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1. สํานักงานเขตบางซ่ือเปนหนวยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร จําเปนตองดําเนินการตามกฎหมาย
และ บริหารจัดการที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ ตามที่ รัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 ที่บัญญัติใน มาตรา 70

2. สํานักงานเขตบางซ่ือจะทราบและเขาใจปญหา และการพัฒนาการบริหารจัดการที่สอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนของสํานักงานเขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร ตามกรอบแนวคิด 11M นอกจากนี้ 
ยังทราบและเขาใจปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาการบริหารจัดการของสํานักงานเขตบางซ่ือประสบ
ผลสําเร็จ ตลอดจนการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางบางกลุมตอภาพรวมของการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนของสํานักงานเขตบางซ่ือ

3. สํานักงานเขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร และหนวยงานของรัฐอ่ืน เชน สํานักงานเขตอ่ืน องคการ
บริหารสวนจังหวัด และเทศบาล สามารถนําขอมูลที่เปนขอเท็จจริงและขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการบริหาร
จัดการไปปรับใชหรือประยุกตใชในการปฏิบัติงานหรือการบริหารจัดการที่สอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนของหนวยการปกครองสวนทองถ่ิน 

1. ศึกษาปญหาการพัฒนาการบริหารจัดการที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนของสํานักงาน
เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร

2. ศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนของสํานักงานเขต
บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร

3. ศึกษาปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาการบริหารจัดการที่สอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนของสํานักงานเขตบางซ่ือประสบผลสําเร็จ

4. ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางบางกลุมตอภาพรวมของการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนของสํานักงานเขตบางซ่ือ 

ผูศึกษาไดนํา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการพัฒนาการบริหารจัดการที่เรียกวา 11M” หรือเรียกยอวา 
กรอบแนวคิด 11M ของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2552: 21-29) ในหนังสือ เร่ือง “การบริหารจัดการของรัฐ การ
วิเคราะหเปรียบเทียบตัวชี้วัด” ที่ประกอบดวย 11 ดาน ไดแก ดาน (1) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Man) (2) การ
บริหารงบประมาณ (Money) (3) การบริหารงานทั่วไป (Management) (4) การบริหารวัสดุอุปกรณ (Material) (5) 
การบริหารคุณธรรม (Morality) (6) การใหบริการประชาชน (Market) (7) การบริหารขาวสาร หรือขอมูลขาวสาร 
(Message) (8) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (Method) (9) การบริหารเวลา หรือกรอบเวลาในการ
ปฏิบัติงาน (Minute) (10) การประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation) และ (11) การวัดผล หรือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement) มาเปนกรอบแนวคิดหลัก และนํามาใชในการจัดกลุมและการวิเคราะห 
“ปญหาการบริหารจัดการของสํานักงานเขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร” และ “การพัฒนาการบริหารจัดการของ
สํานักงานเขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร” ที่เปนวัตถุประสงคการวิจัยที่สําคัญ 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากร คือ ประชาชนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่สํานักงานเขตบางซ่ือ จํานวน 
145,671 คน กลุมตัวอยาง 1,104 คน ไดมาจากการการคํานวณตามสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (1967: 398) 
ที่ระดับความเชื่อม่ัน 97% และความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.03  ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยไดแก 
ตัวแปรตน คือ ปญหาและการพัฒนาการบริหารจัดการของสํานักงานเขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร ที่จัดกลุมและ
วิเคราะหตามกรอบแนวคิด  11M สวน “การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสํานักงานเขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร” เปนตัวแปรตามเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงเปน 5 สวน (1) ขอมูลสวนบุคคล 
(2) ปญหาการพัฒนาการบริหารจัดการ (3) การพัฒนาการบริหารจัดการ (4) ปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาการ
บริหารจัดการประสบผลสําเร็จ และ (5) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอภาพรวมของการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนของสํานักงานเขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร สําหรับการ
วิเคราะหขอมูลทางสถิต ิประกอบดวย แจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และ
การทดสอบคาเอฟ พรอมทั้งนําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบายนอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณแนวลึก
เฉพาะผูเชี่ยวชาญอีกดวย

การบริหารจัดการที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนของสํานักงานเขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษา (1) ปญหาการพัฒนาการบริหารจัดการ พบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับปานกลางทั้ง 11 ดานโดยมี
เหตุผลสําคัญ คือกลุมตัวอยางไดเห็นพัฒนาการของการบริหารจัดการของสํานักงานเขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 
อยางตอเนื่องตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน สวนหนึ่งเปนผลมาจากนโยบายการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครที่อยูบน
พ้ืนฐานของการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีมุงเนนความซ่ือสัตยสุจริต การใหบริการที่เปนมาตรฐานและเบ็ดเสร็จ ณ 
จุดเดียว (one stop service) (2)การบริหารจัดกาที่สําคัญคือ ดานการบริหารงานทั่วไปดังนั้นสํานักงานเขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร ควรชี้แจงขอมูลขาวสารเ ก่ียวกับการจัดเก็บขยะใหประชาชนไดรับทราบเปนประจําโดยควร
ประเมินผลการประชาสัมพันธนั้นอยางตอเนื่องดวย เฉพาะขอเสนอแนะใหติดประกาศหรือประชาสัมพันธขาวสารนั้น 

1. ขอเสนอแนะดานการใหบริการประชาชน วางแผนกําหนดการใหบริการเคล่ือนที่เพ่ืออํานวยความสะดวก 
และการเขาถึงบริการที่รวดเร็วในการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน โดยหมุนเวียนการใหบริการอยาง
สมํ่าเสมอและทั่วถึง 

2. ขอเสนอแนะดานการวัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหความสําคัญกับการประเมินผลบุคลากร
ดานการใหบริการประชาชน โดยรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการใหบริการ
ของสํานักงานเขตบางซ่ือ 

3. ขอเสนอแนะดานการบริหารงบประมาณ จัดทําประกาศและรายงานผลการใชงบประมาณอยางสมํ่าเสมอ
เพ่ือเปนการสงเสริมการตรวจสอบ และความโปรงใสในการใชจายงบประมาณของภาครัฐ รวมทั้งเปนการสงเสริม
ความรูความเขาใจเร่ืองงบประมาณใหกับประชาชนอีกทางหนึ่ง และ 

4. ขอเสนอแนะดานการบริหารขาวสาร หรือขอมูลขาวสาร วางแผนการประชาสัมพันธขอมูล เชน
 ระเบียบการติดตอราชการใหประชาชนไดทราบอยางทั่วถึงและเขาใจเพ่ือใหประชาชนเขาใจและเขาถึงขอมูลที่เปน
ประโยชนแกประชาชน 

ผลการศึกษาพบวา 1) ปญหาที่สําคัญ คือ การจัดเก็บขยะในแตละวันไมเพียงพอกับความตองการของ
ประชาชน 2) การพัฒนาที่สําคัญ คือ สํานักงานเขตบางซ่ือควรชี้แจงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดเก็บขยะใหประชาชน
ไดรับทราบเปนประจํา และ3) ปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาการบริหารจัดการที่สอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนของสํานักงานเขตบางซ่ือประสบผลสําเร็จ คือ การฝกอบรมบุคลากรดานการใหบริการที่สอดคลองกับ
ความตองการของประชาชน 

ขอเสนอแนะ

อภิปรายผล

สรุปผลการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
ความสําคัญของการวิจัย

วัตถุประสงคการวิจัย

กรอบแนวคิด


