืออาชีพเพื่อรับผดิชอบในการบริหารจดัการการใหบ้ริการสาธารณะโดยใชเ้ทคโนโลยี

และเครือข่ายสงัคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง และ (3) 

กรุงเทพมหานครควรนาํยทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการการใหบ้ริการสาธารณะ

ตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลัท่ีมีอิทธิพลต่อแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนืไปปรับใชเ้ป็น

กลุ่มตวัช้ีวดัสาํคญัของการปฏิบติังาน และนาํไปสู่การปฏิบติัจริงอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง รวมทั้งนาํ

ยทุธศาสตร์ดงักล่าวไปพฒันาต่อยอดต่อไปในอนาคตอีกดว้ย โดยยทุธศาสตร์ตามแนวคิดการบริหาร

จดัการยคุดิทลัดงักล่าวควรประกอบดว้ย 5 ดา้น  เรียงตามลาํดบัความสาํคญัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้น

การใหค้วามสาํคญักบัผลประโยชน์ของประชาชน ความเป็นประชาธิปไตย ความสะดวกรวดเร็ว ความ

เป็นมืออาชีพ และความน่าเช่ือถือ  

คาํสําคญั : การบริหารจดัการการใหบ้ริการสาธารณะ กรุงเทพมหานคร แนวคิดการบริหารจดัการ 

     ยคุดิจิทลั แนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 

 

Abstract 

  Objectives of this study were to explore (1) problems of public service administration 

according to the Digital Era Administration Concept, (2) development guidelines of public service 

administration according to the Digital Era Administration Concept and (3) strategy of public service 

administration according to the Digital Era Administration Concept effecting to the Sustainable 

Administration Concept. 

 Methodology of this research was aimed the research design as mixed methods research 

applying quantitative research as a principal and qualitative research as a supplementary. The 

quantitative research was survey research collecting large amount of sampling with questionnaires. 

The questionnaires passed try out of validity check at level of 0.84 and reliability check at level of 
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0.91. Population was all 5,686,646 people living in the areas of 50 districts of the Bangkok 

Metropolitan Authority. Total of 1,112 samples were calculated by using Taro Yamane’s formula. 

Field data collection was operated during December 1-30, 2017, and total 997 completed sets of 

questionnaire equal to 89.66% of the 1,112 total samples were returned. Data analysis was 

represented in contingency table with descriptive approach. Descriptive Statistics exercised were 

percentage, mean, standard deviation, multiple regression, and Pearson's Correlation Coefficient. For 

qualitative data, in-depth interview of 11 experts, selected by the purposive sampling method with 

structured in-depth interview form and with face to face interview of at least 60 minute each, was also 

applied.  

 Research findings were (1) the major problem of public service administration was the 

Bangkok Metropolitan Authority' s giving insufficient significance to the public service 

administration concentrating on people benefits. (2) the major development guidelines of public 

service administration were the Bangkok Metropolitan Authority should increase more significance to 

the people needs and benefits, and encourage the professional executives taking in charge in the 

public service administration as well as adopt modern technology and social network to serve the 

people seriously and continuously, and (3) the Bangkok Metropolitan Authority should apply the 

strategy of public service administration according to the Digital Era Administration Concept 

effecting to the Sustainable Administration Concept as the Key Performance Indicators and 

implement practically and continuously. Further development of the strategy should also be included. 

The strategy according to the Digital Era Administration Concept should consist of 5 aspects, 

arranging from the most significance to the least as follows: People, Democracy, Convenience, 

Professionalism, and Dependability. 

Keywords: Public service administration, the Bangkok Metropolitan Authority, the Digital Era  

                   Administration Concept, the Sustainable Administration Concept 

 

บทนํา 

 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง ไม่เพยีงแต่เป็นเมืองหลวง แต่ยงัเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมือง

การปกครอง การบริหารจดัการ การคมนาคม การติดต่อส่ือสาร ตลอดจนการพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม 

เป็นตน้ นอกจากนั้น กรุงเทพมหานครยงัเป็นหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ท่ีจดัตั้งข้ึนตาม
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กฎหมายพิเศษ กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2515 ไดมี้การปรับปรุงการบริหารจดัการเมืองหลวงของประเทศให้

เป็นรูปแบบการบริหารและการปกครองท่ีมีลกัษณะพิเศษแตกต่างจากจงัหวดัอ่ืน ๆ เปล่ียนจากเทศบาล

เป็นองคก์ารบริหารใหม่ เรียกวา่ “กรุงเทพมหานคร” ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2528 ไดมี้การ

ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 บญัญติัให้

กรุงเทพมหานครมีอิสระในการบริหารจดัการมากข้ึน พระราชบญัญติัฉบบันั้นมีการแกไ้ขเพิม่เติมหลาย

คร้ัง จนถึง (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2558 ไดมี้การกาํหนดใหใ้หก้รุงเทพมหานครมีสถานะเป็นนิติบุคคล และ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ มีผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 

และเป็นผูรั้บผดิชอบในการบริหารงาน กรุงเทพมหานนครแบ่งโครงสร้างส่วนราชการภายในออกเป็น 

16 สาํนกั สาํนกังาน และ 50 สาํนกังานเขต อาํนาจหนา้ท่ีของกรุงเทพมหานครมาจาก 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

อาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 1 ถึง ขอ้ 27 ตามมาตรา 89 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมอีกจาํนวน 5 ฉบบั รวมทั้งอาํนาจหนา้ท่ีตามท่ี

กาํหนดไวใ้นมาตรา 16 และมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนกระจายอาํนาจ

ใหแ้ก่องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงบญัญติัใหก้รุงเทพมหานครมีอาํนาจหนา้ท่ีดาํเนินกิจการ 

หรือใหบ้ริการประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตในทุกดา้น

ของประชากรในพื้นท่ี เช่น (1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (2) การป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั (3) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั และ (4) การ

สาธารณูปโภค เป็นตน้ ขณะเดียวกนั ในแต่ละสาํนกังานเขตกมี็อาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการ

สาธารณะ เช่น งานการปกครองทอ้งท่ี การพฒันาชุมชน การส่งเสริมอาชีพ การทะเบียน การโยธา การ

รักษาท่ีสาธารณะ การพฒันาผงัเมืองเขต การระบายนํ้า การสาธารณสุข การจดัเกบ็รายได ้การรักษา

ความสะอาด การดูแลบาํรุงรักษาตน้ไม ้การดาํเนินการเก่ียวกบัการศึกษา เป็นตน้  

 การศึกษาคร้ังน้ี ไดใ้หค้วามสาํคญักบัแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั และแนวคิดการ

บริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื ทั้ง 2 แนวคิดน้ี ไดป้รากฏอยูใ่นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 

12 (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงกล่าวถึงภาพรวมการพฒันาในช่วงแผนพฒันาฯ ดงักล่าว ท่ีสาํคญัคือ ยดึการ

พฒันาท่ีย ัง่ยนื และคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา เป็นตน้ สาํหรับประเดน็การพฒันาหลกัของแผนพฒันา

ฯ ท่ีสาํคญั คือ การส่งเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจกระแสใหม่ เช่น เศรษฐกิจดิจิทลั เป็นตน้ 

พร้อมกนันั้น ยงักล่าวถึงเป้าหมายรวมการพฒันาของแผนพฒันาฯ ท่ีสาํคญัคือ การมีระบบเศรษฐกิจท่ีมี

ความเขม้แขง็และแข่งขนัได ้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทลั รวมทั้งมีระบบ

บริหารจดัการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพทนัสมยัโปร่งใส ตรวจสอบได ้กระจายอาํนาจและมีส่วนร่วมจาก

ประชาชน ลดบทบาทภาครัฐในการใหบ้ริการซ่ึงภาคเอกชนดาํเนินการแทนไดดี้กวา่ลง เพิ่มการใช้
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ระบบดิจิทลัในการใหบ้ริการ รวมไปถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมี ความรู้ความสามารถและปรับตวัไดท้นักบั

ยคุดิจิทลัเพิ่มข้ึน เป็นตน้ (ท่ีมา : สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ สาํนกั

นายกรัฐมนตรี, แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) หนา้ 4. ราชกิจจา

นุเบกษาประกาศ ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559)  

         การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ หรือการบริหารจดัการของหน่วยงาน

ของรัฐ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เพื่อ “พฒันาหน่วยงาน” หรือ “พฒันาการบริหารจดัการของหน่วยงาน” คือ 

กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Authority หรือ BMA.) ซ่ึงเป็นหน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน

รูปแบบพิเศษขนาดใหญ่ ในสงักดัของกระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานครยงัคงเผชิญกบัปัญหา

การวิจยั ซ่ึงเป็น “ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการการใหบ้ริการสาธารณะดว้ยล่าชา้ หรือไม่เร็ว

เท่าท่ีควร” ตวัอยา่งเช่น การใหบ้ริการเก่ียวกบัการกาํจดัส่ิงปฏิกลู และการจดัเกบ็ขยะ ตลอดจนการ

แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมในเขตพื้นท่ี เหล่าน้ีเป็นตน้ ปัญหาดงักล่าวน้ีเป็นปัญหาและกาํลงัประสบอยู ่และ

สมควรนาํมาศึกษา นอกจากน้ีแลว้ เท่าท่ีผา่นมา กรุงเทพมหานครไดป้ระสบปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการการใหบ้ริการสาธารณะตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั (Digital Era Administration 

Concept) ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหาสาระสาํคญั หรือตวัช้ีวดัท่ีสาํคญัเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ หรือ

การดาํเนินงานเพื่อใหบ้ริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร และ/หรือ บุคลากรในทิศทางท่ีเก่ียวกบั 

(1) การใหค้วามสาํคญักบัผลประโยชน์ของประชาชน (2) ความเป็นมืออาชีพ (3) ความน่าเช่ือถือ (4) 

ความเป็นประชาธิปไตย และ (5) ความสะดวกรวดเร็ว เป็นตน้ สาํหรับตวัอยา่งปัญหาท่ีเก่ียวกบัแนวคิด

การบริหารจดัการยคุดิจิทลับางประการ เป็นตน้วา่ (1) ปัญหาเกีย่วกบัการบริหารจัดการด้านการให้

ความสําคญักบัผลประโยชน์ของประชาชน เช่น กรุงเทพมหานครใหบ้ริการสาธารณะในทิศทางท่ีให้

ความสาํคญักบัความตอ้งการ การตอบสนองความตอ้งการ และผลประโยชน์ของของประชาชนไม่มาก

เท่าท่ีควร (2) ปัญหาเกีย่วกบัการบริหารจัดการด้านความเป็นมืออาชีพ เช่น กรุงเทพมหานครใหบ้ริการ

สาธารณะโดยไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการใชผู้ท่ี้มีความรู้ความสามารถ หรือมีความเช่ียวชาญดา้นการ

บริหารจดัการสูงเพียงพอ หรือไม่ไดใ้ชน้กับริหารมืออาชีพ (3) ปัญหาเกีย่วกบัการบริหารจัดการด้าน

ความน่าเช่ือถือ เช่น กรุงเทพมหานครใหบ้ริการประชาชนโดยมีระบบรักษาความปลอดภยัขอ้มูลของ

ประชาชนหรือของผูรั้บบริการท่ีไม่น่าเช่ือถือ หรือไม่น่าไวว้างใจมากเท่าท่ีควร (4) ปัญหาเกีย่วกบัการ

บริหารจัดการด้านความเป็นประชาธิปไตย เช่น กรุงเทพมหานครใหบ้ริการสาธารณะในทิศทางท่ียดึมัน่ 

ศรัทธา และปฏิบติังานในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งและสนบัสนุนแนวทางของการปกครองประชาธิปไตย 

เช่น ในลกัษณะเปิดกวา้ง (openness) โปร่งใส (transparency) และเขา้ถึง หรือตรวจสอบได ้

(accessibility) ไม่มากเท่าท่ีควร และ (5) ปัญหาเกีย่วกบัการบริหารจัดการด้านความสะดวกรวดเร็ว เช่น 
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กรุงเทพมหานครใหบ้ริการสาธารณะโดยไม่ไดมี้การลดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีทาํใหล่้าชา้หรือไม่

จาํเป็น และใหค้วามสาํคญักบัการประหยดัเวลาไม่มากเท่าท่ีควร เหล่าน้ีเป็นตน้  

  ถา้หากปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการในเร่ืองท่ีกรุงเทพมหานครใหบ้ริการสาธารณะแก่

ประชาชนอยา่งไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรในเร่ืองดงักล่าว ไม่ไดรั้บการแกไ้ขหรือปรับปรุง ยอ่มทาํให้

เกิดผลเสีย หรือเกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน คือ กรุงเทพมหานคร รวมทั้งบุคลากร อีกทั้งยงัส่งผลเสีย

ตลอดจนเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานของประชาชน และส่งผลดา้นลบต่อการยอมรับของประชาชน และ

สงัคมท่ีมีต่อกรุงเทพมหานครดว้ย 

  ดว้ยเหตุผลท่ีแสดงถึงความเป็นมา อาํนาจหนา้ท่ี ของกรุงเทพมหานคร ปัญหาการวิจยั 

ความสาํคญัของปัญหาการวจิยั ตลอดจนตวัอยา่งปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการตามแนวคิดการ

บริหารจดัการยคุดิจิทลัดงักล่าวขา้งตน้ จึงทาํใหผู้ศึ้กษาสนใจศึกษาคร้ังน้ี พร้อมทั้งคาดหวงัวา่ผล

การศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ทั้งดา้นวชิาการ และดา้นปฏิบติัต่อบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมทั้งประชาชนต่อไปดว้ย 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. ศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการการใหบ้ริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครตาม

แนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั 

 2. ศึกษาและเสนอแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการการใหบ้ริการสาธารณะของ

กรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั 

 3. ศึกษาและเสนอยทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการการใหบ้ริการ

สาธารณะของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลัท่ีมีอิทธิพลต่อแนวคิดการ

บริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 

 

กรอบแนวคดิการวจัิย 

  การศึกษาคร้ังน้ี แบ่งกรอบแนวคิดการวิจยัสาํหรับการวิจยัเชิงปริมาณออกเป็น กรอบแนวคิด

การวิจยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ หรือเหตุ (cause) และกรอบแนวคิดการวจิยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรตาม หรือ

ผล (effect) ทั้งน้ี ผูศึ้กษาไดก้าํหนดใหต้วัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะท่ีเป็น

เหตุเป็นผลต่อกนั (causality) โดยกรอบแนวคิดการวิจยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ คือ “แนวคิดการบริหาร

จดัการยคุดิจิทลั (Digital Era Administration Concept) 10 ดา้น” เขียนยอ่วา่ 2(PDICT) ทั้ง 10 ดา้นนั้น 

ไดแ้ก่ ดา้น (1) การใหค้วามสาํคญักบัผลประโยชน์ของประชาชน (People) (2) ความเป็นมืออาชีพ 
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(Professionalism) (3) ความน่าเช่ือถือ (Dependability) (4) ความเป็นประชาธิปไตย (Democracy) (5) 

การริเร่ิมสร้างสรรค ์(Initiative) (6) การปรับปรุงตลอดเวลา (Improvement) (7) ความสะดวกรวดเร็ว 

(Convenience) (8) การประสานงานอยา่งเป็นเครือข่าย (Coordination Network) (9) การใชเ้ทคโนโลยท่ีี

ทนัสมยั (Technology) และ (10) การทาํงานเป็นทีม หรือทีมงาน (Teamwork) (วิรัช วรัิชนิภาวรรณ 

(2561 : 94). การบริหารจัดการยุคดิจิทลั. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพโ์ฟร์เพซ) แต่ผูศึ้กษานาํมาปรับ

ใช ้5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น (1) การใหค้วามสาํคญักบัผลประโยชน์ของประชาชน (2) ความเป็นมืออาชีพ (3) 

ความน่าเช่ือถือ (4) ความเป็นประชาธิปไตย และ (5) ความสะดวกรวดเร็ว ต่อจากน้ีไปเรียกวา่ “แนวคิด

การบริหารจดัการยคุดิจิทลั 5 ดา้น”  

        ส่วนกรอบแนวคิดการวิจยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรตามท่ีสาํคญั คือ “แนวคิดการบริหารจดัการท่ี

ย ัง่ยนื (Sustainable Administration Concept) 8 ดา้น” ไดแ้ก่ ดา้น (1) เศรษฐกิจ หรือความเจริญกา้วหนา้ 

(2) ความรู้ หรือเทคโนโลย ี(3) คุณธรรม หรือจิตใจ (4) คุณภาพชีวิต (5) สงัคม หรือส่วนรวม (6) 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (7) ความสมดุล และ (8) เครือข่าย (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, (2559 : 

228). 50 แนวคดิ ตัวช้ีวดั ตวัแบบของการบริหารจัดการ และการบริหารจัดการทีย่ัง่ยืน 

กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพโ์ฟรเพซ. และ ปรีชา คฤหวาณิช และวิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2560). 

“ศกัยภาพในการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศของเทศบาลในจงัหวดัปทุมธานีตามแนวคิดการ

บริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื”, UMT-POLY Journal (วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัการจัดการและเทคโนโลยี

อสีเทร์ิน) ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560, หนา้ 234-248.) แต่ผูศึ้กษานาํมาปรับใช ้3 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้น (1) เศรษฐกิจ หรือความเจริญกา้วหนา้ (2) คุณภาพชีวิต และ (3) ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม ต่อจากน้ีไปเรียกวา่ “แนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 3 ดา้น” 

 ส่วนเหตุผลท่ีเลือกตวัแปรอิสระและตวัแปรตามเฉพาะบางดา้นดงักล่าว เน่ืองจากเป็นดา้นท่ีมี

สาระสาํคญัเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการอยา่งมาก มีความหมายไม่ซํ้า หรือเหมือนกบัดา้นอ่ืน ๆ และ

เป็นดา้นท่ีนาํมาปรับใชไ้ดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยัของการศึกษาคร้ังน้ี 

  ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ (เหตุ) และตวัแปรตาม (ผล-ในทิศทางท่ีดีข้ึนกวา่เดิม) อยา่ง

เป็นเหตุเป็นผลต่อกนัดงักล่าวไวแ้ลว้นั้น ไดแ้สดงไวใ้นกรอบแนวคิดการวิจยัสาํหรับการวิจยัเชิง

ปริมาณและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั 3 ขอ้ ดงัน้ี 

 1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ และแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการการใหบ้ริการ

สาธารณะของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั 5 ดา้น (สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 1.-2.) นาํไปสู่ตวัแปรตาม คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการตาม

แนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั 5 ดา้น (สถิติท่ีใช ้คือ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 
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 2) ยทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการการใหบ้ริการสาธารณะของ

กรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั 5 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 

3.) นาํไปสู่ตวัแปรตาม คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ี

ย ัง่ยนื 3 ดา้น (สถิตท่ีใช ้คือ ค่าการถดถอยพหุคูณ และคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั) ดงัภาพ 

1 

 

                          ตัวแปรอิสระ (เหต)ุ                           ตัวแปรตาม (ผล-ท่ีเป็นไปใน 

                                                                                                                       ทิศทางท่ีดีขึน้กว่าเดิม) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยัท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามท่ีมี

ความสมัพนัธ์อยา่งเป็นเหตุเป็นผลกนัและจดักลุ่มตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั 3 ขอ้ ของการศึกษาคร้ังน้ี 

 

3. ยทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการใหบ้ริการ

สาธารณะของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการ

บริหารจดัการยคุดิจิทลั 5 ดา้น (สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3.) 

1. ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการการใหบ้ริการ

สาธารณะของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการ

บริหารจดัการยคุดิจิทลั 5 ดา้น (สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 1.)     

1) การใหค้วามสาํคญักบัผลประโยชน์ของประชาชน                       

2) ความเป็นมืออาชีพ             3) ความน่าเช่ือถือ           

4) ความเป็นประชาธิปไตย    5) ความสะดวกรวดเร็ว  

2. แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการการ

ใหบ้ริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครตาม

แนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั 5 ดา้น 

(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 2.)    

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการการใหบ้ริการสาธารณะของ

กรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหาร

จดัการยคุดิจิทลั 5 ดา้น  

1) การใหค้วามสาํคญักบัผลประโยชน ์

ของประชาชน  

2) ความเป็นมืออาชีพ 3) ความน่าเช่ือถือ 

4) ความเป็นประชาธิปไตย  

5) ความสะดวกรวดเร็ว  

 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการการใหบ้ริการสาธารณะของ

กรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหาร

จดัการท่ีย ัง่ยนื 3 ดา้น 

1) เศรษฐกิจ หรือความเจริญกา้วหนา้  

2) คุณภาพชีวติ  

3) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
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วธีิดําเนินการวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบรูปแบบการวิจยั (research design) ใหเ้ป็นการวจิยัแบบ

ผสม (mixed methods research) (John W. Creswell and Vicki L. Plano Clark. (2011: 174-175). 

Designing and Conducting Mixed Methods Research. Second Edition. Thousand Oaks, California: 

Sage Publications, Inc.) โดยเนน้ (1) การวจิยัเชิงปริมาณเป็นหลกั ซ่ึงมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 80 และ

เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (survey research) และ (2) การวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 20 

โดยเป็นการสมัภาษณ์แนวลึกผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้หข้อ้มูลหลกั โดยนาํขอ้มูลมาเสริมและเทียบเคียงกบั

การวิจยัเชิงปริมาณ  

 การวจัิยเชิงปริมาณ ประกอบดว้ย 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง (2) เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการวิจยั (3) การเกบ็รวบรวมขอ้มูล และ (4) วิธีวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ดงัน้ี 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ ประชาชนเป้าหมายทั้งหมดท่ีทาํการศึกษาซ่ึงเป็น

ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีสาํนกังานเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร จาํนวน 5,686,646 คน (ท่ีมา : 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เดือนธนัวาคม 2559) ส่วนกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนใน

สาํนกังานเขต 6 เขตของกรุงเทพมหานครจากทั้งหมด 50 เขต โดยเลือกมา 6 เขต สาํนกังานเขตธนบุรี 

สาํนกังานเขตบางกอกนอ้ย สาํนกังานเขตสวนหลวง สาํนกังานเขตวงัทองหลาง สาํนกังานเขตหลกัส่ี 

และสาํนกังานเขตคลองเตย รวม 1,112 คน เช่นน้ี เป็นการสุ่มตวัอยา่งประเภทท่ีใชค้วามน่าจะเป็น 

(probability sampling) (Ernest L. Cowles and Edward Nelson. (2015: 13-34). An Introduction to 

Survey Research. New York: Business Expert Press, LLC.) ซ่ึงหมายถึง การเลือกประชากรและกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชห้ลกัวิชาการทางสถิติ และใชก้ารสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (simple random sampling) 

 กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 1,112 คนนั้น ไดม้าจากการดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี  

  1) นาํจาํนวนประชากรทั้งหมดในสาํนกังานเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร มารวมกนั ได้

จาํนวน 5,686,646 คน จากนั้น จึงนาํจาํนวนดงักล่าวน้ีมาหารดว้ย 50 ทาํใหไ้ดจ้าํนวน “ค่าเฉล่ีย

ประชากรทั้งหมดในสาํนกังานเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร” เท่ากบั 114,805  

  2) ผูศึ้กษาเลือกประชากรทั้งหมดในสาํนกัเขต 6 สาํนกังานเขตของกรุงเทพมหานคร โดยเลือก

สาํนกังานเขต 6 เขต แบ่งเป็น 3 เขต เหนือ และอีก 3 เขตใต ้“ค่าเฉล่ียประชากรทั้งหมดในสาํนกังานเขต 

50 เขตของกรุงเทพมหานคร คือ จาํนวน 114,805” ทาํใหไ้ดจ้าํนวนประชากรทั้งหมดใน 6 เขต จาํนวน 

682,567 คน ดงัน้ี ไดแ้ก่ (1) สาํนกังานเขตธนบุรี 117,536 คน (2) สาํนกังานเขตบางกอกนอ้ย 117,503 

คน (3) สาํนกังานเขตสวนหลวง 116,688 คน (4) สาํนกังานเขตวงัทองหลาง 113,725 คน (5) สาํนกังาน
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เขตหลกัส่ี 109,049 คน และ (6) สาํนกังานเขตคลองเตย 108,066 คน ทั้งน้ี 3 เขตแรกอยูเ่หนือ และอีก 3 

เขตสุดทา้ยอยูใ่ตค้่าเฉล่ียประชากรดงักล่าว  

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อใหไ้ดข้อ้มูล

จากประชากรเป็นจาํนวนมาก โดยแบบสอบถามไดผ้า่นการทดสอบเพื่อหาค่าความเท่ียงตรง ซ่ึงเป็นการ

ทดสอบเพื่อหาค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหา หรือหาค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบั

วตัถุประสงคก์ารวิจยั (Index of item Objective Congruence หรือ IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน ได้

ค่า IOC เท่ากบั 0.84 และไดท้าํการทดสอบ (try out) จาํนวน 50 ชุด เพื่อหาความเช่ือถือได ้(reliability) 

ของแบบสอบถาม หรือหาค่าครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามทั้งฉบบั ไดค่้าความเช่ือถือได ้ท่ี

ระดบั 0.91  

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล การเกบ็รวบรวมขอ้มูลสนามดาํเนินการระหวา่งวนัท่ี 1-30 ธนัวาคม 

2560 ผูศึ้กษา และผูช่้วยอีก 6 คน แจก และเกบ็รวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์กลบัคืนมาไดจ้าํนวน 

997 คน คิดเป็นร้อยละ 89.66 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 1,112 คน 

 วธีิวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ผูศึ้กษานาํขอ้มูลเชิงปริมาณมาทาํการ

ประมวลและวิเคราะห์ทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับคอมพิวเตอร์ วิธีวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการ

วิเคราะห์ในรูปตาราง (contingency analysis) รวมทั้งใชรู้ปแบบการวเิคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive 

analysis) สาํหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแ้ก่ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ค่าการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression) และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) 

 การวจัิยเชิงคุณภาพ เน่ืองจากประชากรของการวิจยัเชิงคุณภาพของการศึกษาคร้ังน้ี เป็น

ประชากรแฝง (hidden population) โดยเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ 

หรือมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการการใหบ้ริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครตามแนวคิด

การบริหารจดัการยคุดิจิทลัและแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื ท่ีไม่อาจระบุจาํนวนของประชากรได้

อยา่งชดัเจน หรือไดง่้าย ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงไดใ้ชก้ารสุ่มตวัอยา่งประเภทท่ีไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (non 

probability sampling) และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงบุคคล (purposive sampling หรือ 

purposeful sampling) (Greg Guest, Emily E. Namey, and Marilyn L. Mitchell. (2013: 47-52). 

Collecting Qualitative Data: A Field Manual for Applied Research. Thousand Oaks, California: 

Sage Publications, Inc.) ทั้งน้ี เพื่อใหไ้ดผู้เ้ช่ียวชาญ (experts) หรือผูใ้หข้อ้มูลหลกั (key informants) เพื่อ

ทาํการสมัภาษณ์แนวลึก (in-depth interview) จาํนวน 11 คน ซ่ึงมีคุณสมบติัดงักล่าว ผูศึ้กษาไดท้าํการ

สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้หข้อ้มูลหลกัดงักล่าวดว้ยตวัเองแบบตวัต่อตวั (face to face interview) คน
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ละไม่นอ้ยกวา่ 60 นาที โดยใชแ้บบสมัภาษณ์แนวลึกท่ีมีโครงสร้าง (structured in-depth interview 

form) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์จาํนวน 11 คน ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

สมัภาษณ์ส่วนน้ีถือวา่เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ  

 

ผลของการวจัิย 

 ผลการวิจยัขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ปรากฏวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56.00) 

เป็นหญิง ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 59.60) มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ และส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

52.20) อยูใ่นพื้นท่ีของสาํนกังานเขตธนบุรี ส่วนผลการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยัมีดงัน้ี 

 1. ปัญหาเกีย่วกบัการบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครตามแนวคดิ

การบริหารจัดการยุคดิจิทลั 5 ด้าน (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 1.) ปรากฏวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นการใหค้วามสาํคญักบั

ผลประโยชน์ของประชาชน ไดแ้ก่ คาํถามท่ีวา่ “กรุงเทพมหานครใหบ้ริการสาธารณะในทิศทางท่ี

คาํนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนไม่มากเท่าท่ีควร” (ค่าเฉล่ีย 1.92) 

 2. แนวทางการพฒันาการบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครตาม

แนวคดิการบริหารจัดการยุคดิจิทลั 5 ด้าน (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 2.) ปรากฏวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ลว้นเห็นดว้ยในระดบัมาก 1 ดา้น และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยในระดบัปาน

กลาง 4 ดา้นดงักล่าว โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูง คือ ดา้นการใหค้วามสาํคญักบัผลประโยชน์ของประชาชน 

ไดแ้ก่ คาํถามท่ีวา่ “กรุงเทพมหานครควรใหบ้ริการสาธารณะในทิศทางท่ีใหค้วามสาํคญักบัความ

ตอ้งการ การตอบสนองความตอ้งการ และผลประโยชนข์องประชาชนเพิ่มมากข้ึน” (ค่าเฉล่ีย 2.34) ดงั

ตาราง 1 นอกจากน้ี ผลการสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 11 คน ปรากฏวา่ ผูเ้ช่ียวชาญ หรือ

ผูใ้หข้อ้มูลหลกัทั้ง 11 คน ลว้นเห็นดว้ยกบัคาํถามดงักล่าว 
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ตาราง 1 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความเห็น และลาํดบัท่ีของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัญหาเก่ียวกบั

การบริหารจดัการ และแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั 5 

ดา้น                                                                                                                                (n=997) 

 1. ปัญหาเกีย่วกบั 

การบริหารจัดการ 

2. แนวทางการพฒันา 

การบริหารจัดการ 

X  S.D. ระดับ

ความ 

เห็น 

ลาํ 

ดับ 

ที ่

X  S.D. ระดับ

ความ 

เห็น 

ลาํ 

ดับ 

ที ่

1. การให้ความสําคญักบั

ผลประโยชน์ของประชาชน 

1.92 0.63 ปานกลาง 1 2.34 0.60 มาก 1 

2. ความเป็นมืออาชีพ  1.82 0.69 ปานกลาง 5 2.30 0.58 ปานกลาง 4 

3. ความน่าเช่ือถือ 1.82 0.68 ปานกลาง 4 2.29 0.57 ปานกลาง 5 

4. ความเป็นประชาธิปไตย 1.83 0.65 ปานกลาง 2 2.32 0.57 ปานกลาง 2 

5. ความสะดวกรวดเร็ว  1.83 0.66 ปานกลาง 3 2.30 0.54 ปานกลาง 3 

 หมายเหตุ การเรียงลาํดบัปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ และแนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการการใหบ้ริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั 5 ดา้น 

ขา้งตน้น้ี ผูศึ้กษาไดเ้รียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย ( X ) จากมากไปนอ้ย และหากเกิดกรณีท่ีดา้นใดมีค่าเฉล่ีย

เท่ากนั ผูศึ้กษาไดน้าํค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มาแสดงไวด้ว้ย โดยเรียงค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานตํ่าสุด

ไวเ้ป็นลาํดบัแรก 

 3. ยุทธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะของ

กรุงเทพมหานครตามแนวคดิการบริหารจัดการยุคดิจิทลัทีมี่อทิธิพลต่อแนวคดิการบริหารจัดการที่

ยัง่ยืน (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3.) ปรากฏวา่ ยทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการการใหบ้ริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารยคุดิจิทลั 5 ดา้น (ตวั

แปรอิสระ) ไดแ้ก่ ดา้น (1) การใหค้วามสาํคญักบัผลประโยชน์ของประชาชน (2) ความเป็นมืออาชีพ (3) 

ความน่าเช่ือถือ (4) ความเป็นประชาธิปไตย และ (5) ความสะดวกรวดเร็ว ลว้นมีอิทธิพลต่อการบริหาร

จดัการท่ีย ัง่ยนื 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น (1) เศรษฐกิจ หรือความเจริญกา้วหนา้ (2) คุณภาพชีวิต และ (3) 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ตวัแปรตาม) โดยยทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการการใหบ้ริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการ 5 ดา้นนั้น เรียง

ตามลาํดบัความสาํคญัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ดา้น (1) การใหค้วามสาํคญักบัผลประโยชน์ของ
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ประชาชน (2) ความเป็นประชาธิปไตย (3) ความสะดวกรวดเร็ว (4) ความเป็นมืออาชีพ และ (5) ความ

น่าเช่ือถือ (ดงัภาพ 2-3) นอกจากน้ี ผลการสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 11 คน ปรากฏวา่ 

ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่ 8 คน จากทั้งหมด 11 คน ลว้นเห็นดว้ยกบัคาํถามดงักล่าว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 ยทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการการใหบ้ริการสาธารณะของ 

กรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลัท่ีมีอิทธิพลต่อแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื  

 

 
 

 

 

 

 

ภาพ 3 ยทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการการใหบ้ริการสาธารณะ 

ของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั 5 ดา้น 

 

1. การใหค้วาม 

สาํคญักบั

ผลประโยชน์

ของประชาชน  

2. ความ

เป็น

ประชา 

ธิปไตย 

3. ความ

สะดวก

รวดเร็ว 

4. ความ

เป็นมือ

อาชีพ 

 

5. ความ

น่า 

เช่ือถือ  

0.401 
0.359 
 

0.304 
 
0.120 
 

0.049 
 

0.084 
 

0.112 
 

0.199 
0.124 
0.161 
 
0.082 

 

การบริหารจัดการยุคดิจิทลั 

1. การใหค้วามสาํคญักบั 

ผลประโยชน์ของประชาชน 

2. ความเป็นมืออาชีพ 

3. ความน่าเช่ือถือ 

4. ความเป็นประชาธิปไตย 

5. ความสะดวกรวดเร็ว 

การบริหารจัดการทีย่ัง่ยืน 

1. เศรษฐกิจ หรือ 

ความเจริญกา้วหนา้ 

3. ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม 

 

2. คุณภาพชีวติ 
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การอภิปรายผล 

 1. ผลการศึกษาปัญหาเกีย่วกบัการบริหารจัดการ และแนวทางการพฒันาการบริหารจัดการการ

ให้บริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครตามแนวคดิการบริหารจัดการยุคดิจิทลั 5 ด้าน (สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 1.-2.) จากผลการวิจยัท่ีนาํเสนอไวแ้ลว้ขา้งตน้ ปรากฏวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่มีความเห็นสอดคลอ้งกนั โดยเป็นความเห็นท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั หรือในดา้นเดียวกนั อนั

ไดแ้ก่ ดา้นความสาํคญักบัผลประโยชน์ของประชาชน กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยใน

ระดบัปานกลางต่อคาํถามในดา้นดงักล่าวท่ีว่า “กรุงเทพมหานครใหบ้ริการสาธารณะในทิศทางท่ี

คาํนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนไม่มากเท่าท่ีควร” ขณะเดียวกนั ในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนั กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นในระดบัมากต่อคาํถามท่ีว่า “กรุงเทพมหานครควรใหบ้ริการสาธารณะใน

ทิศทางท่ีใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการ การตอบสนองความตอ้งการ และผลประโยชน์ของประชาชน

เพิ่มมากข้ึน” สาํหรับเหตุผลสาํคญัท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นประชาชนในสาํนกังานเขต 6 เขต

ของกรุงเทพมหานคร เห็นดว้ยในระดบัมากดงักล่าว แทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบัปานกลางหรือในระดบั

นอ้ย ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจ และเห็นวา่ ขอ้เสนอแนะ หรือแนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการการใหบ้ริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุ

ดิจิทลัดงักล่าววา่มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง ความตอ้งการ รวมตลอดทั้งทาํใหก้ลุ่ม

ตวัอยา่งพึงพอใจอีกดว้ย ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการท่ีทาํใหป้ระชาชนพึงพอใจนั้น สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ Jay M. Shafritz, J. Steven Ott, and Yong Suk Jang. (2011: 116-128). Classics of 

Organization Theory. Seventh Edition, Boston, Massachusetts: Wadsworth Cengage Learning. ท่ีให้

ความสาํคญักบัผลงานของหน่วยงานท่ีเนน้ไปท่ีความพงึพอใจของประชาชน  

 2. ผลการศึกษายุทธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะ

ของกรุงเทพมหานครตามแนวคดิการบริหารจัดการยุคดิจิทลัทีมี่อทิธิพลต่อแนวคดิการบริหารจัดการที่

ยัง่ยืน (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3.) ปรากฏวา่ ยทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั 5 ดา้น ลว้นมีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการตาม

แนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 3 ดา้น โดยยทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการการ

ใหบ้ริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั 5 ดา้น นั้น เรียง

ตามลาํดบัความสาํคญัจากมากไปนอ้ยดงัไดน้าํเสนอไปแลว้นั้น  

 เหตุผลสาํคญัท่ีทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดงักล่าวนั้น ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ สืบเน่ืองมาจาก 

(1) กลุ่มตวัอยา่งทราบและเขา้ใจถึงความสาํคญั ความจาํเป็น ตลอดจนลกัษณะสาํคญัของยทุธศาสตร์

ของแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการการใหบ้ริการของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหาร
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จดัการยคุดิจิทลั (2) กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ ยทุธศาสตร์ดงักล่าวเป็นกลุ่มตวัช้ีวดัการปฏิบติังาน หรือเป็น

ขั้นตอนท่ีสาํคญั จาํเป็น และชดัเจนสาํหรับการบริหารจดัการการใหบ้ริการสาธารณะของ

กรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั และ (3) ถา้หากกรุงเทพมหานครนาํ

ยทุธศาสตร์ดงักล่าวไปปรับใชอ้ยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองแลว้ ยอ่มมีส่วนสาํคญัทาํใหก้ารบริหารจดัการ

การใหบ้ริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครมีแนวโนม้ประสบความสาํเร็จ ความเห็นดงักล่าวน้ี 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่ จาํนวน 8 คน จากทั้งหมด 11 คน  

 

สรุปผลการวจัิย 

 1. ปัญหาเกีย่วกบัการบริหารจัดการ ท่ีสาํคญัคือ กรุงเทพมหานครใหบ้ริการสาธารณะใน

ทิศทางท่ีคาํนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนไม่มากเท่าท่ีควร  

 2. แนวทางการพฒันาการบริหารจัดการ ท่ีสาํคญัคือ กรุงเทพมหานครควรใหบ้ริการสาธารณะ

ในทิศทางท่ีใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการ การตอบสนองความตอ้งการ และผลประโยชน์ของ

ประชาชนเพิ่มมากข้ึน 

 3. ยุทธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะของ

กรุงเทพมหานครตามแนวคดิการบริหารจัดการยุคดิจิทลั ท่ีสาํคญัประกอบดว้ย 5 ดา้น  

 

ข้อเสนอแนะ 

 เพื่อใหข้อ้เสนอแนะสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา และการอภิปรายผลขา้งตน้ ขอ้เสนอแนะมีดงัน้ี 

 1. ข้อเสนอแนะสําหรับแนวทางการพฒันาการบริหารจัดการ ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานครควร

ใหบ้ริการสาธารณะในทิศทางท่ีใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการ การตอบสนองความตอ้งการ และ

ผลประโยชน์ของประชาชนเพิ่มมากข้ึน ขอ้เสนอแนะขา้งหนา้น้ี สอดคลอ้งกบัความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

หรือผูใ้หข้อ้มูลหลกัทั้ง 11 คน พร้อมกนันั้น กรุงเทพมหานครควรสนบัสนุนผูบ้ริหารท่ีเป็นมืออาชีพ

เพื่อรับผดิชอบในการบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสงัคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการ

ประชาชนอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง เช่นน้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วรัิช วิรัชนิภาวรรณ, (2560 : 108-

121) “ศกัยภาพในการบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสงัคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการ

ประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการตามแนวคิด PANT-ITERMS”, UMT-POLY Journal 

(วารสารมหาวทิยาลยัการจัดการและเทคโนโลยอีสีเทร์ิน) ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560, 

หนา้ 108-121. ท่ีไดเ้สนอแนะไวว้า่ ผูบ้ริหารเทศบาลควรมีความเป็นมืออาชีพ หรือสนบัสนุนนกับริหารมือ

อาชีพใหรั้บผดิชอบในการบริหารจดัการการใหบ้ริการสาธารณะโดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสงัคมท่ี
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ทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง นอกจากนั้น ยงัสอดคลอ้งกบั

แนวคิดท่ีสนบัสนุนการสร้างความพึงพอใจใหก้บัประชาชน และการใหค้วามสาํคญักบัความชาํนาญ

ทางการบริหารจดัการของ Jonathan Boston, John Martin, June Pallot and Pat Walse. (1996: 25-26). 

Public Management: The New Zealand Model. Auckland: Oxford University Press. ท่ีเนน้เร่ือง

ความสาํคญัของการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ซ่ึงครอบคลุมทั้งเร่ืองการสร้างความพอใจใหก้บั

ผูรั้บบริการโดยนาํเทคนิควิธีการจดัการสมยัใหม่เขา้มาใชม้ากข้ึน ตลอดจนการใหค้วามสาํคญัต่อเร่ือง

ของทกัษะหรือความชาํนาญทางการบริหารจดัการมากกวา่การกาํหนดนโยบาย ในเวลาเดียวกนั 

กรุงเทพมหานครควรใหบ้ริการสาธารณะในทิศทางท่ียดึมัน่ ศรัทธา และปฏิบติังานในลกัษณะท่ี

สอดคลอ้งและสนบัสนุนแนวทางของการปกครองประชาธิปไตย เช่น ในลกัษณะเปิดกวา้ง (openness) 

โปร่งใส (transparency) และเขา้ถึง หรือตรวจสอบได ้(accessibility) ทั้งน้ี โดยผูบ้ริหารควรทาํตวัเป็น

แบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองดงักล่าวน้ีดว้ย 

 2. ข้อเสนอแนะสําหรับยุทธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการบริหารจัดการ ไดแ้ก่ 

กรุงเทพมหานครควรนาํยทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการการใหบ้ริการสาธารณะ

ตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลัและแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนืไปปรับใชเ้ป็นกลุ่มตวัช้ีวดั

สาํคญัของการปฏิบติังาน และนาํไปสู่การปฏิบติัจริงอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง รวมทั้งนาํยทุธศาสตร์

ดงักล่าวไปพฒันาต่อยอดต่อไปในอนาคตอีกดว้ย โดยยทุธศาสตร์ตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิทลั

ดงักล่าวควรประกอบดว้ย 5 ดา้น เรียงตามลาํดบัความสาํคญัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้น (1) การให้

ความสาํคญักบัผลประโยชน์ของประชาชน (2) ความเป็นประชาธิปไตย (3) ความสะดวกรวดเร็ว (4) 

ความเป็นมืออาชีพ และ (5) ความน่าเช่ือถือ  

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. กรุงเทพมหานครหรือบุคลากร หรือหน่วยงานอ่ืนควรทาํวิจยัต่อเน่ืองเพื่อพิสูจน์หรือคน้หา

ต่อไปวา่ เพราะเหตุใดผลการศึกษาคร้ังน้ี จึงพบวา่ แนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลัดา้นการให้

ความสาํคญักบัผลประโยชน์ของประชาชน และดา้นความเป็นประชาธิปไตย จึงมีความสาํคญั 2 ลาํดบั

แรก และเพราะเหตุใดดา้นความน่าเช่ือถือ จึงมีความสาํคญัในลาํดบัทา้ยสุด 

 2. กรุงเทพมหานคร หรือบุคลากร หรือหน่วยงานอ่ืนควรทาํวิจยัเชิงเปรียบเทียบ เช่น การ

เปรียบเทียบการบริหารจดัการการใหบ้ริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหาร

จดัการยคุดิจิทลัหน่วยงานอ่ืนท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนั เช่น องค์การบริหารส่วนจงัหวดั หรือ

เปรียบเทียบกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีมีภาระงานใกลเ้คียงหรือคลา้ยกนั เป็นตน้ 
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