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บทคดัย่อ 
       การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ส าคญัเพื่อศึกษา (1) ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจดัการเพื่อน า
เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมที่ทนัสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตาม
แนวคิดการบริหารจดัการยุคดิจิทลั (2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อน าเทคโนโลยีและ
เครือข่ายสงัคมที่ทนัสมยัมาใชใ้นการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหาร
จดัการยคุดิจิทลั และ (3) ยทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อน าเทคโนโลยแีละ
เครือข่ายสงัคมที่ทนัสมยัมาใชใ้นการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหาร
จดัการยคุดิจิทลั ทั้งน้ี ไดน้ าแนวคิดการบริหารจดัการในยคุดิจิทลั 10 ดา้น มาปรับใชเ้ป็นกรอบแนวคิด
ส าคญัของการศึกษาคร้ังน้ี 
            ระเบียบวิธีวิจยัของการศึกษาคร้ังน้ี ผูศ้ึกษาไดอ้อกแบบรูปแบบการวจิยัให้เป็นวธีิการวจิยัแบบ
ผสม โดยใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณเป็นหลกั และใช้การวิจยัเชิงคุณภาพเป็นขอ้มูลเสริม การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถามซ่ึงผ่านการทดสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง ไดค้่า
เท่ากับ 0.92 และผ่านการหาค่าความเช่ือถือได้ ที่ระดับ 0.83 ประชากร คือ ประชาชนในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จ านวน 456,965 คน กลุ่มตวัอยา่งมีจ  านวน 1,112 คน ซ่ึงไดม้าจากการค านวณโดยใช้
สูตรของทาโร่ ยามาเน่ การเก็บรวบรวมขอ้มูลสนามด าเนินการระหว่างวนัที่ 1-31 สิงหาคม 2560 เก็บ
รวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลบัคืนมาไดจ้  านวน 950 คน คิดเป็นร้อยละ 85.43 ของกลุ่มตวัอยา่ง 
-------------------------------- 
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ทั้งหมด 1,112 คน การวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการวิเคราะห์ในรูปตาราง รวมทั้งใชรู้ปแบบการวเิคราะห์เชิง
พรรณนา ส าหรับสถิติเชิงพรรณนาที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ในส่วนของการวจิยัเชิงคุณภาพ เป็นการสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 คน แบบตวัต่อตวั 
คนละ 60 นาที โดยใชแ้บบสมัภาษณ์แนวลึกที่มีโครงสร้าง จากนั้น จึงน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์มา
ประมวล แปลความ และวเิคราะห์ไวใ้นตารางพร้อมค าบรรยาย  
  ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการที่ส าคญัคือ กรุงเทพมหานครน า
เทคโนโลยแีละเครือข่ายสงัคมที่ทนัสมยัมาใชใ้นการใหบ้ริการประชาชนตามแนวคิดการบริหารจดัการ
ยุค ดิ จิทัลไ ม่มาก เท่ าที่ ค วร  (2) แนวทางการพัฒนาการบ ริหารจัดการดังก ล่ าวที่ ส าคัญ คื อ 
กรุงเทพมหานครควรน าเทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมที่ทนัสมยัมาใชใ้นการให้บริการประชาชนใน
ทิศทางที่ให้ความส าคญักบัผลประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
อยา่งกวา้งขวาง ครอบคลุม และทัว่ถึง และ (3) กรุงเทพมหานครก าหนดยทุธศาสตร์ของแนวทางการ
พฒันาการบริหารจัดการเพื่อน าเทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ
ประชาชนของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั ยทุธศาสตร์ดังกล่าวเฉพาะที่
ส าคญั 6 ด้านเรียงตามล าดับความส าคญัได้ ดังน้ี ด้าน (1) การให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ของ
ประชาชน (2) ความสะดวกรวดเร็ว (3) ความน่าเช่ือถือ (4) การริเร่ิมสร้างสรรค ์(5) การใชเ้ทคโนโลยทีี่
ทนัสมยั และ (6) การประสานงานอยา่งเป็นเครือข่าย  
 
ค าส าคญั : การบริหารจดัการ เทคโนโลยแีละเครือข่ายสงัคมที่ทนัสมยั การใหบ้ริการประชาชน 
      กรุงเทพมหานคร แนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั 

 
 

Abstract 
  Objectives of this study were mainly to explore (1) problems of administration of modern 
technology and social network adoption for people services of the Bangkok Metropolitan Authority 
according to the Digital Era Administration Concept, (2) development guidelines of administration of 
modern technology and social network adoption for people services of the Bangkok Metropolitan 
Authority according to the Digital Era Administration Concept, and (3) strategies of administration of 
modern technology and social network adoption for people services of the Bangkok Metropolitan 
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Authority according to the Digital Era Administration Concept. The Digital Era Administration 
Concept of 10 aspects was applied as major conceptual framework of this study. 
 Methodology of this study was constructed the research design as a mixed methods research 
using quantitative research as principal measure and supported by qualitative research. The 
quantitative research was survey research collecting large field data with questionnaires. The 
questionnaires passed try out of validity check at level of 0.92 and reliability check at level of 0.83 . 
Population was all 456,965 people residing in the areas the Bangkok Metropolitan Authority. Total of 
1,112 samples were calculated by using Taro Yamane’s formula. Field data collection was conducted 
during August 1-31, 2017, and total 950 completed sets of questionnaire which equaled with 85.43 % 
of the 1,112 total samples were returned. Data analysis was represented in contingency table with 
descriptive approach. Descriptive statistics exercised were mean, and standard deviation. For 
qualitative data, in-depth interview of 9 experts, for 30 minutes each, and face to face interview with 
structured in-depth interview form was also applied. The interviewed data then was processed, 
interpreted and analyzed in table with description.  
 Research results were (1) the major problem of administration was the Bangkok Metropolitan 
Authority' s insufficient adoption of modern technology and social network for people services 
according to the Digital Era Administration Concept, ( 2 )  the major development guidelines of 
administration were the Bangkok Metropolitan Authority should adopt the modern technology and 
social network for people services in terms of giving significances to people benefits and serving 
people needs extensively, comprehensively and thoroughly, and ( 3 )  the Bangkok Metropolitan 
Authority should establish the strategy of administration of modern technology and social network 
adoption for people services the Bangkok Metropolitan Authority according to the Digital Era 
Administration Concept. The significant strategy should respectively consist of 6 aspects: People, 
Convenience, Dependability, Initiative, Technology, and Coordination network. 
 
Keywords: Administration, modern technology and social network, people services, the Bangkok   
       Metropolitan Authority, the Digital Era Administration Concept 
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บทน า 
 
 การบริหารจดัการไดมี้ววิฒันาการและมีการปรับเปล่ียนเป็นยคุต่าง ๆ มาตามล าดบั การจดัแบ่ง
ยคุของการบริหารจดัการอาจเหมือนหรือแตกต่างกนัไดข้ึ้นอยูก่บัจุดเน้นและมุมมองของผูจ้ดัแบ่ง ใน
ที่น้ี ไดจ้ดัแบ่งออกเป็น 4 ยคุ ตามล าดบั ไดแ้ก่ ยคุเกษตรกรรม ยคุอุตสาหกรรม ยคุขอ้มูลข่าวสาร และ
ยคุดิจิทลั การให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการยคุดิจิทลั (Digital Era Administration) โดยเฉพาะใน
เร่ืองของการใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมที่ทนัสมยัเพื่อให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการยุคดิจิทัลจึงเป็นเร่ืองที่น่าสนใจ 
ทนัสมยั และทนัต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะการน าแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิทลัมาใชใ้นการบริหาร
จดัการของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเมืองหลวง เป็นมหานครที่มีประชากรอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนนวนมาก 
เป็นศูนยก์ลางทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง รวมทั้งเป็นหน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน
ขนาดใหญ่ที่ จัดตั้ งขึ้ นโดยกฎหมายพิ เศษอันได้แก่  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 102 ตอนที่ 115 ฉบบัพเิศษ หน้า 1 วนัที่ 
31สิงหาคม 2528) และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม ท าให้กรุงเทพมหานครมีศกัยภาพ และมีแนวโน้มที่จะน า
เทคโนโลยแีละเครือข่ายสงัคมที่ทนัสมยัมาใชใ้นการใหบ้ริการประชาชนตามแนวคิดการบริหารจดัการ
ยคุดิจิทลัสูงกว่าหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินอ่ืน เช่น องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์าร
บริหารส่วนต าบล 
 กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานของรัฐที่ มีอ  านาจหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกและ
ให้บริการประชาชนตามกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งยงัมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบญัญติัก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 (ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 114ก ตอนที่  48 ลงวนัที่  17 พฤศจิกายน  2542) ตัวอย่างเช่น การส่งเสริมอาชีพ การ
ทะเบียน การโยธา การรักษาที่สาธารณะ การระบายน ้ า การสาธารณสุข การจดัเก็บรายได้ การรักษา
ความสะอาด และการด าเนินการเก่ียวกบัการศึกษา เป็นตน้ อ านาจหนา้ที่ดงักล่าวน้ี ครอบคลุมไปถึงการ
บริหารจดัการเพือ่ใหบ้ริการประชาชนโดยใชโ้ดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสงัคมที่ทนัสมยัดว้ย 
 การบริหารจดัการยคุดิจิทลัถือวา่เป็นแนวคิดการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ที่มีแนวโน้มเขา้
มาแทนแนวคิดการบริหารจดัการเดิม เช่นน้ี สอดคล้องกับแนวคิดของ Jonathan Boston et al. (1996, 
pp. 25-26). ที่ให้ความส าคญักบัการจดัการภาครัฐแนวใหม่โดยน าเทคนิควิธีการจดัการสมยัใหม่เขา้มา
ใชม้ากขึ้น  
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 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือการบริหารจดัการภาครัฐที่เก่ียวกบั
การบริหารจดัการของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐโดยเป็นหน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน
ขนาดใหญ่ที่จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายพิเศษ อยูใ่นสังกดัของราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน อนัเป็นลกัษณะ
ของการศึกษาเพื่อ "พัฒนาหน่วยงาน คือ กรุงเทพมหานคร" หรือ "พัฒนาการบริหารจดัการของ
กรุงเทพมหานคร" ที่เนน้เร่ืองการบริหารจดัการเพือ่น าเทคโนโลยแีละเครือข่ายสงัคมที่ทนัสมยัมาใชใ้น
การให้บริการประชาชนตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั โดยการศึกษาคร้ังน้ี มีปัญหาการวิจยั 
ซ่ึงเป็นปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ อนัไดแ้ก่ "กรุงเทพมหานครบริหารจดัการ หรือด าเนินการเพื่อ
น าเทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมที่ทนัสมัยมาใชใ้นการให้บริการประชาชนอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร" ซ่ึงหมายถึง "กรุงเทพมหานครปฏิบตัิงานเพื่อน าเทคโนโยลีและเครือข่ายสังคมที่ทนัสมยัมา
ใช้ในการอ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างไม่กวา้งขวาง ครอบคลุม และทั่วถึง
เท่าที่ควร" ทั้งน้ี เทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมที่ทนัสมยั (modern technology and social network) นั้น 
หมายถึง การที่กรุงเทพมหานครอ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนโดยน าเทคโนโลยีที่
ทนัสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ และสมาร์ท โฟน (smart phone) พร้อมทั้งน าเครือข่ายที่ทนัสมัย หรือส่ือ
สังคมทางออนไลน์ (online social media) เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ (website) ไลน์ (Line) และเพสบุ๊ค 
(Facebook) มาใชใ้นพื้นที่ความรับผดิชอบ เป็นตน้ 
 ตวัอยา่งปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพื่อน าเทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมที่ทนัสมยัมาใช้
ในการให้บริการประชาชนในทิศทางที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน 
โดยเฉพาะเทศบาลขนาดใหญ่ มีให้เห็นเสมอมา เป็นตน้ว่า การขอคิว หรือการนัดหมายเวลาล่วงหน้า
ส าหรับการแจ้งเกิดแจ้งตาย การแจ้งยา้ยที่อยู่ การแก้ไขเอกสารการทะเบียนราษฎร์ การท าบัตร
ประชาชน การเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีป้าย การจ่ายค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม การให้บริการ
ขอ้มูลข่าวสาร รวมไปถึงการแจง้เหตุ หรือการแจง้ปัญหาในชุมชนก็ไม่ไดเ้ปิดให้บริการผ่านเครือข่าย
และเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัอยา่งไดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพอีกดว้ย (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2560 : 
108-121.) บทความวิจยั "ศกัยภาพในการบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมที่ทนัสมยั
เพื่อให้บริการประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการตามแนวคิด PANT-ITERMS", UMT-
POLY Journal (วารสารมหาวิทยาลยัการจดัการและเทคโนโลยอีีสเทิร์น) ปีที่ 14 ฉบบัที่ 1 มกราคม -
มิถุนายน 2560, หน้า 108-121.) ไม่เพียงเท่านั้น เทศบาลบางแห่งยงัใชเ้ทคโนโลยทีี่ทันสมัย เช่น รถ
กวาดและดูดขยะ รถอัดขยะ รถคดัแยกขยะ และรถยกถ่ายขยะอัตโนมัติ ในการจดัเก็บขยะไม่มาก
เพียงพอ หรือไม่มากเท่าที่ควร รวมไปถึงการที่เทศบาลใชเ้ทคโนโลยทีี่ทนัสมยัในการจดัเก็บขยะอยา่ง
ไม่คุม้ค่าและไม่เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นตน้ (นันทพร สุริยกุล ณ อยุธยา และวิรัช วิรัชนิภาวรรณ , 

javascript:animatedcollapse.toggle('kelly')
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2560) ทั้งน้ีปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพือ่น าเทคโนโลยแีละเครือข่ายสงัคมที่ทนัสมยัมาใชใ้นการ
ใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงรวมทั้งหน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน มีแนวโนม้เพิม่มากขึ้น  
  ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงอาจนับไดว้่าเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ที่สุดก็ไดป้ระสบปัญหา
เก่ียวกบัการบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสงัคมที่ทนัสมยัเพื่อให้บริการประชาชนตาม
แนวคิดการบริหารจดัการในยุคดิจิทัล 10 ด้าน บางประการ ดังตวัอย่างเช่น (1) ปัญหาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการด้านการให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ของประชาชน (People) เช่น กรุงเทพมหานคร
บริหารจดัการ หรือน าเทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมที่ทนัสมยัมาใชใ้นการให้บริการประชาชนโดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ หรือความตอ้งการของประชาชนไม่มากเท่าที่ควร (2) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการด้านความเป็นมืออาชีพ (Professional) เช่น กรุงเทพมหานครน าเทคโนโลยแีละเครือข่ายสงัคมที่
ทนัสมยัมาใชใ้นการใหบ้ริการประชาชนโดยไม่ไดใ้ชผู้ท้ี่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ดา้น
การบริหารจดัการสูงเพยีงพอ (3) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความน่าเช่ือถือ (Dependability) 
เช่น กรุงเทพมหานครน าเทคโนโลยแีละเครือข่ายสงัคมที่ทนัสมยัมาใชใ้นการใหบ้ริการประชาชนโดยมี
ระบบรักษาความปลอดภยัขอ้มูลของประชาชนหรือของผูรั้บบริการที่ไม่น่าเช่ือถือ หรือไม่น่าไวว้างใจ
มากเท่าที่ควร (4) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความเป็นประชาธิปไตย (Democracy) เช่น 
กรุงเทพมหานครน าเทคโนโลยแีละเครือข่ายสงัคมที่ทนัสมยัมาใชใ้นการใหบ้ริการประชาชนโดยไม่มี
นโยบาย และแนวปฏิบัติตามแนวทางประชาธิปไตยเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครมากเท่าที่ควร (5) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการริเร่ิมสร้างสรรค์ 
(Initiative) เช่น กรุงเทพมหานครน าเทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมที่ทนัสมัยมาใช้ในการให้บริการ
ประชาชนในทิศทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับสังคมไทย (6) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการด้านการปรับปรุงตลอดเวลา (Improvement) เช่น กรุงเทพมหานครน าเทคโนโลยแีละเครือข่าย
สงัคมที่ทนัสมยัมาใชใ้นการให้บริการประชาชนโดยไม่มีการปรับปรุงหน่วยงานให้ทนัสมยัเพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปล (7) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความสะดวกรวดเร็ว (Convenience) เช่น 
กรุงเทพมหานครน าเทคโนโลยแีละเครือข่ายสงัคมที่ทนัสมยัมาใชใ้นการให้บริการประชาชนโดยไม่ได้
มีการลดขั้นตอนการปฏิบติังานที่ท  าให้ล่าชา้ หรือไม่จ าเป็น (8) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน
การประสานงานอย่างเป็นเครือข่าย (Coordination Network) เช่น กรุงเทพมหานครน าเทคโนโลยแีละ
เครือข่ายสังคมที่ทนัสมยัมาใชใ้นการให้บริการประชาชนโดยใชเ้ครือข่ายภายในของกรุงเทพมหานคร 
เช่น ส านักงานเขต หรือฝ่ายต่าง ๆ ไม่มากเท่าที่ควร (9) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Technology) เช่น กรุงเทพมหานครน าเทคโนโลยแีละเครือข่ายสงัคมที่ทนัสมยัมา
ใชใ้นการให้บริการประชาชนโดยไม่ได้ใชเ้ทคโนโลยทีี่ทนัสมยั เช่น คอมพิวเตอร์ และสมาร์ท โฟน 
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(smart phone) เท่าที่ควร และ (10) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการท างานเป็นทีม หรือทีมงาน 
(Teamwork) เช่น กรุงเทพมหานครน าเทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมที่ทนัสมยัมาใชใ้นการให้บริการ
ประชาชนโดยไม่ไดท้  างานเป็นทีม เหล่าน้ีเป็นตน้ (ที่มา : จากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 2 คน ไดแ้ก่ (1) 
นายประเสริฐ ชยักิจเด่นนภาลยั อดีตสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ประธานกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2554-2556 สัมภาษณ์เม่ือวนัที่ 3 กนัยายน 2560 ระหว่างเวลา 
10.00 น.-11.10 น. รวม 70 นาที  ณ กรุงเทพมหานคร และ (2) นางสาวกมลวรรณ วิเศษอุดมศักด์ิ 
ต  าแหน่งนักประชาสัมพนัธ์ปฏิบตัิการ กรุงเทพมหานคร สัมภาษณ์เม่ือวนัที่ 4 กนัยายน 2560 ระหว่าง 
13.00 น.-14.00 น. รวม 60 นาที ณ กรุงเทพมหานคร) 
 หากปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ โดยเฉพาะปัญหาที่กรุงเทพมหานครบริหารจดัการ หรือ
ปฏิบตัิงาน หรือน าเทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมที่ทนัสมยัมาใช้ในการให้บริการประชาชนอยา่งไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรดงักล่าวไม่ไดรั้บการพฒันาหรือปรับปรุงแกไ้ข ยอ่มท าใหเ้กิดผลเสียต่อหน่วยงาน 
คือ กรุงเทพมหานคร เช่น ท าให้ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพือ่น าเทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคม
ที่ทนัสมยัมาใชใ้นการอ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครไม่สูงเท่าที่ควร 
ไม่รวดเร็ว และไม่เป็นมาตรฐานเท่าที่ควร อีกทั้งยงัท  าให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจน
ประชาชนและสังคมไม่ยอมรับ ขาดความเล่ือมใสศรัทธา และยงัคงตอ้งเผชิญกับปัญหาเก่ียวกับการ
บริหารจดัการในเร่ืองดงักล่าวของกรุงเทพมหานครต่อไป 
  ดว้ยเหตุผลที่แสดงถึงความเป็นมา ความส าคญัและความจ าเป็น อ านาจหน้าที่ ปัญหาการวิจยั 
ตลอดจนตวัอยา่งปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการดงักล่าว จึงท าให้ผูศ้ึกษาสนใจศึกษาเร่ืองน้ี โดยน า
แนวคิดการบริหารจดัการในยคุดิจิทลั 10 ดา้นมาปรับใชเ้ป็นกรอบแนวคิดการวจิยั พร้อมทั้งคาดหวงัว่า
ผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ทั้ งด้านวิชาการ เช่น การเรียนการสอนการวิจัย การน าเสนอ
ผลงานวิจยั การเสนอแนวคิดการบริหารจดัการดงักล่าว และการศึกษาต่อยอด รวมทั้งเป็นประโยชน์
ด้านการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐอ่ืน โดยน า
ขอ้เสนอแนะ แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการและยทุธศาสตร์ของการศึกษาคร้ังน้ีไปปรับใช ้ใน
ส่วนของประชาชนยอ่มไดป้ระโยชน์จากการน าขอ้มูลทั้งที่เป็นขอ้เท็จจริง และความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการเพื่อน าเทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมที่ทนัสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนของ
กรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลัไปใชเ้ป็นแนวทางส าหรับเขา้มามีส่วนร่วมใน
การอภิปราย ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจดัการของหน่วยงานของรัฐตามบทบญัญติัของกฎหมาย 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพื่อน าเทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมที่ทนัสมยัมาใช้
ในการใหบ้ริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั  
 2. ศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อน าเทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมที่ทนัสมยั
มาใชใ้นการใหบ้ริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั  
 3. ศึกษายทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อน าเทคโนโลยแีละเครือข่าย
สงัคมที่ทนัสมยัมาใชใ้นการใหบ้ริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุ
ดิจิทลั 
 

กรอบแนวคดิการวิจัย 
  การศึกษาคร้ังน้ี แบ่งกรอบแนวคิดการวจิยัส าหรับการวจิยัเชิงปริมาณออกเป็น กรอบแนวคิด
การวจิยัส่วนที่เป็นตวัแปรอิสระ หรือเหตุ (cause) และกรอบแนวคิดการวิจยัส่วนที่เป็นตวัแปรตาม หรือ
ผล (effect) ทั้งน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดใหต้วัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสมัพนัธก์นัในลกัษณะที่เป็น
เหตุเป็นผลต่อกนั (causality) กล่าวคือ ผูศ้ึกษาไดก้ าหนดกรอบแนวคิดการวจิยัส่วนที่เป็นตวัแปรอิสระ 
คือ "แนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั" (Digital Era Administration Concept) หรือเรียกว่า 2(PDICT) 
10 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) การให้ความส าคญักบัผลประโยชน์ของประชาชน (People) (2) ความเป็นมือ
อาชีพ (Professional) (3) ความน่าเช่ือถือ (Dependability) (4) ความเป็นประชาธิปไตย (Democracy) (5) 
การริเร่ิมสร้างสรรค์ (Initiative) (6) การปรับปรุงตลอดเวลา (Improvement) (7) ความสะดวกรวดเร็ว 
(Convenience) (8) การประสานงานอยา่งเป็นเครือข่าย (Coordination Network) (9) การใชเ้ทคโนโลยทีี่
ทนัสมัย (Technology) และ (10) การท างานเป็นทีม หรือทีมงาน (Teamwork) (ที่มา : วิรัช วิรัชนิภา
วรรณ. (2560). ต่อจากน้ีไปเรียกว่า "แนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล 10 ด้าน" ทั้งน้ี ผูศ้ึกษาได้
ก าหนดให้ตวัแปรอิสระ (เหตุ) ประกอบดว้ย 3 ส่วนยอ่ยซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ไดแ้ก่ 
(1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร (2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ และ (3) ยทุธศาสตร์ของแนว
ทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อน าเทคโนโลยแีละเครือข่ายสงัคมที่ทนัสมยัมาใชใ้นการใหบ้ริการ
ประชาชนของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั โดยตวัแปรอิสระทั้ง 3 ส่วนน้ี 
น าไปสู่ตวัแปรตาม (ผล) ซ่ึงหมายถึง การบริหารจดัการในทิศทางที่ดีกวา่เดิม หรือมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น อนัไดแ้ก่ "การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพื่อน าเทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมที่
ทนัสมยัมาใชใ้นการใหบ้ริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตามแแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั 
10 ดา้น" ดงัภาพ 1 
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                                        ตวัแปรอิสระ (เหต)ุ                                                                 ตวัแปรตาม (ผล) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวจิยัที่แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 
ส าหรับการวจิยัเชิงปริมาณที่จดักลุ่มตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 3 ขอ้ ที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

การเพิม่
ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จดัการเพือ่น า
เทคโนโลยี
และเครือข่าย
สงัคมที่
ทนัสมยัมาใช้
ในการ
ใหบ้ริการ
ประชาชนของ
กรุงเทพ 
มหานครตาม
แนวคิดการ
บริหารจดัการ
ยคุดิจิทลั 10 
ดา้น 
 
 
 
 

 

 

1. ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพือ่น าเทคโนโลยแีละเครือข่าย
สงัคมที่ทนัสมยัมาใชใ้นการใหบ้ริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร
ตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั 10 ดา้น (สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 1.) ไดแ้ก่ ดา้น  
1) การใหค้วามส าคญักบัผลประโยชน์ของประชาชน (People)  
2) ความเป็นมืออาชีพ (Professional)  
3) ความน่าเช่ือถือ (Dependability)  
4) ความเป็นประชาธิปไตย (Democracy)  
5) การริเร่ิมสร้างสรรค ์(Initiative)  
6) การปรับปรุงตลอดเวลา (Improvement)  
7) ความสะดวกรวดเร็ว (Convenience)  
8) การประสานงานอยา่งเป็นเครือข่าย (Coordination Network)  
9) การใชเ้ทคโนโลยทีี่ทนัสมยั (Technology)  
10) การท างานเป็นทีม หรือทีมงาน (Teamwork)  
 

2. แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพือ่น าเทคโนโลยแีละเครือข่าย
สงัคมที่ทนัสมยัมาใชใ้นการใหบ้ริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร
ตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั 10 ดา้น (สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 2.)  

3. ยทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพือ่น า
เทคโนโลยแีละเครือข่ายสงัคมที่ทนัสมยัมาใชใ้นการใหบ้ริการ
ประชาชนของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั 
10 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 3.)  
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ระเบียบวิธีวิจัย 
ระเบียบวิธีวิจยัแบ่งเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ (1) รูปแบบการวิจยั (2) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง (3) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั (4) การเก็บรวบรวมขอ้มูล ตลอดจน (5) วิธีวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติที่ใชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มูล ตามล าดบั ดงัน้ี 
 รูปแบบการวิจัย (research design) ผูศ้ึกษาไดอ้อกแบบรูปแบบการวิจยัให้เป็นวิธีการวิจยัแบบ
ผสม (mixed methods research) (John W. Creswell and Vicki L. Plano Clark, 2011: 174-175) วิธีการ
วจิยัแบบผสมนั้น ในทางทฤษฎีหรือในทางวชิาการ หมายถึง การผสมในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เท่านั้ น โดยในการศึกษาคร้ังน้ี ใช้การวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) เป็นหลัก ซ่ึงมีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 80 และใช้การวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) เป็นข้อมูลเสริม ซ่ึงมีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 20 ในส่วนที่เก่ียวกบัการวจิยัเชิงปริมาณนั้น เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (survey study) ที่
ให้ความส าคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลสนาม (field data collection) หรือการวิจัยสนาม (field 
research) เป็นหลกัเพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงปริมาณซ่ึงมีประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่งเป็นจ านวนมาก โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่ง     
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณ ประชากร คือ ประชาชนทั้งหมดในเขต
พื้นที่ส านักงานเขต 4 เขต ไดแ้ก่ เขตบางกอกน้อย เขตสวนหลวง เขตวงัทองหลาง และเขตหลกัส่ีของ
กรุงเทพมหานคร รวม (117,503+116,688+113,725+109,049=) 456,965 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่าง คือ 
ประชาชนดงักล่าวที่ตอบแบบสอบถาม รวม (286+284+277+265=) 1,112 คน จ านวนน้ีไดม้าจากการ
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane). (2012) ที่ระดบัความ
เช่ือมัน่ 97.0% หรือความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งที่ระดบั 0.03 การเลือกกลุ่มตวัอยา่งเช่นน้ี เป็น
การสุ่มตัวอย่างประเภทที่ใช้ความน่าจะเป็น (probability sampling) (Ernest L. Cowles and Edward 
Nelson, 2015: 13-34) ซ่ึงหมายถึง การเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชห้ลกัวิชาการทางสถิติ และเป็นการสุ่ม
ตวัอยา่งอยา่งง่าย (simple random sampling) โดยกลุ่มตวัอยา่งในประชากรมีโอกาสถูกสุ่มหรือถูกเลือก
มาเป็นกลุ่มตวัอยา่งเท่า ๆ กนั 
 ในส่วนของการวิจยัเชิงคุณภาพ เน่ืองจากประชากรของการวจิยัเชิงคุณภาพเป็นประชากรแฝง 
หรือประชากรที่ไม่อาจระบุจ  านวนไดอ้ย่างชดัเจน หรือได้ง่าย (hidden or hard-to-reach populations) 
ดังเช่นประชากรและกลุ่มตวัอย่างของการวิจยัเชิงปริมาณ (Rowland Atkinson and John Flint, 2001) 
เม่ือเป็นเช่นน้ี ผูศึ้กษาจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามแนวคิดสโนวบ์อล (Snowball Sampling Concept) 
(Patrick Biernacki and Dan Waldorf, 1981: 141-163) วิธีการสุ่มตัวอย่างเช่นน้ี  เป็นการสุ่มตัวอย่าง
ประ เภทที่ ไ ม่ ใช้ความ น่ าจะ เป็ น  (non probability sampling) (Greg Guest, Emily E. Namey, and 
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Marilyn L. Mitchell, 2013: 47) หรือไม่ใชห้ลกัวิชาการทางสถิติ ซ่ึงหมายถึงการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดย
ใช้ดุลพินิจของผูศึ้กษามากกว่าวิธีการทางสถิติทั่วไปดังเช่นการวิจัยเชิงปริมาณ ทั้ งน้ี  เพื่อให้ได้
ผู ้เช่ียวชาญ (experts) หรือผู ้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) เพื่อท าการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะ
ผู ้เช่ียวชาญ (in-depth interview of experts) หรือผู ้ให้ข้อมูลหลัก จ  านวน 9 คน  ซ่ึงเป็นผู ้มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารจดัการเพื่อน าเทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมที่
ทนัสมยัมาใชใ้นการใหบ้ริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลจากประชากรเป็นจ านวนมาก โดยแบบสอบถามไดผ้า่นการทดสอบเพื่อ
หาค่าความเที่ยงตรง (validity) ซ่ึงเป็นการทดสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรงตามเน้ือหา หรือหาค่าความ
สอดคลอ้งระหว่างขอ้ค  าถามกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั (Index of item Objective Congruence หรือ IOC) 
จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ได้ค่าความเที่ยงตรงเท่ากบั 0.92 และไดท้  าการทดสอบ (pretest หรือ try 
out) จ านวน 50 ชุด เพื่อหาความเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม หรือหาค่าครอนบาค (Cronbach) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบั ไดค้่าความเช่ือถือได ้(reliability) ที่ระดบั 0.83  
 ส่วนเน้ือหาภายในแบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถามปิดและข้อค าถามเปิด โดยแบ่ง
แบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที่ 1 เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ และระดบัการศึกษา ส่วนที่ 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกับความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัญหา
เก่ียวกบัปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพื่อน าเทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมที่ทนัสมยัมาใชใ้นการ
ใหบ้ริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั 10 ดา้น ส่วนที่ 3 เป็น
ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพือ่น าเทคโนโลยี
และเครือข่ายสังคมที่ทนัสมัยมาใชใ้นการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการ
บริหารจัดการยุคดิจิทัล 10 ด้าน  ส่วนที่  4 เป็นข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อ
ยทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพือ่น าเทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมที่ทนัสมยัมา
ใชใ้นการใหบ้ริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั 10 ดา้น 
 ส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่ มีโครงสร้าง (structured in-depth 
interview form) เป็นเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผ่านการทดสอบหาความเที่ยงตรง
จากผูเ้ช่ียวชาญ 2 คน 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับการวจิยัเชิงปริมาณ ผูศ้ึกษา และผูช่้วยอีก 8 คน ด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลระหว่างวนัที่ 1-31 สิงหาคม 2560 โดยแจกแบบสอบถามจ านวน 1,112 ชุด/คน และ
เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลบัคืนมาไดจ้  านวน 950 คน/ชุด (n=950) คิดเป็นร้อยละ 85.43



 12 

ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 1,112 คน ส าหรับการวจิยัเชิงคุณภาพ ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
การสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จ านวน 9 คน ดว้ยตนเอง และเป็นการสัมภาษณ์ตวัต่อตวั 
(face to face interview) ทีละคน ๆ ละไม่นอ้ยกวา่ 60 นาที 

วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผูศ้ึกษาน าขอ้มูลเชิงปริมาณมาท าการ
ประมวลและวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับคอมพิวเตอร์  โดยวิธีวิเคราะห์ขอ้มูล
เป็นการวิเคราะห์ในรูปตาราง (contingency analysis) รวมทั้ งใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(descriptive analytical approach) อันเป็นการน าเสนอข้อมูลในตารางและเขียนบรรยายใต้ตาราง 
ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  เป็นสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 
( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้ห้ขอ้มูลหลักมาประมวล แปลความ วิเคราะห์ และน าเสนอขอ้มูลในเชิง
พรรณนา หรือวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive interpretation and analysis) โดยเขียนบรรยายขอ้มูล
ไวใ้นตาราง ทั้งน้ี เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงคุณภาพซ่ึงน ามาเสริม หรือเทียบเคียงกบัขอ้มูลเชิงปริมาณซ่ึงเป็น
ขอ้มูลหลกัของการศึกษาคร้ังน้ี 

ผลของการวิจัย 
 ผลการวิจยัขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67.05) 
เป็นหญิง และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65.05) มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสูง
กว่ าป ริญ ญ าต รี  ส าห รับ ผลก ารวิจัยที่ สอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระส งค์ก ารวิจัย  3  ข้อ  มี ดั ง น้ี 
 1. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือน าเทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตามแนวคดิการบริหารจัดการยุคดิจิทัล 10 ด้าน (สอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค์การวิจยั ขอ้ 1.) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดบัปานกลางทั้ง 10 
ดา้น โดยปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด (X 2.12) คือ ดา้นการให้ความส าคญักบั
ผลประโยชน์ของประชาชน ไดแ้ก่ ค  าถามที่วา่ "กรุงเทพมหานครบริหารจดัการ หรือน าเทคโนโลยแีละ
เครือข่ายสงัคมที่ทนัสมยัมาใชใ้นการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหาร
จดัการยคุดิจิทลัไม่มากเท่าที่ควร" ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 ค่าสถิติการวเิคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 

ปัญหาเกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการตาม

แนวคดิการบริหารจัดการ
ยุคดิจิทัล 10 ด้าน 

ระดับความเห็นด้วย  

S.D. 

ระดับ 
ความ 
เห็น
ด้วย 

ล าดับ 
มาก 
(n) 
(%) 

ปานกลาง 
(n) 
(%) 

น้อย 
(n) 
(%) 

รวม 
(n) 
(%) 

ค่าเฉลี่ย 
(X ) 

1. การใหค้วามส าคญักบั
ผลประโยชน์ของ
ประชาชน (People)  

(258) 
27.2 

(551) 
58.0 

(141) 
14.8 

(950) 
100.0 

 
2.12 

 
0.63 

ปาน
กลาง 

 
1 

2. ความเป็นมืออาชีพ 
(Professional)  

(48) 
5.0 

(599) 
63.1 

(303) 
31.9 

(950) 
100.0 

 
1.73 

 
0.54 

ปาน
กลาง 

 
7 

3. ความน่าเช่ือถือ 
(Dependability) 

(258) 
27.2 

(497) 
52.3 

(195) 
20.5 

(950) 
100.0 

 
1.93 

 
0.68 

ปาน
กลาง 

 
2 

4. ความเป็นประชาธิป 
ไตย (Democracy)  

(36) 
3.8 

(556) 
58.5 

(358) 
37.7 

(950) 
100.0 

 
1.76 

 
0.54 

ปาน
กลาง 

 
6 

5. การริเร่ิมสร้างสรรค ์
(Initiative)  

(135) 
14.2 

(494) 
52.0 

(321) 
33.8 

(950) 
100.0 

 
1.80 

 
0.66 

ปาน
กลาง 

 
4 

6. การปรับปรุงตลอด 
เวลา (Improvement)  

(395) 
41.6 

(438) 
46.1 

(117) 
12.3 

(950) 
100.0 

 
1.71 

 
0.67 

ปาน
กลาง 

 
9 

7. ความสะดวกรวดเร็ว 
(Convenience)  

(107) 
11.3 

(516) 
54.3 

(327) 
34.4 

(950) 
100.0 

 
1.77 

 
0.63 

ปาน
กลาง 

 
5 

8. การประสานงานอยา่ง
เป็นเครือข่าย 
(Coordination Network)  

(116) 
12.2 

(451) 
47.5 

(383) 
40.3 

(950) 
100.0 

 
1.72 

 
0.68 

ปาน
กลาง 

 
8 

9. การใชเ้ทคโนโลยทีี่
ทนัสมยั (Technology)  

(158) 
16.6 

(451) 
47.5 

(341) 
35.9 

(950) 
100.0 

 
1.81 

 
0.70 

ปาน
กลาง 

 
3 

10. การท างานเป็นทีม 
หรือทีมงาน (Teamwork)  

(58) 
6.1 

(530) 
55.8 

(362) 
38.1 

(950) 
100.0 

 
1.68 

 
0.58 

ปาน
กลาง 

 
10 
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 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือน าเทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมที่ทันสมัยมาใช้ใน
การให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล 10 ด้าน 
(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 2.) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ล้วนเห็นดว้ยในระดับปาน
กลางทั้ง 10 ดา้น โดยแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด ( X 2.24) คือ ดา้นการให้
ความส าคญักับผลประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ค  าถามที่ว่า "กรุงเทพมหานครควรบริหารจดัการ 
หรือน าเทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนในทิศทางที่ให้
ความส าคญักับผลประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งค  านึงถึงความตอ้งการและการตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนเพิม่ขึ้นอยา่งกวา้งขวาง ครอบคลุม และทัว่ถึง" ดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2 ค่าสถิติการวเิคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ 

แนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการตามแนวคดิ
การบริหารจัดการยุคดิจิทัล 

10 ด้าน 

ระดับความเห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ย 
(X ) 

S.D. 

ระดับ 
ความ 
เห็น 
ด้วย 

ล าดับ 
มาก 
(n) 
(%) 

ปานกลาง 
(n) 
(%) 

น้อย 
(n) 
(%) 

รวม 
(n) 
(%) 

1. การใหค้วามส าคญักบั
ผลประโยชน์ของ
ประชาชน (People)  

(361) 
38.0 

(445) 
46.8 

(144) 
15.2 

(950) 
100.0 

2.24 0.69 ปาน
กลาง 

1 

2. ความเป็นมืออาชีพ 
(Professional)  

(57) 
6.0 

(565) 
59.5 

(328) 
34.5 

(950) 
100.0 

 
1.71 

 
0.57 

ปาน
กลาง 

10 

3. ความน่าเช่ือถือ 
(Dependability)  

(284) 
29.9 

(522) 
54.9 

(144) 
15.2 

(950) 
100.0 

 
2.15 

 
0.655 

ปาน
กลาง 

3 

4. ความเป็นประชาธิปไตย 
(Democracy)  

(79) 
8.3 

(585) 
61.6 

(286) 
30.1 

(950) 
100.0 

 
1.78 

 
0.58 

ปาน
กลาง 

5 

5. การริเร่ิมสร้างสรรค ์
(Initiative)  

(91) 
9.6 

(549) 
57.8 

(310) 
32.6 

(950) 
100.0 

 
1.76 

 
0.61 

ปาน
กลาง 

6 

6. การปรับปรุงตลอดเวลา 
(Improvement)  

(78) 
8.2 

(536 
56.4 

(336) 
35.4 

(950) 
100.0 

 
1.72 

 
0.60 

ปาน
กลาง 

9 

7. ความสะดวกรวดเร็ว 
(Convenience)  

(335) 
35.3 

(483) 
50.8 

(132) 
13.9 

(950) 
100.0 

 
2.21 

 
0.67 

ปาน
กลาง 

2 
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แนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการตามแนวคดิ
การบริหารจัดการยุคดิจิทัล 

10 ด้าน 

ระดับความเห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ย 
(X ) 

S.D. 

ระดับ 
ความ 
เห็น 
ด้วย 

ล าดับ 
มาก 
(n) 
(%) 

ปานกลาง 
(n) 
(%) 

น้อย 
(n) 
(%) 

รวม 
(n) 
(%) 

8. การประสานงานอยา่ง
เป็นเครือข่าย (Coordination 
Network)  

(43) 
4.5 

(628) 
66.1 

(279) 
29.4 

(950) 
100.0 

 
1.75 

 
0.53 

ปาน
กลาง 

7 

9. การใชเ้ทคโนโลยทีี่
ทนัสมยั (Technology)  

(364) 
38.3 

(419) 
44.1 

(167) 
17.6 

(950) 
100.0 

 
1.79 

 
0.72 

ปาน
กลาง 

4 

10. การท างานเป็นทีม หรือ
ทีมงาน (Teamwork)  

(54) 
5.7 

(587) 
61.8 

(309) 
32.5 

(950) 
100.0 

 
1.73 

 
0.56 

ปาน
กลาง 

8 

 
 ส าหรับผลการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้ห้ข้อมูลหลัก จ  านวน 9 คน ต่อ
แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดดงักล่าวนั้น พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 9 คน 
ลว้นเห็นดว้ยต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดงักล่าว 
 3. ยุทธศาสตร์ของแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือน าเทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมที่
ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล 
10 ด้าน (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 3.) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญล่ว้นเห็นดว้ยในระดบั
มากทุกขอ้ค  าถามทั้ง 10 ดา้น โดยยทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการที่มีค่าเฉล่ียสูง
ที่สุด (ค่าเฉล่ีย 2.74) คือ ดา้นการให้ความส าคญักบัผลประโยชน์ของประชาชน ไดแ้ก่ ค  าถามที่วา่ "การ
ที่กรุงเทพมหานครมีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนและต่อเน่ืองที่สนับสนุนให้น าเทคโนโลยีและ
เครือข่ายสังคมที่ทนัสมัยมาใช้ในการอ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนในทิศทางที่
ค  านึงถึงผลประโยชน์ ความตอ้งการ และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็น และผูบ้ริหารทุกระดบัควรท าตวัเป็นแบบอยา่งที่ดีในเร่ืองดงักล่าว
ดว้ย" ดงัตาราง 3 
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ตาราง 3 ค่าสถิติการวเิคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อยทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการ
บริหารจดัการ 

ยุทธศาสตร์ของแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ตามแนวคดิการบริหาร
จัดการยุคดิจิทัล 10 ด้าน 

ระดับความเห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
S.D. 

ระดับ 
ความ 
เห็น 
ด้วย 

ล าดับ 
มาก 
(n) 
(%) 

ปานกลาง 
(n) 
(%) 

น้อย 
(n) 
(%) 

รวม 
(n) 
(%) 

1. การใหค้วามส าคญักบั
ผลประโยชน์ของประชาชน 
(People)  

(734) 
77.3 

(185) 
19.5 

(31) 
3.3 

(950) 
100.0 

 
2.74* 

 
0.51 

 
มาก 

 
1 

2. ความเป็นมืออาชีพ 
(Professional)  

(578) 
60.9 

(346) 
36.4 

(26) 
2.7 

(950) 
100.0 

 
2.58 

 
0.55 

 
มาก 

 
8 

3. ความน่าเช่ือถือ 
(Dependability)  

(684) 
72.0 

(229) 
24.1 

(37) 
3.9 

(950) 
100.0 

 
2.68 

 
0.54 

 
มาก 

 
3 

4. ความเป็นประชาธิปไตย 
(Democracy)  

(557) 
58.6 

(344) 
36.2 

(49) 
5.2 

(950) 
100.0 

 
2.53 

 
0.59 

 
มาก 

 
9 

5. การริเร่ิมสร้างสรรค ์
(Initiative)  

(633) 
66.6 

(296) 
31.2 

(21) 
2.2 

(950) 
100.0 

 
2.64 

 
0.52 

 
มาก 

 
4 

6. การปรับปรุงตลอดเวลา 
(Improvement)  

(470) 
49.5 

(420) 
44.2 

(60) 
6.3 

(950) 
100.0 

 
2.43 

 
0.61 

 
มาก 

 
10 

7. ความสะดวกรวดเร็ว 
(Convenience) 

(724) 
76.2 

(183) 
19.3 

(43) 
4.5 

(950) 
100.0 

 
2.71 

 
0.54 

 
มาก 

 
2 

8. การประสานงานอยา่ง
เป็นเครือข่าย (Coordination 
Network)  

(627) 
66.0 

(285) 
30.0 

(38) 
4.0 

(950) 
100.0 

 
2.62 

 
0.56 

 
มาก 

 
6 

9. การใชเ้ทคโนโลยทีี่
ทนัสมยั (Technology) 

(628) 
66.1 

(290) 
30.5 

(32) 
3.4 

(950) 
100.0 

 
2.63 

 
0.55 

 
มาก 

 
5 

10. การท างานเป็นทีม หรือ
ทีมงาน (Teamwork)  

(598) 
62.9 

(318) 
33.5 

(34) 
3.6 

(950) 
100.0 

 
2.59 

 
0.56 

 
มาก 

 
7 
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 ส าหรับผลการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู ้เช่ียวชาญ จ านวน 9 คน ต่อยุทธศาสตร์ของแนว
ทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อน าเทคโนโลยแีละเครือข่ายสงัคมที่ทนัสมยัมาใชใ้นการใหบ้ริการ
ประชาชนของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลัดา้นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดดงักล่าว
นั้น พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่จ านวน 8 คน จากทั้งหมด 9 คน เห็นดว้ยกบัค  าถามดงักล่าว ในขณะที่
ผูเ้ช่ียวชาญอีก 1 คน ไม่มีความเห็น 
 ส าหรับความเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ แนวทางการพฒันาการ
บริหารจดัการ และยทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพือ่น าเทคโนโลยแีละเครือข่าย
สงัคมที่ทนัสมยัมาใชใ้นการใหบ้ริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุ
ดิจิทลั 10 ดา้น ผูศ้ึกษาไดส้รุปเปรียบเทียบทั้ง 3 เร่ือง ไวใ้นตารางโดยเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย (X ) จาก
มากไปน้อย และหากเกิดกรณีที่ดา้นใดมีค่าเฉล่ียเท่ากนั ผูศึ้กษาไดน้ าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มา
แสดงไวด้ว้ย โดยเรียงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต ่าสุดไวเ้ป็นล าดบัแรก ดงัตาราง 3 
 
ตาราง 3 สรุปเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ จ  านวน 3 เร่ือง 

ค่าเฉลี่ยแต่ละด้านเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย 

1. ปัญหาเกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการ 

(กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วน 
เห็นด้วยในระดับปานกลาง) 

2. แนวทางการพัฒนา 
การบริหารจัดการ 

(กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วน 
เห็นด้วยในระดับปานกลาง) 

3. ยุทธศาสตร์ของแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการ 
(กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วน 
เห็นด้วยในระดับมาก) 

1) ดา้นการใหค้วามส าคญั 
กบัผลประโยชน์ของ 
ประชาชน                           2.12 
ไดแ้ก่ ค  าถามที่วา่ 
"กรุงเทพมหานครบริหาร
จดัการ หรือน าเทคโนโลยแีละ
เครือข่ายสงัคมที่ทนัสมยัมาใช้
ในการใหบ้ริการประชาชนของ
กรุงเทพมหานครตามแนวคิด
การบริหารจดัการยคุดิจิทลัไม่
มากเท่าที่ควร"  

1) ดา้นการใหค้วามส าคญั 
กบัผลประโยชน์ของ 
ประชาชน                           2.24 
ไดแ้ก่ ค  าถามที่วา่  
"กรุงเทพมหานครควรบริหาร
จดัการ หรือน าเทคโนโลยแีละ
เครือข่ายสงัคมที่ทนัสมยัมาใช้
ในการใหบ้ริการประชาชนใน
ทิศทางที่ใหค้วามส าคญักบั
ผลประโยชน์ของประชาชน 
รวมทั้งค  านึงถึงความตอ้งการ

1) ดา้นการใหค้วามส าคญั 
กบัผลประโยชน์ของ 
ประชาชน                           2.74 
ไดแ้ก่ ค  าถามที่วา่  
"การที่กรุงเทพมหานครมี
นโยบายและแผนงานที่ชดัเจน
และต่อเน่ืองที่สนบัสนุนใหน้ า
เทคโนโลยแีละเครือข่ายสงัคมที่
ทนัสมยัมาใชใ้นการอ านวย
ความสะดวกและการใหบ้ริการ
ประชาชนในทิศทางที่ค  านึงถึง
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ค่าเฉลี่ยแต่ละด้านเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย 

1. ปัญหาเกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการ 

(กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วน 
เห็นด้วยในระดับปานกลาง) 

2. แนวทางการพัฒนา 
การบริหารจัดการ 

(กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วน 
เห็นด้วยในระดับปานกลาง) 

3. ยุทธศาสตร์ของแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการ 
(กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วน 
เห็นด้วยในระดับมาก) 

และการตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนเพิม่ขึ้น
อยา่งกวา้งขวาง ครอบคลุม และ
ทัว่ถึง" 

ผลประโยชน์ ความตอ้งการ 
และการตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชน รวมทั้ง
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้
แสดงความคิดเห็น และ
ผูบ้ริหารทุกระดบัควรท าตวัเป็น
แบบอยา่งที่ดีในเร่ืองดงักล่าว
ดว้ย" 

2) ดา้นความน่าเช่ือถือ        1.93    2) ดา้นความสะดวก            2.21 
รวดเร็ว                                 

2) ดา้นความสะดวก            2.71 
รวดเร็ว                          

3) ดา้นการใชเ้ทคโนโลย ี   1.81
ที่ทนัสมยั                                

3) ดา้นความน่าเช่ือถือ        2.15 3) ดา้นความน่าเช่ือถือ        2.68  
  

4) ดา้นการริเร่ิม                  1.80 
สร้างสรรค ์                          

4) ดา้นการใชเ้ทคโนโลย ี   1.79 
ที่ทนัสมยั                                

4) ดา้นการริเร่ิม                  2.64 
สร้างสรรค ์        

5) ดา้นความสะดวก            1.77 
รวดเร็ว                                

5) ดา้นความเป็น                 1.78 
ประชาธิปไตย         

5) ดา้นการใชเ้ทคโนโลย ี   2.63 
ที่ทนัสมยั 

6) ดา้นความเป็น                 1.76   
ประชาธิปไตย                      

6) ดา้นการริเร่ิม                  1.76 
สร้างสรรค ์                          

6) ดา้นการประสานงาน      2.62     
อยา่งเป็นเครือข่าย           

7) ดา้นความเป็นมืออาชีพ  1.73 7) ดา้นการประสานงาน      1.75 
อยา่งเป็นเครือข่าย              

7) ดา้นการท างาน               2.59 
เป็นทีม หรือทีมงาน                  

8) ดา้นการประสานงาน      1.72 
อยา่งเป็นเครือข่าย               

8) ดา้นการท างาน               1.73 
เป็นทีม หรือทีมงาน      

8) ดา้นความเป็น                 2.58 
มืออาชีพ                               

9) ดา้นการปรับปรุง            1.71 
ตลอดเวลา                            

9) ดา้นการปรับปรุง            1.72 
ตลอดเวลา                            

9) ดา้นความเป็น                 2.53 
ประชาธิปไตย                       
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ค่าเฉลี่ยแต่ละด้านเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย 

1. ปัญหาเกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการ 

(กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วน 
เห็นด้วยในระดับปานกลาง) 

2. แนวทางการพัฒนา 
การบริหารจัดการ 

(กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วน 
เห็นด้วยในระดับปานกลาง) 

3. ยุทธศาสตร์ของแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการ 
(กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วน 
เห็นด้วยในระดับมาก) 

10) ดา้นการท างาน             1.68 
เป็นทีมหรือทีมงาน                         

10) ดา้นความเป็น               1.71 
มืออาชีพ  

10) ดา้นการปรับปรุง          2.43 
ตลอดเวลา                            

 
การอภปิรายผล 

  ผูศ้ึกษาได้น าผลแนวทางการพฒันาการบริหารจัดการ และยุทธศาสตร์ของแนวทางการ
พฒันาการบริหารจดัการมาอภิปรายผล กล่าวคือ ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นด้วยใน
ระดบัปานกลางกบัแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการที่วา่ "กรุงเทพมหานครควรบริหารจดัการ หรือ
น าเทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมที่ทนัสมยัมาใชใ้นการใหบ้ริการประชาชนในทิศทางที่ใหค้วามส าคญั
กบัผลประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งค  านึงถึงความตอ้งการและการตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นอยา่งกวา้งขวาง ครอบคลุม และทัว่ถึง" ขณะเดียวกนั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ยงัเห็น
ดว้ยในระดบัมากต่อยทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการที่วา่ "การที่กรุงเทพมหานคร
มีนโยบายและแผนงานที่ชดัเจนและต่อเน่ืองที่สนบัสนุนใหน้ าเทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมที่ทนัสมยั
มาใชใ้นการอ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนในทิศทางที่ค  านึงถึงผลประโยชน์ ความ
ตอ้งการ และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดแ้สดงความ
คิดเห็น และผูบ้ริหารทุกระดบัควรท าตวัเป็นแบบอยา่งที่ดีในเร่ืองดงักล่าวดว้ย" 
  ส าหรับเหตุผลส าคญัท าให้กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย
ส่วนใหญ่ล้วนเห็นดว้ยต่อค าถามดงักล่าวนั้น ผูศึ้กษามีความเห็นว่า ถึงแมก้ลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจ หรือ
นิยมชมชอบขอ้เสนอแนะ หรือแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ พร้อมทั้งเห็นด้วยอย่างยิ่งกับ
ยทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการที่ให้ความส าคญักบัความตอ้งการของประชาชน 
การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น และการที่ผูบ้ริหารท าตวัเป็นแบบอยา่งที่ดีดงักล่าวก็ตาม 
ความเห็นของกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวน้ี สอดคลอ้งกบัความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 9 คน โดยผูเ้ช่ียวชาญ
ใหเ้หตุผลที่ส าคญัไวว้า่ การใหค้วามส าคญักบัผลประโยชน์ของประชาชน การตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม หรือการสร้างความสมัพนัธท์ี่ดีกบั
ประชาชน ลว้นเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นยิง่ส าหรับการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ เหตุผลเช่นน้ี พอ
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เทียบเคียงได้กับแนวคิดของ Robert B. Denhardt, Janet V. Denhardt, and Tara A. Blanc (2014) ที่ให้
ความส าคญักบัการจดัการภาครัฐแนวใหม่ที่เนน้หลกัการของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและการให้
ความส าคญักับประชาชนเพื่อมุ่งให้เกิดการบริหารจดัการที่ดีโดยหน่วยงานภาครัฐและเจา้หน้าที่ไม่
เพยีงแต่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนเท่านั้น แต่ตอ้งสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัประชาชนดว้ย 
แต่ในเวลาเดียวกนั กลุ่มตวัอยา่งก็ยงัไม่แน่ใจวา่ กรุงเทพมหานครจะน าแนวทางการพฒันาการบริหาร
จดัการดงักล่าวไปปฏิบติัและประสบความส าเร็จไดจ้ริง อีกทั้งกลุ่มตวัอยา่งยงัคงเผชิญกบัปัญหาเก่ียวกบั
การบริหารจดัการ ดังเช่น (1) ปัญหาด้านความน่าเช่ือถือ คือ กรุงเทพมหานครน าเทคโนโลยีและ
เครือข่ายสังคมที่ทนัสมัยมาใชใ้นการให้บริการประชาชนโดยมีระบบรักษาความปลอดภยัขอ้มูลของ
ประชาชนหรือของผูรั้บบริการที่ไม่น่าเช่ือถือ หรือไม่น่าไวว้างใจมากเท่าที่ควร (X 1.93) และ (2) 
ปัญหาดา้นเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั คือ กรุงเทพมหานครน าเทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมที่ทนัสมยัมาใช้
ในการให้บริการประชาชนโดยไม่ไดใ้ช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ และสมาร์ท โฟน 
(smart phone) เท่าที่ควร ( X 1.81) เป็นตน้ ด้วย เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงมีส่วนส าคญัท าให้กลุ่มตวัอย่างจึงมี
ความเห็นในระดบัปานกลางต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดงักล่าว 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1 ผูบ้ริหารของกรุงเทพมหานครควรบริหารจดัการ หรือน าเทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมที่
ทนัสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนในทิศทางที่ให้ความส าคญักับผลประโยชน์ของประชาชน 
รวมทั้งค  านึงถึงความตอ้งการและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนเพิ่มขึ้นอยา่งกวา้งขวาง 
ครอบคลุม และทัว่ถึง นอกจากนั้น กรุงเทพมหานครควรบริหารจดัการโดยใชเ้ครือข่ายที่หลากหลาย
และทนัสมยั พร้อมทั้งร่วมกนัท างานเป็นทีมดว้ยการสร้างทีมงานที่เกาะเก่ียวกนัเป็นเครือข่ายอยา่งมือ
อาชีพและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในหน่วยงาน เช่นน้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Michael Nir (2014) ที่ให้
ความส าคญักบัแนวทางการสร้างทีมงานที่เกาะเก่ียวกนัเป็นเครือข่ายอยา่งมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นในหน่วยงาน  
 1.2 กรุงเทพมหานครสร้างและน ายทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการไป
ปรับใช ้อนัไดแ้ก่ "การที่กรุงเทพมหานครมีนโยบายและแผนงานที่ชดัเจนและต่อเน่ืองที่สนบัสนุนให้
น าเทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมที่ทันสมัยมาใช้ในการอ านวยความสะดวกและการให้บริการ
ประชาชนในทิศทางที่ค  านึงถึงผลประโยชน์ ความตอ้งการ และการตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดแ้สดงความคิดเห็น และผูบ้ริหารทุกระดบัควรท าตวัเป็น
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แบบอย่างที่ดีในเร่ืองดังกล่าวด้วย" แนวคิดในเร่ืองที่ผูบ้ริหารกรุงเทพมหานครควรท าตัวเป็น
แบบอย่างที่ ดีนั้ น พอเทียบเคียงได้กับแนวคิดของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ  (2552, หน้า 21-29). ที่ว่า 
ผูบ้ริหารของหน่วยงานควรท าตวัเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น ไม่สนับสนุนระบบพวกพอ้ง หรือระบบ
อุปถมัภ ์รวมทั้งเห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการปรับเปล่ียนทศันคติหรือค่านิยมอยา่งเพื่อ
ส่วนรวมต่อเน่ือง เป็นตน้  
  1.3 กรุงเทพมหานครควรสร้างและน าแนวคิดการบริหารจดัการในยคุดิจิทลั เฉพาะที่ส าคญัมา
ปรับใชใ้นการวางแผน การก าหนดวสิัยทศัน์ รวมตลอดไปถึงการน ามาปรับใชเ้ป็นตวัแบบ หรือตวัช้ีวดั
ส าคัญ (Key Performance Indicators หรือ KPIs) ส าหรับการบริหารจัดการเพื่อน าเทคโนโลยีและ
เครือข่ายสังคมที่ทนัสมยัมาใชใ้นการให้บริการประชาชนตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลั โดย
ยทุธศาสตร์ดงักล่าวเฉพาะที่ส าคญั 6 ดา้น ควรเรียงตามล าดบัความส าคญัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้น (1) 
การใหค้วามส าคญักบัผลประโยชน์ของประชาชน (2) ความสะดวกรวดเร็ว (3) ความน่าเช่ือถือ (4) การ
ริเร่ิมสร้างสรรค ์(5) การใชเ้ทคโนโลยทีี่ทนัสมยั (6) การประสานงานอยา่งเป็นเครือข่าย ดงัภาพ 2 
 

 
 

ภาพ 2 ยทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ 
ตามแนวคิดการบริหารจดัการยคุดิจิทลัที่ส าคญั 6 ดา้น 

 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
   2.1 กรุงเทพมหานคร บุคลากร หรือหน่วยงานอ่ืนควรท าวจิยัโดยใชแ้นวคิด กรอบแนวคิด หรือ
ตวัช้ีวดัอ่ืนส าหรับการศึกษาวเิคราะห์การบริหารจดัการเพื่อน าเทคโนโลยแีละเครือข่ายสงัคมที่ทนัสมยั

ยุทธศาสตร์ของ
แนวทางการ

พัฒนาการบริหาร
จัดการตามแนวคดิ
การบริหารจัดการ

ยุคดิจิทลั 

1. การให้
ความส าคญักบั
ผลประโยชน์
ของประชาชน  

2. ความสะดวก
รวดเร็ว 

4. การริเร่ิม
สร้างสรรค ์ 

5. การใช้
เทคโนโลยีที่
ทนัสมยั 

 

6. การ
ประสานงาน
อย่างเป็น
เครือข่าย 

3. ความ
น่าเช่ือถือ 
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มาใช้ในการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร เช่น แนวคิดการบริหารจดัการที่ย ัง่ยืน และ
แนวคิดการบริหารจดัการตามค ารับรองของหน่วยงาน เป็นตน้ 
   2.2 กรุงเทพมหานคร บุคลากร หรือหน่วยงานอ่ืนควรท าวิจยัในเชิงเปรียบเทียบ เช่น การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจดัการระหว่างกรุงเทพมหานครกับจงัหวดัอื่น เช่น เชียงใหม่ ที ่มี
ลักษณะคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ 
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