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บทคดัย่อ 

          การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ

ใหบ้ริการประชาชน (2) ค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีส่งเสริมการใหบ้ริการประชาชนท่ีควรเป็น

สําหรับการบริหารจดัการยุคดิจิทลั และ (3) แนวทางการพฒันาค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีส่งเสริม

การใหบ้ริการประชาชนสําหรับการบริหารจดัการยุคดิจิทลัของกรุงเทพมหานคร  

          ระเบียบวิธีวิจยัของการศึกษาคร้ังน้ี ไดอ้อกแบบรูปแบบการวิจยัใหเ้ป็นวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ 

ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงสํารวจเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมจากกลุ่มตวัอย่างเป็นจาํนวนมากโดยใช้

แบบสอบถามซ่ึงผ่านการทดสอบเพื่อหาค่าความเท่ียงตรงไดค่้าเท่ากบั 0.94 และผ่านการหาค่าความ

เช่ือถือไดท่ี้ระดบั 0.88 ประชากร คือ ประชาชนทั้งหมดท่ีอาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ีของ 3 เขตของ

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก ่เขตบางแค เขตบางเขน และเขตสายไหม รวม 569,681 คน กลุ่มตวัอย่างมี

จาํนวน 1,111 คน ซ่ึงไดม้าจากตารางของทาโร่ ยามาเน่ การเกบ็รวบรวมขอ้มูลสนามดาํเนินการระหว่าง

วนัท่ี 1-30 เมษายน 2562 เกบ็รวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณก์ลบัคืนมาได ้1,111 ชุด/คน คิดเป็นร้อย

ละ 100.00 ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด สําหรับวิธีวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการวิเคราะห์ในรูปตาราง รวมทั้งใช้

รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ส่วนสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา คือ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

  ผลการศึกษาปรากฏว่า (1) ค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเป็นอุปสรรคต่อการใหบ้ริการ

ประชาชนท่ีสําคญัคือ ค่านิยมของการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในทางมิชอบ (2) ค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ี

ส่งเสริมการใหบ้ริการประชาชนท่ีควรเป็นท่ีสําคญัคือ ค่านิยมในความซ่ือสัตยสุ์จริต การตรวจสอบได ้

และความน่าเช่ือถือ และ (3) แนวทางการพฒันาค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีสําคญัคือ การท่ี 
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กรุงเทพมหานครพฒันาเจา้หนา้ท่ีของรัฐใหมี้ค่านิยมท่ีส่งเสริมการใหบ้ริการประชาชนสําหรับการ

บริหารจดัการยุคดิจิทลัของกรุงเทพมหานครโดยใหค้วามสําคญักบัความซ่ือสัตยสุ์จริต ตรวจสอบได ้

และเป็นผูท่ี้น่าเช่ือถือ ทั้งน้ี ควรดาํเนินการโดยใชน้กับริหารมืออาชีพพร้อมกบัใชเ้ทคโนโลยแีละ

เครือข่ายสงัคมท่ีทนัสมยั  

คาํสําคญั : ค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ การใหบ้ริการประชาชน การบริหารจดัการยุคดิจิทลั  

                  กรุงเทพมหานคร 

 

Abstract 

  Objectives of this study were to explore (1) values of state officials obstacle to the people 

services, (2) values of state officials that should be for enhancing the people services for the Digital 

Era Administration, and (3) development guidelines of values of state officials enhancing the people 

services for the Digital Era Administration of the Bangkok Metropolitan Administration. 

 Methodology of this research was designed as a quantitative research which was a survey 

research collecting large sampling size with questionnaires. The questionnaires passed try out of 

validity check at level of 0.94 and reliability check at level of 0.88. Population was all 569,681 people 

residing in the areas of the 3 District Offices: Bang Khae, Bang Khen, and Sai Mai of the Bangkok 

Metropolitan Administration. Total of 1,111 samples were determined by using Taro Yamane’s 

Table. Field data collection was operated during April 1-30, 2019, and total 1,111 completed sets of 

questionnaire equal to 100.00% of the total samples were returned. Data analysis was presented in 

contingency tables with descriptive approach. Descriptive Statistics exercised were percentage, mean, 

and standard deviation.   

 Findings of this research were (1) the major value of state officials obstacle to the people 

services was the value of abuse of authority, (2) the major value of state officials that should be for 

enhancing the people services was the value of honesty, verifiability, and dependability, and (3) the 

major development guideline of values of state officials was the Bangkok Metropolitan 

Administration' s improvement of the state officials to have the values enhancing the people services 

for the Digital Era Administration by concentrating on the honesty, verifiability, and dependability. 

All of this should be accomplished by the use of professional executives together with modern 

technology and network.   
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บทนํา 

   ความสําคญัของกรุงเทพมหานคร เห็นไดจ้ากการท่ีกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานของรัฐท่ี

เป็นหน่วยการปกครองทอ้งถิ่นขนาดใหญ่ท่ีเกดิข้ึนโดยกฎหมายเฉพาะ อนัไดแ้ก ่พระราชบญัญติั

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ซ่ึงมีการแกไ้ขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2558 

กรุงเทพมหานครยงัเป็นเมืองหลวงท่ีเป็นศูนยก์ลางดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการเมือง การปกครอง 

การพาณิชย ์การคมนาคม 17การส่ือสาร และการศึกษา 17เป็นตน้ กฎหมายดงักล่าวกาํหนดให้

กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีผูว่้าราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรง

ของประชาชน เป็นผูรั้บผิดชอบในการบริหารงาน โดยแบ่งโครงสร้างส่วนราชการภายใน

กรุงเทพมหานครออกเป็น 16 สํานกั สํานกังาน และ 50 สํานกังานเขต ในส่วนของอาํนาจหนา้ท่ีของ

กรุงเทพมหานครเป็นไปตามมาตรา 89 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2528 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม รวมทั้งมาตรา 16 และมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติักาํหนดแผน

และขั้นตอนกระจายอาํนาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 ท่ีบญัญติัใหก้รุงเทพมหานครมี

อาํนาจหนา้ท่ีท่ีสําคญั เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยั และการสาธารณูปโภค เป็นตน้ ส่วนแต่ละสํานกังานเขตกมี็อาํนาจหนา้ท่ีเก ีย่วกบัการใหบ้ริการ

สาธารณะ เช่น การทะเบียน การจดัเกบ็รายได ้การส่งเสริมอาชีพ การรักษาความสะอาด การจดัเกบ็ขยะ 

และการระบายนํ้ า เป็นตน้ อาํนาจหนา้ท่ีดงักล่าวน้ี ครอบคลมุไปถึงการพฒันาหน่วยงาน และบุคลากร

ของกรุงเทพมหานครท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐในทิศทางท่ีส่งเสริมการใหบ้ริการประชาชนท่ีกาํลงัศึกษา

คร้ังน้ีดว้ย 

 การศึกษาคร้ังน้ี ใหค้วามสําคญักบัค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีส่งเสริมการใหบ้ริการ

ประชาชนสําหรับการบริหารจดัการยุคดิจิทลั (Digital Era Administration) ของกรุงเทพมหานคร โดย

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หมายถงึ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีตาํแหน่ง มีอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย และปฏิบติังานให้

เป็นไปตามหนา้ท่ีของรัฐหรือแนวนโยบายแห่งรัฐตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญโดยปฏิบติังานอยู่ใน

หน่วยงานของรัฐ หรือท่ีเรียกช่ืออื่นใดทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถิ่น และ

ส่วนราชการอื่น ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาํ ทั้งน้ี อาจเรียกว่า ขา้ราชการ พนกังาน เจา้หนา้ท่ี 

คณะกรรมการ เจา้พนกังานของรัฐ หรือเรียกอย่างอื่น ส่วน ค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หมายถึง 

ความคิด ความเช่ือ อุดมการณ์ พฤติกรรม หรือการกระทาํต่าง ๆ ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีไดย้ดึถือและ
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นาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการอาํนวยความสะดวกและการ

ใหบ้ริการประชาชนสืบทอดกนัมาอย่างถาวรหรืออย่างนอ้ยกช็ัว่ระยะเวลาหน่ึง ทั้งน้ี ค่านิยมของ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐมีมานาน มีทั้งท่ีส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ อีกทั้งค่านิยมของ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐปรับเปลี่ยน หรือพฒันาข้ึนมาใหม่ได ้(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2562 : 43-44) (วิรัช วิรัช

นิภาวรรณ. (2562). ค่านิยมของเจ้าหน้าทีข่องรัฐทีส่่งเสริมการบริหารจดัการยุคดิจทิลั. 

กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพโ์ฟร์เพซ.) ส่วน การบริหารจดัการยุคดิจิทลั หมายถงึ การดาํเนินงานหรือ

การปฏิบติังานใด ๆ ท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการอาํนวยความสะดวกและใหบ้ริการประชาชนเพื่อนาํมาใชใ้นการ

สนบัสนุน ส่งเสริม เปลี่ยนแปลง พฒันา หรือสร้างความสุขความเจริญอย่างกา้วหนา้ มัน่คง และยัง่ยืน

ของประชาชนและประเทศชาติตามเป้าหมายท่ีตั้งไวข้องหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

ตามแนวคิดการบริหารจดัการยุคดิจิทลัท่ีประกอบดว้ย 10 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้น (1) การใหค้วามสําคญักบั

ผลประโยชน์ของประชาชน (People) (2) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) (3) ความน่าเช่ือถือ 

(Dependability) (4) ความเป็นประชาธิปไตย (Democracy) (5) การริเร่ิมสร้างสรรค ์(Initiative) (6) การ

ปรับปรุงตลอดเวลา (Improvement) (7) ความสะดวกรวดเร็ว (Convenience) (8) การประสานงานอย่าง

เป็นเครือข่าย (Coordination Network) (9) การใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั (Technology) และ (10) การ

ทาํงานเป็นทีม หรือทีมงาน (Teamwork) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2561 : 122-123) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. 

(2561). การบริหารจดัการยุคดิจทิลั. กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพโ์ฟร์เพซ.) 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ หรือการบริหารจดัการภาครัฐของ

หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิง่ "เพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หรือพฒันาเจา้หนา้ท่ีของรัฐเฉพาะใน

ส่วนท่ีเก ีย่วกบัค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐของกรุงเทพมหานคร" กล่าวคือ "กรุงเทพมหานครมี "ปัญหา

การวิจยั" ซ่ึงเป็นปัญหาเก ีย่วกบัค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐในเร่ืองท่ี "ค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐของ

กรุงเทพมหานครส่งเสริมการใหบ้ริการประชาชนไม่มากเท่าท่ีควร" 

 ขณะเดียวกนั กรุงเทพมหานครยงัเผชิญกบัปัญหาค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเป็นอุปสรรค

ต่อการใหบ้ริการประชาชนบางประการ ตวัอย่างเช่น (1) ค่านิยมของการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในทางมิชอบ 

(2) ค่านิยมท่ีตอ้งการเป็นเจา้คนนายคน (3) ค่านิยมในความเป็นอนุรักษนิ์ยม (4) ค่านิยมท่ีเห็นผิดเป็น

ชอบเห็นแกป่ระโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม และ (5) ค่านิยมท่ีอา้งความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง

เพื่อสร้างความชอบธรรม เป็นตน้ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2562 : 115) ถา้หากปัญหาการวิจยั คือ "ค่านิยม

ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐของกรุงเทพมหานครส่งเสริมการใหบ้ริการประชาชนไม่มากเท่าท่ีควร" และ 

"ปัญหาค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเป็นอุปสรรคต่อการใหบ้ริการประชาชน" ดงักล่าวน้ี ไม่ไดรั้บการ

พฒันา หรือการปรับปรุง ยอ่มทาํใหเ้กดิ17ผลเสีย17ต่อหน่วยงาน คือ กรุงเทพมหานคร เช่น ทาํใหม้าตรฐาน
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ค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีส่งเสริมการใหบ้ริการประชาชนของกรุงเทพมหานครไม่สูงเท่าท่ีควร 

หรือไม่ไดม้าตรฐานสากล รวมทั้งทาํใหก้รุงเทพมหานคร และเจา้หนา้ท่ีของรัฐของกรุงเทพมหานคร

ไม่ไดรั้บการเช่ือถือและยอมรับจากประชาชน และหน่วยงานอื่นมากเท่าท่ีควร พร้อมกนันั้น ยงัทาํให้

ประชาชนไม่ไดรั้บบริการท่ีดี มีมาตรฐาน และมีคุณภาพจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐของกรุงเทพมหานคร และ

ทาํใหส้ังคมไดรั้บความเสียหายและเสียช่ือเสียงอนัเน่ืองมาจากค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเป็น

อุปสรรคต่อการใหบ้ริการประชาชนดงักล่าวดว้ย 

 ดว้ยเหตุผลท่ีแสดงถงึความสําคญั และอาํนาจหนา้ท่ีของกรุงเทพมหานคร ความหมายของ

ค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ และการบริหารจดัการยุคดิจิทลั ตลอดจนปัญหาการวิจยั และตวัอย่าง

ปัญหาค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเป็นอุปสรรคต่อการใหบ้ริการประชาชนขา้งตน้ ทาํใหผู้ศึ้กษา

สนใจท่ีจะศึกษาคร้ังน้ี โดยคาดหวงัว่าผลการศึกษาคร้ังน้ี ย่อมเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ 

โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หน่วยงานเอกชน และประชาชน ทั้งในทางวิชาการ คือ 

การเรียน การสอน การวิจยั และการศึกษาต่อยอด รวมทั้งในทางปฏิบติั เช่น หน่วยงานนาํไปปรับใช้

เป็นตวัช้ีวดัสําคญัของการปฏิบติังาน (Key Performance Indicator(s) หรือ KPI(s)) เพื่อประโยชน์ใน

การวางแผน การกาํหนดวิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์การปฏิบติังาน และการลงมือปฏิบติังานจริง 

 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

 1. เพื่อศึกษาค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเป็นอุปสรรคต่อการใหบ้ริการประชาชน 

 2. เพื่อศึกษาค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีส่งเสริมการใหบ้ริการประชาชนท่ีควรเป็นสําหรับ

การบริหารจดัการยุคดิจิทลั และ  

 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีส่งเสริมการใหบ้ริการประชาชน

สําหรับการบริหารจดัการยุคดิจิทลัของกรุงเทพมหานคร  

 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

  กรอบแนวคิดการวิจยัการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย กรอบแนวคิดการวิจยัส่วนท่ีเป็นตวัแปร

อิสระ (เหตุ) และกรอบแนวคิดการวิจยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรตาม (ผล-ในทิศทางท่ีดีข้ึนกว่าเดิม) ในลกัษณะ

ท่ีมีความสําคญัอย่างเป็นเหตุเป็นผลต่อกนั (causality) โดยกรอบแนวคิดการวิจยัส่วนท่ีเป็นตวัแปร

อิสระ (เหตุ) ท่ีผูศึ้กษานาํมาปรับใช ้คือ "แนวคิดการบริหารจดัการยุคดิจิทลั 10 ดา้น" (ดงักลา่วไวแ้ลว้

ขา้งตน้) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2561 : 122-123). (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2561). การบริหารจดัการยุค

ดิจทิลั. กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพโ์ฟร์เพซ.) รวมทั้ง "ค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีส่งเสริมการ
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บริหารจดัการยุคดิจิทลัท่ีควรเป็น 13 ประการ" (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2562 : 140) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. 

(2562). ค่านิยมของเจ้าหน้าทีข่องรัฐทีส่่งเสริมการบริหารจดัการยุคดิจทิลั. กรุงเทพมหานคร : สํานกั

พิมพโ์ฟร์เพซ.) ทั้งน้ี ผูศึ้กษาไดก้าํหนดหรือจดัแบ่งกรอบแนวคิดการวิจยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ (เหตุ) 

ใหป้ระกอบดว้ย 3 ส่วน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั 3 ขอ้ ตามลาํดบั ดงัน้ี (1) ค่านิยมของ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเป็นอุปสรรคต่อการใหบ้ริการประชาชน 13 ประการ (2) ค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ

ท่ีส่งเสริมการใหบ้ริการประชาชนท่ีควรเป็นสําหรับการบริหารจดัการยุคดิจิทลั 13 ประการ และ (3) 

แนวทางการพฒันาค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีส่งเสริมการใหบ้ริการประชาชนสําหรับการบริหาร

จดัการยุคดิจิทลัของกรุงเทพมหานครท่ีแบ่งเป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก  

 สําหรับกรอบแนวคิดการวิจยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรตาม (ผล) ท่ีมีความสําคญัอย่างเป็นเหตุเป็นผล

ต่อตวัแปรอิสระขา้งตน้ รวมทั้งเป็นผลในทิศทางท่ีดีข้ึนกว่าเดิม ไดแ้ก ่"การเพิ่มประสิทธิภาพในการ

พฒันา หรือการพฒันาค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีส่งเสริมการใหบ้ริการประชาชนสําหรับการบริหาร

จดัการยุคดิจิทลัของกรุงเทพมหานคร" ดงัภาพ 1 
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                                            ตัวแปรอิสระ (เหตุ)                                                         ตัวแปรตาม (ผล- 

                                                                                                                           ในทิศทางท่ีดีขึน้กว่าเดิม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยัสําหรับการวิจยัเชิงปริมาณท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง 

ตวัแปรอิสระ (เหตุ) กบัตวัแปรตาม (ผล-ในทิศทางท่ีดีข้ึนกว่าเดิม) อย่างเป็นเหตุเป็นผล 

ต่อเน่ืองกนั โดยจดักลุ่มตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั 2 ขอ้ ของการศึกษาคร้ังน้ี 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 ระเบียบวิธีวิจยัแบ่งเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

 1. รูปแบบการวจิยั (research design) ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบรูปแบบการวิจยัใหเ้ป็นการวิจยัเชิง

ปริมาณ (quantitative research) ซ่ึงเป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (survey study) ท่ีผูศึ้กษาดาํเนินการดว้ย

ระยะเวลาอนัสั้น และเขา้ถึง17ประชากรและ17กลุ่มตวัอย่างไดใ้นวงกวา้ง อกีทั้งผูต้อบแบบสอบถาม

สามารถตอบโดยไม่ไดรั้บอิทธิพลใด ๆ จากผูศึ้กษา (John W. Creswell, 2002: 421-422, 178-182) (John 

W. Creswell. (2002). Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative 

and Qualitative Research. New Jersey: Merrill Prentice Hall.) การวิจยัเชิงปริมาณนั้น ใหค้วามสําคญั

กบัการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสนาม (field data collection) หรือการวิจยัสนาม (field research) เพื่อใหไ้ด้

ขอ้มูลเชิงปริมาณซ่ึงมีประชากรหรือกลุ่มตวัอย่างเป็นจาํนวนมาก โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล     

1. ค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเป็นอุปสรรคต่อการใหบ้ริการ

ประชาชน 13 ประการ (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 1.)  

2. ค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีส่งเสริมการใหบ้ริการประชาชนท่ี

ควรเป็นสําหรับการบริหารจดัการยุคดิจิทลั 13 ประการ (สอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 2.) 

 

 

 

 

 

   

 

                               

          

3. แนวทางการพฒันาค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีส่งเสริมการให ้

บริการประชาชนสําหรับการบริหารจดัการยุคดิจิทลัท่ีแบ่งเป็นปัจจยั

ภายในและปัจจยัภายนอก (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3.)  

 

การเพิ่ม 

ประสิทธิภาพใน

การพฒันา หรือ

การพฒันาค่านิยม

ของเจา้หนา้ท่ีของ

รัฐท่ีส่งเสริมการ

ใหบ้ริการ

ประชาชนสําหรับ

การบริหารจดัการ

ยุคดิจิทลัของ

กรุงเทพมหานคร 
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  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ ประชาชนทั้งหมดท่ีอาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ีของ 3 เขต

ของกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก ่เขตบางแค จาํนวน 191,781 คน เขตบางเขน จาํนวน 189,737 คน และเขต

สายไหม จาํนวน 188,163 คน รวม 569,681 คน (ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย "รายงาน

สถิติจาํนวนประชากร และบา้น รายจงัหวดั รายอาํเภอ และรายตาํบล ณ เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2555" 

สืบคน้เม่ือ 1 เมษายน 2562 จากเวบ็ไซต ์http://stat.dopa.go.th/xstat/p5510_07.html) ต่อจากนั้น จึง

นาํมาหาค่าเฉลี่ยของทั้ง 3 เขต ดว้ยการหารดว้ย 3 ไดจ้าํนวนประชากรเท่ากบั 569,681คน 

( 569,681=++
3

188,163189,737191,781 ) ส่วนกลุ่มตวัอย่าง คือ ประชาชนดงักล่าวท่ีตอบแบบสอบถาม 

มีจาํนวน 1,111 คน ไดม้าจากตารางของทาโร่ ยามาเน่ ท่ีระดบัความเช่ือถือได ้97.0% หรือท่ีระดบัความ

คลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่างท่ีระดบั 0.03 (Taro Yamane, 1967: 398). (Taro Yamane. (1967). 

Elementary Sampling Theory. New Jersey: Prentice-Hall.) เช่นน้ี ถือว่าเป็นการสุ่มตวัอย่างประเภทท่ี

ใชค้วามน่าจะเป็น (probability sampling) (Ernest L. Cowles and Edward Nelson, 2015: 13-

34). (Ernest L. Cowles and Edward Nelson. (2015). An Introduction to Survey Research. New 

York: Business Expert Press, LLC.) หรือเป็นการสุ่มตวัอย่างประเภทท่ีใชห้ลกัวิชาการทางสถิติ และ

เป็นการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) โดยกลุ่มตวัอย่างในประชากรมีโอกาสถูกสุ่ม

หรือถูกเลือกมาเป็นกลุม่ตวัอย่างเท่า ๆ กนั 

  หมายเหตุ ในการคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยทัว่ไปใชท่ี้ระดบัความเช่ือมัน่ 95.0% 

หรือระดบัค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่างท่ีระดบั 0.05 เช่นน้ี หมายถงึ โอกาสท่ีสรุป

ผลการวิจยั หรือสรุปผลการศึกษาจะผิดพลาดมี 5 คร้ังจากทั้งหมด 100 คร้ัง แต่ผูศึ้กษาไดเ้ลือกใชท่ี้

ระดบัความเช่ือมัน่ 97.0% และความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่างท่ีระดบั 3% หรือ 0.03 เน่ืองจาก

การกาํหนดค่าความเช่ือมัน่เพิ่มข้ึน ย่อมทาํใหค้วามถูกตอ้งของการสรุปผลในการประมาณการค่าสถิติมี

มากข้ึน ตวัอย่างเช่น ถา้กาํหนดระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 97.0% หมายถึง โอกาสท่ีจะสรุปผลการวิจยั

ผิดพลาดมี 3 คร้ังจากทั้งหมด 100 คร้ัง เช่นน้ี ย่อมส่งใหผ้ลการวิจยัคร้ังน้ีมีความแม่นยาํ และน่าเช่ือถือ

มากยิ่งข้ึน  

 สําหรับเหตุผลท่ีผูศึ้กษาเลือกประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นประชาชนในเขตพื้นท่ีดงักล่าว 

เน่ืองจากเป็นผูรั้บบริการ เป็นผูเ้ก ีย่วขอ้งโดยตรง หรือไดรั้บผลโดยตรงจากการบริหารจดัการค่านิยม

ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีส่งเสริมการบริหารจดัการยุคดิจิทลัของกรุงเทพมหานคร ส่วนเหตุผลท่ีผูศึ้กษาไม่

เลือกบุคลากรของสํานกังานเขต หรือกรุงเทพมหานคร เป็นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากเป็น

บุคลากร หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ี รวมทั้งเก ีย่วขอ้งกบัการบริหารจดัการค่านิยมของ
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เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีส่งเสริมการบริหารจดัการยุคดิจิทลัของกรุงเทพมหานคร หากไปสอบถามขอ้มูลหรือ

ขอ้เทจ็จริงจากบุคคลดงักล่าว อาจไดข้อ้มูลและขอ้เทจ็จริงท่ีคลาดเคลื่อน หรือมีอคติได ้

 3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อใหไ้ด้

ขอ้มูลจากประชากรหรือกลุ่มตวัอย่างเป็นจาํนวนมาก โดยแบบสอบถามไดผ้่านการทดสอบเพื่อหาค่า

ความเท่ียงตรง (validity) ซ่ึงเป็นการทดสอบเพื่อหาค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหา หรือหาค่าความ

สอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั (Index of item Objective Congruence หรือ IOC) 

จากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน ไดค่้าความเท่ียงตรงเท่ากบั 0.94 และไดท้าํการทดสอบ (try out) จาํนวน 50 

ชุด เพื่อหาความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม หรือหาค่าครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามทั้ง

ฉบบั ไดค่้าความเช่ือถือได ้(reliability) ท่ีระดบั 0.88  

 ส่วนเน้ือหาภายในแบบสอบถาม ประกอบดว้ยคาํถามปิดและคาํถามเปิด โดยแบ่ง

แบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก ่ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม 

ไดแ้ก ่เพศ และระดบัการศึกษา ส่วนท่ี 2-4 เป็นขอ้มูลเก ีย่วกบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อ (1) 

ค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเป็นอุปสรรคต่อการใหบ้ริการประชาชน 13 ประการ (2) ค่านิยมของ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีส่งเสริมการใหบ้ริการประชาชนท่ีควรเป็นสําหรับการบริหารจดัการยคุดิจิทลั 13 

ประการ และ (3) แนวทางการพฒันาค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีส่งเสริมการใหบ้ริการประชาชน

สําหรับการบริหารจดัการยุคดิจิทลัท่ีแบ่งเป็นปัจจยัภายในและภายนอก (สอดคลอ้ง17กบัวตัถุประสงคก์าร

วิจยั ขอ้ 1.-173.)  

  4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล ดาํเนินการระหว่างวนัท่ี 1-30 เมษายน 2562 ผูศึ้กษา และผูช่้วยอีก 5 

คน เกบ็รวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์กลบัคืนมาได ้1,111 ชุด/คน (n=1,111) คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 1,111 คน  

 5. วธีิวิเคราะห์ข้อมูลและสถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ผูศึ้กษานาํขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมมาไดม้า

ทาํการประมวลและวิเคราะห์ทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับคอมพิวเตอร์ โดยวิธีวิเคราะห์

ขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์ในรูปตาราง (contingency table analysis) (Brian S. Everitt. (1992: 2-3). (Brian 

S. Everitt. (1992). The Analysis of Contingency Tables. Second Edition. Boca Raton, Florida: 

Chapman and Hall/CRC.) รวมทั้งใชรู้ปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนาสําหรับการวิจยัเชิงปริมาณ 

(quantitative descriptive analysis) (Herbert Stone, Joel L. Sidel, and Jean Bloomquis (1997: 63-70).  

(Herbert Stone, Joel L. Sidel, and Jean Bloomquist. (1997: 63-70). "Quantitative Descriptive 

Analysis" in M.C. Gacula, Jr. (ed.). (1997). Descriptive Sensory Analysis in Practice. Trumbull, 

Connecticut: Food & Nutrition Press, Inc.) สําหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นสถิติเชิง
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พรรณนา (descriptive statistics) ไดแ้ก ่ค่าสถิติร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) หรือ X  และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) หรือ S.D.  

 

ผลของการวจิยั 

 ผลการวิจยัขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 1,111 คน ปรากฏว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่ (ร้อยละ 52.40) เป็นชาย และท่ีเหลือ (ร้อยละ 47.60) เป็นหญิง อีกทั้งกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ (ร้อย

ละ 51.80) มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าปริญญาตรี และท่ีเหลือ (ร้อยละ 

48.20) มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี สําหรับผลการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั 3 

ขอ้/เร่ือง ผูศึ้กษาไดเ้ขียนบรรยาย และในแต่ละเร่ือง ไดน้าํคาํถามเฉพาะค่านิยมประการท่ีมีค่าเฉลี่ยสูง

ท่ีสุดมาแสดงไว ้และยงัไดมี้การสรุปไวใ้นตารางอีกดว้ย ดงัน้ี 

 1. ค่านิยมของเจ้าหน้าทีข่องรัฐทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชน 13 ประการ ปรากฏ

ว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัมาก 5 ประการ เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก ่(1) 

ค่านิยมของการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในทางมิชอบ ไดแ้ก ่คาํถามท่ีว่า "เจา้หนา้ท่ีของรัฐมีค่านิยมท่ีใชอ้าํนาจ

หนา้ท่ีในทางมิชอบ" ( X 2.43, S.D. 0.37) (2) ค่านิยมท่ีตอ้งการเป็นเจา้คนนายคน ( X 2.41, S.D. 0.57) 

(3) ค่านิยมในความเป็นอนุรักษนิ์ยม ( X 2.37, S.D. 0.32) (4) ค่านิยมท่ีอา้งความสงบเรียบร้อยของ

บา้นเมืองเพื่อสร้างความชอบธรรม ( X 2.35, S.D. 0.43) และ (5) ค่านิยมท่ีเห็นผิดเป็นชอบเห็นแก ่

ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ( X 2.34, S.D. 0.29) ส่วนท่ีเหลืออีก 8 ประการ กลุ่มตวัอย่างเห็น

ดว้ยในระดบัปานกลาง ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 ค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเป็นอุปสรรคต่อการใหบ้ริการประชาชน 13 ประการ (n=1,111)  

ค่านิยมของเจ้าหน้าทีข่องรัฐทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชน X  S.D. ระดับ ลาํดับ 

1. ค่านิยมของการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในทางมิชอบ ไดแ้ก ่คาํถามท่ีว่า 

"เจา้หนา้ท่ีของรัฐมีค่านิยมท่ีใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในทางมิชอบ"  

2.43 0.37 มาก 1 

2. ค่านิยมท่ียึดถือระบบพวกพอ้งในทางมิชอบ  2.10 0.41 ปานกลาง 9 

3. ค่านิยมท่ีตอ้งการเป็นเจา้คนนายคน  2.41 0.57 มาก 2 

4. ค่านิยมในการประจบสอพลอ 2.07 0.44 ปานกลาง 12 

5. ค่านิยมท่ีชอบความสะดวกสบายและเกยีจคร้าน 2.08 0.34 ปานกลาง 11 

6. ค่านิยมแบบปัจเจกชนนิยม 2.09 0.29 ปานกลาง 10 

7. ค่านิยมในความเป็นอนุรักษนิ์ยม 2.37 0.32 มาก 3 

8. ค่านิยมท่ีใชอ้าํนาจบงัคบั 2.13 0.31 ปานกลาง 6 

9. ค่านิยมท่ีจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 2.12 0.32 ปานกลาง 7 

10. ค่านิยมท่ีมุ่งเอาชนะฝ่ายตรงขา้มโดยไม่คาํนึงถงึเหตุผล 2.10 0.22 ปานกลาง 8 

11. ค่านิยมท่ีเห็นผิดเป็17นชอบเห็นแกป่ระโยชน์ส่วนตนมากกว่17าส่วนรวม 2.34 0.29 มาก 5 

12. ค่านิยมท่ีอา้งความสงบเรียบร้อยของบา้นเมืองเพื่อสร้างความชอบ

ธรรม  

2.35 0.43 มาก 4 

13. ค่านิยมท่ีอา้งสถาบนัเพือ่ทาํลายฝ่ายตรงขา้ม 2.05 0.18 ปานกลาง 13 

  หมายเหตุ หน่ึง ในการจดัลาํดบัความเห็นของกลุ่มตวัอย่าง ผูศึ้กษาไดเ้รียงตามลาํดบัค่าเฉลี่ย 

( X ) จากมากไปนอ้ย และหากเกดิกรณีท่ีดา้นใด หรือประการใดมีค่าเฉลี่ยเท่ากนั ผูศึ้กษาไดน้าํค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน หรือ S.D. ตํ่าสุด หรือนอ้ยท่ีสุดมากาํหนดเป็นลาํดบัแรก และ สอง ตารางแสดง

ค่าสถิติ คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน หรือ S.D. ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ เท่ากบั 0.05 และระดบัความเห็น

ดว้ยของกลุ่มตวัอย่าง 3 ระดบั ท่ีมีช่วงคะแนน ดงัน้ี (1) 3 เห็นดว้ยมาก ช่วงคะแนนระหว่าง 2.34-3.00 

คะแนน (2) 2 เห็นดว้ยปานกลาง ช่วงคะแนนระหว่าง 1.67-2.33 คะแนน และ (3) 1 เห็นดว้ยนอ้ย ช่วง

คะแนนระหว่าง 1.00-1.66 คะแนน 

 2. ค่านิยมของเจ้าหน้าทีข่องรัฐทีส่่งเสริมการให้บริการประชาชนทีค่วรเป็นสําหรับการบริหาร

จดัการยุคดิจทิลั 13 ประการ ปรากฏว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ลว้นเห็นดว้ยในระดบัมากทั้ง 13 ประการ 

โดยเรียงตามลาํดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย 5 ลาํดบัแรก ดงัน้ี (1) ค่านิยมในความซ่ือสัตยสุ์จริต การ

ตรวจสอบได ้และความน่าเช่ือถือ ไดแ้ก ่คาํถามท่ีว่า "เจา้หนา้ท่ีของรัฐควรมีค่านิยมท่ีส่งเสริมการ

ใหบ้ริการประชาชนโดยยึดมัน่ในความซ่ือสัตยสุ์จริต ตรวจสอบได ้และเป็นผูท่ี้น่าเช่ือถือ" ( X 2.73, 
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S.D. 0.26) (2) ค่านิยมในสังคมประชาธิปไตย และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์( X 2.68, S.D. 0.33) (3) 

ค่านิยมท่ียอมรับการเปิดกวา้ง การริเร่ิมสร้างสรรค ์ความทนัสมยั ความสะดวกรวดเร็ว และ

มาตรฐานสากล ( X 2.61, S.D. 0.25) (4) ค่านิยมท่ียอมรับการมีส่วนร่วม การคิดและการเห็นต่าง 

( X 2.58, S.D. 0.43) และ (5) ค่านิยมท่ีเห็นแกป่ระโยชน์ส่วนรวม ( X 2.54, S.D. 0.21) ดงัตาราง 2 

 

ตาราง 2 ค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีส่งเสริมการใหบ้ริการประชาชนท่ีควรเป็น 13 ประการ (n=1,111)  

ค่านิยมของเจ้าหน้าทีข่องรัฐทีส่่งเสริมการให้บริการประชาชนทีค่วรเป็น  X  S.D. ระดับ ลาํดับ 

1. ค่านิยมในความซ่ือสัตยสุ์จริต การตรวจสอบได ้และความน่าเช่ือถือ 

ไดแ้ก ่คาํถามท่ีว่า "เจา้หนา้ท่ีของรัฐควรมีค่านิยมท่ีส่งเสริมการใหบ้ริการ

ประชาชนโดยยึดมัน่ในความซ่ือสัตยสุ์จริต ตรวจสอบได ้และเป็นผูท่ี้

น่าเช่ือถือ"  

2.73 0.26 มาก 1 

2. ค่านิยมในระบบคุณธรรม และการไม่เลือกปฏิบติั  2.42 0.31 มาก 8 

3. ค่านิยมในสงัคมประชาธิปไตย และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ 2.68 0.33 มาก 2 

4. ค่านิยมท่ีปฏิบติังานอย่างมีเกยีรติ ยึดถือหลกัการมากกว่าตวับุคคล และ

ความเป็นมืออาชีพ 

2.34 0.71 มาก 13 

5. ค่านิยมในความประหยดั ขยนั และรับผิดชอบ 2.41 0.26 มาก 9 

176.17 ค่านิยมของการทาํงานเป็นทีม และการใชเ้ครือข่าย 2.40 0.42 มาก 10 

7. ค่านิยมท่ียอมรับการเปิดกวา้ง การริเร่ิมสร้างสรรค ์ความทนัสมยั ความ

สะดวกรวดเร็ว และมาตรฐานสากล  

2.61 0.25 มาก 3 

8. ค่านิยมท่ีไม่ใชค้วามรุนแรง และไม่สร้างความแตกแยก 2.43 0.3 มาก 7 

9. ค่านิยมท่ียอมรับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 2.45 0.55 มาก 6 

10. ค่านิยมท่ีละอายและเกรงกลวัต่อการทาํส่ิงไม่ดี 2.39 0.40 มาก 11 

11. ค่านิยมท่ีเห็นแกป่ระโยชนส่์วนรวม 2.54 0.21 มาก 5 

12. ค่านิยมท่ียอมรับการมีส่วนร่วม การคิดและการเห็นต่าง  2.58 0.43 มาก 4 

13. ค่านิยมท่ีเคารพเทิดทูนสถาบนัและไม่กล่าวอา้งเพื่อแสวงหาประโยชน ์ 2.37 0.64 มาก 12 

 

    3. แนวทางการพฒันาค่านิยมของเจ้าหน้าทีข่องรัฐทีส่่งเสริมการให้บริการประชาชนสําหรับ

การบริหารจดัการยุคดิจทิลัของกรุงเทพมหานครทีแ่บ่งเป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ปรากฏว่า 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ลว้นเห็นดว้ยในระดบัมากทั้ง 2 ปัจจยั โดยปัจจยัภายใน ไดแ้ก ่คาํถามท่ีว่า 
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"กรุงเทพมหานครควรส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐของกรุงเทพมหานครพฒันาตนเองในทิศทางท่ียึดมัน่

ในจิตสํานึกของการใหบ้ริการ หรือค่านิยมของการใหบ้ริการประชาชนอย่างต่อเน่ือง" ( X 2.55, S.D. 

0.46) และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก ่คาํถามท่ีว่า "กรุงเทพมหานครควรส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐระดบัสูง

ของกรุงเทพมหานครเอาใจใส่และควบคุมดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างใกลชิ้ด พร้อมกบัทาํตวัเป็น

แบบอย่างท่ีดีอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ืองในเร่ืองการไม่สนบัสนุนค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเป็น

อุปสรรคต่อการใหบ้ริการประชาชน"( X 2.41, S.D. 0.32) ดงัตาราง 3 

 

ตาราง 3 แนวทางการพฒันาค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีส่งเสริมการใหบ้ริการประชาชน (n=1,111)  

แนวทางการพฒันาค่านิยมของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ X  S.D. ระดับ ลาํดับ 

1. ปัจจยัภายใน ไดแ้ก ่คาํถามท่ีว่า "กรุงเทพมหานครควรส่งเสริมให้

เจา้หนา้ท่ีของรัฐของกรุงเทพมหานครพฒันาตนเองในทิศทางท่ียึดมัน่ใน

จิตสํานึกของการใหบ้ริการ หรือค่านิยมของการใหบ้ริการประชาชนอย่าง

ต่อเน่ือง" 

2.55 0.46 มาก 1 

2. ปัจจยัภายนอก  2.41 0.32 มาก 2 

 

การอภิปรายผล 

  เพื่อประโยชน์ท่ีสอดคลอ้งกบัการเสนอขอ้เสนอแนะสําหรับแนวทางการพฒันาค่านิยมของ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ผูศึ้กษานาํเสนอการอภิปรายผลเฉพาะเร่ืองท่ีสําคญั อนัไดแ้ก ่การอภิปรายผลค่านิยม

ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีส่งเสริมการใหบ้ริการประชาชนท่ีควรเป็นสําหรับการบริหารจดัการยคุดิจิทลั 13 

ประการ (ตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 2.) ปรากฏว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ลว้นเห็นดว้ยในระดบัมาก

ทั้ง 13 ประการ โดยประการท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดหรือสูงเป็นลาํดบัแรก คือ "ค่านิยมในความซ่ือสัตย์

สุจริต การตรวจสอบได ้และความน่าเช่ือถือ" ดงักล่าว  

 สําหรับเหตุผลสําคญัท่ีทาํใหก้ลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ีของ 3 เขต

ของกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก ่เขตบางแค เขตบางเขน และเขตสายไหม ส่วนใหญ่ลว้นเห็นดว้ยในระดบั

มาก แทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบัปานกลางหรือในระดบันอ้ย ผูศึ้กษามีความเห็นว่า เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่เห็นดว้ย และพึงพอใจกบัค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีส่งเสริมการใหบ้ริการประชาชนท่ีควร

เป็นสําหรับการบริหารจดัการยุคดิจิทลัทั้ง 13 ประการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประการท่ีมีค่าเฉลีย่มากท่ีสุด

หรือสูงเป็นลาํดบัแรก คือ "ค่านิยมในความซ่ือสัตยสุ์จริต การตรวจสอบได ้และความน่าเช่ือถือ" ซ่ึง

ไดแ้ก ่คาํถามท่ีว่า "เจา้หนา้ท่ีของรัฐควรมีค่านิยมท่ีส่งเสริมการใหบ้ริการประชาชนโดยยึดมัน่ในความ
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ซ่ือสัตยสุ์จริต ตรวจสอบได ้และเป็นผูท่ี้น่าเช่ือถือ" ดงักล่าวนั้น กลุ่มตวัอย่างเช่ือมัน่ดว้ยเหตุผลท่ีว่า (1) 

เป็นค่านิยมท่ีตรงประเดน็ ชดัเจน และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ (2) เป็นค่านิยมท่ีประกอบดว้ย

สาระสําคญัของการบริหารจดัการยุคดิจิทลั โดยเฉพาะในเร่ืองความน่าเช่ือถือ (Dependability) (3) เป็น

ค่านิยมท่ีสําคญัและจาํเป็นต่อความสําเร็จของการบริหารจดัการเพื่อใหบ้ริการประชาชนของ

กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในการบริหารจดัการยุคดิจิทลัท่ีตอ้งอาศยัความซ่ือสัตยสุ์จริต การตรวจสอบ

ได ้และความเช่ือถือไวว้างใจได ้(4) เป็นค่านิยมท่ีทาํใหก้รุงเทพมหานครไดรั้บช่ือเสียง การยอมรับ และ

ความเช่ือมัน่จากประชาชน และสังคมเพิ่มข้ึน และ (5) เป็นค่านิยมท่ีมีส่วนสําคญัทาํใหก้ลุ่มตวัอย่างซ่ึง

เป็นประชาชน มีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บประโยชน ์ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ และพงึพอใจเพิ่ม

มากข้ึน เฉพาะในส่วนน้ี พอเทียบเคียงไดก้บัขอ้เสนอแนะของ ภา พลางกูร (2562 : 74-86) (ภา พลางกูร. 

(2562). "การบริหารจดัการท่ีส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการใหบ้ริการประชาชนของ

เทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการตามแนวคิดการบริหารจดัการยุคดิจิทลั" วารสารวชิาการ มหาวทิยาลยั

อสีเทร์ินเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-เมษายน 2562), หนา้ 74-

86.) ท่ีว่า เทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการควรส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการ

ใหบ้ริการประชาชนมุ่งใหค้วามสําคญักบัผลประโยชน์ของประชาชน นอกจากน้ีแลว้ ยงัเทียบเคียงได้

กบัขอ้เสนอแนะของ นนัทพร สุริยกุล ณ อยุธยา (2560 : 156-167) (นนัทพร สุริยกุล ณ อยุธยา. (2560). 

"การบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการจดัเกบ็ขยะของเทศบาลในจงัหวดั

ปทุมธานี" วารสารสมาคมนักวจิยั ปีท่ี 22 ฉบบัท่ี 3 (กนัยายน-ธนัวาคม 2560), หนา้ 156-167.) ท่ีว่า 

เทศบาลในจงัหวดัปทุมธานีควรกาํหนดยุทธศาสตร์การบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยัในการจดัเกบ็ขยะโดยใหค้วามสําคญักบัประสิทธิภาพของการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งและ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน รวมทั้งสร้างความพงึพอใจใหก้บัประชาชน  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจิยัไปใช้ 

   1.1 กรุงเทพมหานครควรพฒันาค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐโดยสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีของรัฐ

ของกรุงเทพมหานครใหมี้ค่านิยมท่ีส่งเสริมการใหบ้ริการประชาชนในทิศทางท่ีใหค้วามสําคญักบัความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต ตรวจสอบได ้และเป็นผูท่ี้น่าเช่ือถือ ขณะเดียวกนั ในการพฒันาค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของ

รัฐท่ีส่งเสริมการใหบ้ริการประชาชนสําหรับการบริหารจดัการยุคดิจิทลัของกรุงเทพมหานครนั้น ควร

ดาํเนินการโดยนกับริหารมืออาชีพโดยใชเ้ทคโนโลยีและเครือข่ายสงัคมท่ีทนัสมยั เช่น ไลน ์(Line) และ

เฟสบุ๊ค (Facebook) เช่นน้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2560 : 108-121) (วิรัช วิรัช
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นิภาวรรณ. (2560). "ศกัยภาพในการบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยีและเครือข่ายสงัคมท่ีทนัสมยัเพื่อ

ใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการตามแนวคิด PANT-ITERMS" วารสาร

มหาวทิยาลยัการจดัการและเทคโนโลยีอสีเทร์ิน ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560), หนา้ 108-

121.) ท่ีเสนอแนะไวว่้า "ผูบ้ริหารเทศบาลควรมีความเป็นมืออาชีพ หรือสนบัสนุนนกับริหารมืออาชีพให้

รับผิดชอบในการบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชน

ของเทศบาลอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง"  

 1.2 กรุงเทพมหานครควรส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐของกรุงเทพมหานครพฒันาตนเองใน

ทิศทางท่ียึดมัน่ในจิตสํานึกของการใหบ้ริการ หรือค่านิยมของการใหบ้ริการประชาชนอย่างต่อเน่ือง 

รวมทั้งควรส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐระดบัสูงของกรุงเทพมหานครเอาใจใส่และควบคุมดูแล

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างใกลชิ้ด พร้อมกบัทาํตวัเป็นแบบอย่างท่ีดีอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ืองในเร่ืองการ

ไม่สนบัสนุนค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเป็นอุปสรรคต่อการใหบ้ริการประชาชน เฉพาะ

ขอ้เสนอแนะใหผู้บ้ริหารทาํตวัเป็นแบบอย่างท่ีดีนั้น สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 

(2561 : 161-181) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2561)."การบริหารจดัการเพื่อนาํเทคโนโลยีและเครือข่ายสังคม

ท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการใหบ้ริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการยุค

ดิจิทลั" วารสาร อลั-นูร บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัฟาฏอนี ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 25 (ฉ.ท่ี 2 กรกฎาคม-

ธนัวาคม 2561), หนา้ 161-181.) ท่ีเห็นว่า กรุงเทพมหานครควรมีนโยบายและแผนงานท่ีชดัเจนและ

ต่อเน่ืองท่ีสนบัสนุนใหน้าํเทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการอาํนวยความสะดวกและ

การใหบ้ริการประชาชนในทิศทางท่ีคาํนึงถงึผลประโยชน์ ความตอ้งการ และการตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดแ้สดงความคิดเห็น และผูบ้ริหารทุกระดบั

ควรทาํตวัเป็นแบบอย่างท่ีดีในเร่ืองดงักล่าวดว้ย 

 1.3 กรุงเทพมหานครควรนาํค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีส่งเสริมการใหบ้ริการประชาชนท่ี

ควรเป็นสําหรับการบริหารจดัการยุคดิจิทลั 13 ประการ ไปปรับใชเ้ป็นกลุ่มตวัช้ีวดัสําคญัของการ

ปฏิบติังาน (Key Performance Indicators หรือ KPIs) เพื่อพฒันาค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ โดยนาํไป

สร้างและกาํหนดเป็น "ยุทธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีส่งเสริมการ

ใหบ้ริการประชาชนท่ีควรเป็นสําหรับการบริหารจดัการยุคดิจิทลั 13 ประการ" รวมตลอดไปถึงการ

นาํไปสู่การปฏิบติัจริง โดยยุทธศาสตร์ดงักล่าว เฉพาะท่ีสําคญั 5 ประการแรก ควรเรียงตามลาํดบั

ความสําคญัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี (1) ค่านิยมในความซ่ือสัตยสุ์จริต การตรวจสอบได ้และความ

น่าเช่ือถือ (2) ค่านิยมในสังคมประชาธิปไตย และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์(3) ค่านิยมท่ียอมรับการเปิด



 16 

กวา้ง การริเร่ิมสร้างสรรค ์ความทนัสมยั ความสะดวกรวดเร็ว และมาตรฐานสากล (4) ค่านิยมท่ียอมรับ

การมีส่วนร่วม การคิดและการเห็นต่าง และ (5) ค่านิยมท่ีเห็นแกป่ระโยชน์ส่วนรวม ดงัภาพ 2 

 

5. ค่านิยมท่ีเห็นแกป่ระโยชน์ส่วนรวม  

       4. ค่านิยมท่ียอมรับการมีส่วนร่วม การคิดและการเห็นต่าง  

              3. ค่านิยมท่ียอมรับการเปิดกวา้ง การริเร่ิมสร้างสรรค ์                            

                  ความทนัสมยั ความสะดวกรวดเร็ว และมาตรฐานสากล  

                     2. ค่านิยมในสงัคมประชาธิปไตย และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ 

                            1. ค่านิยมในความซ่ือสัตยสุ์จริต การตรวจสอบได ้และความน่าเช่ือถือ  

ภาพ 2 ยุทธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีส่งเสริมการใหบ้ริการ

ประชาชนท่ีควรเป็นสําหรับการบริหารจดัการยุคดิจิทลั เฉพาะท่ีสําคญั 5 ประการ 

 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

   2.1 กรุงเทพมหานคร เจา้หนา้ท่ีของรัฐของกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานอื่นควรทาํวิจยัแบบ

เจาะลึกเก ีย่วกบัค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีส่งเสริมการใหบ้ริการประชาชนสําหรับการบริหารจดัการ

ยุคดิจิทลัของกรุงเทพมหานครแต่ละประการอย่างเจาะจง เช่น (1) ค่านิยมในความซ่ือสัตยสุ์จริต การ

ตรวจสอบได ้และความน่าเช่ือถือ และ (2) ค่านิยมในสังคมประชาธิปไตย และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

เป็นตน้ 

 2.2 กรุงเทพมหานคร เจา้หนา้ท่ีของรัฐของกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานอืน่ควรทาํวิจยัโดย

ใชก้รอบแนวคิด กลุ่มตวัช้ีวดั หรือตวัแบบอื่นสําหรับการศึกษาและวิเคราะห์ค่านิยมของเจา้หนา้ท่ี

ของรัฐท่ีส่งเสริมการใหบ้ริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร เป็นตน้ว่า การบริหารจดัการตาม

แนวคิดตะวนัออก และแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืน เป็นตน้ 
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