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บทคัดย่อ 

       การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคส์าํคญัเพื่อศึกษา (1) ปัญหาเก่ียวกบัศกัยภาพในการบริหาร

จดัการโดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลในจงัหวดั

สมุทรปราการ (2) แนวทางการพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยีและเครือข่าย

สังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการ และ (3) ปัจจยัท่ีมีส่วน

สาํคญัทาํใหแ้นวทางการพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ี

ทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการประสบความสาํเร็จ ทั้งน้ี ไดน้าํ

แนวคิดแพน๊ท-์ไอเทิร์มส์ (PANT-ITERMS) มาปรับใชเ้ป็นกรอบแนวคิดสาํคญัของการศึกษาคร้ังน้ี 

            ระเบียบวธีิวจิยัของการศึกษาคร้ังน้ี ไดอ้อกแบบรูปแบบการวจิยัใหเ้ป็นวธีิการวจิยัแบบผสม 

โดยเนน้การวิจยัเชิงปริมาณเป็นหลกัและใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพเป็นขอ้มูลเสริม การวจิยัเชิงปริมาณเป็น

การวจิยัเชิงสาํรวจเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลจากประชากรเป็นจาํนวนมาก โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล แบบสอบถามไดผ้า่นการทดสอบเพื่อหาค่าความเท่ียงตรง ไดค้่าเท่ากบั 0.91 และ

ผา่นการหาค่าความเช่ือถือได ้ท่ีระดบั 0.92 ประชากร คือ ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลนคร

สมุทรปราการ จาํนวน 52,937 คน กลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวน 1,089 คน ซ่ึงไดม้าจากการคาํนวณโดยใชสู้ตร

ของทาโร่ ยามาเน่ การเก็บรวบรวมขอ้มูลสนามดาํเนินการระหวา่งวนัท่ี 1-31 ธนัวาคม 2559 เก็บ 
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รวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์กลบัคืนมาไดจ้าํนวน 1,060 คน คิดเป็นร้อยละ 97.34 ของกลุ่มตวัอยา่ง

ทั้งหมด 1,089 คน การวเิคราะห์ขอ้มูล เป็นการวเิคราะห์ในรูปตาราง รวมทั้งใชรู้ปแบบการวเิคราะห์เชิง

พรรณนา สาํหรับสถิติเชิงพรรณนาท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ในส่วนของการวจิยัเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 9 คน แบบตวัต่อตวั 

คนละ 60 นาที โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แนวลึกท่ีมีโครงสร้าง จากนั้น จึงนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มา

ประมวล แปลความ และวเิคราะห์ไวใ้นตารางพร้อมคาํบรรยาย  

  ผลการศึกษาพบวา่ (1) ปัญหาเก่ียวกบัศกัยภาพในการบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยีและ

เครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการท่ีสาํคญัคือ 

ผูบ้ริหารเทศบาลขาดความเป็นมืออาชีพและขาดความสนใจการบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยแีละ

เครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชน (2) แนวทางการพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการ

ดงักล่าวท่ีสาํคญัคือ ผูบ้ริหารเทศบาลควรมีความเป็นมืออาชีพ หรือสนบัสนุนนกับริหารมืออาชีพให้

รับผดิชอบในการบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคม รวมทั้งจดัตั้งทีมงานเพื่อ

รับผดิชอบในการบริหารจดัการดงักล่าว และ (3) ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัทาํใหแ้นวทางการพฒันาศกัยภาพ

ในการบริหารจดัการประสบความสาํเร็จท่ีสาํคญัคือ การท่ีผูบ้ริหารเทศบาลมีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ใน

การสนบัสนุนใหใ้ชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนอยา่งจริงจงัและ

ต่อเน่ือง รวมทั้งการท่ีเทศบาลจดัเตรียมดา้นเทคโนโลยแีละบุคลากรเพื่อใหบ้ริการดงักล่าว 

 

คําสําคัญ : ศกัยภาพการบริหารจดัการ เทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยั การใหบ้ริการ 

                  ประชาชน เทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการ แนวคิด PANT-ITERMS 

 

Abstract 

  Objectives of this study were mainly to explore (1) problems of administrative potential for 

the uses of modern technology and social network towards people Services of the municipality in 

Samutprakan Province, (2) development guidelines of administrative potential for the uses of modern 

technology and social network towards people Services of the municipality in Samutprakan Province, 

and (3) factors taking important parts in the development guidelines of administrative potential for the 

uses of modern technology and social network towards people Services of the municipality in 

Samutprakan Province. The PANT-INTERMS Concept was applied as major conceptual framework 

of this study. 
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 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 0.91 and reliability check at level of 0.92. 

Population was all 52,937 people residing in the areas of Samutprakan City Municipality. Total of 

1,089 samples were calculated by using Taro Yamane’s formula. Field data collection was conducted 

during December 1-31, 2016, and total 1,060 completed sets of questionnaire which equaled with 

97.34% of the 1,089 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 significant problems of administrative potential for the uses of 

modern technology and social network towards people services of the municipality in Samutprakan 

Province were the municipality executives' lacking of professionalism and attention to the 

administration for the uses of modern technology and social network towards people Services, (2) the 

significant development guidelines of administrative potential were the municipality executives 

should be professional or support the professional executives to take responsibility of administration 

for the uses of modern technology and social network as well as build teamwork for taking 

responsibility of the administration, and (3) the significant factors taking important parts in the 

development guidelines of administrative potential were the municipality executives ' stable will in 

supporting the uses of modern technology and social network towards people services actively and 

continuously, including the municipality' s readiness of technology and personnel for the people 

services.  

 

Keywords: Administrative Potential, modern technology and social network, people services,  

       municipality, Samutprakan province, the PANT-INTERMS concept 
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บทนํา 

  เทศบาลเป็นหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีฐานะเป็นนิติบุคคล จดัตั้งข้ึนในเขตชุมชนท่ีมี

ความเจริญและใชก้ารบริการเมืองเป็นหลกั ซ่ึงหลายประเทศประสบความสาํเร็จในการใชเ้ทศบาลเป็น

เคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการปกครองประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ีพฒันาแลว้ทั้งหลาย สาํหรับสังคมไทยได้

จดัตั้งเทศบาลเป็นรูปแบบการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินในเขตชุมชนเมืองมาตั้งแต่ พ.ศ. 2476 จนถึง

ปัจจุบนั ซ่ึงไดมี้การตราพระราชบญัญติัระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2476 และ

กาํหนดใหเ้ทศบาลเป็นองคก์รรูปแบบหน่ึงของราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน และมีการตรา

พระราชบญัญติัจดัระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ข้ึน ซ่ึงถือวา่เป็นกฎหมายฉบบัแรกวา่ดว้ยการจดัระเบียบ

บริหารปกครองตนเองของเทศบาล และต่อมาไดมี้การตราพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และมี

ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมหลายฉบบั  

 พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม รวมทั้งพระราชบญัญติักาํหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 กาํหนดใหเ้ทศบาลมี

อาํนาจหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัหรือหนา้ท่ีบงัคบัใหป้ฏิบติั เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชน การให้ราษฎรไดรั้บการอบรม และหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีคาํสั่งกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมาย

บญัญติัใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเทศบาลเพื่อจะไดเ้ป็นภาระหนา้ท่ีท่ีถูกระบุไวต้ามกฎหมายในภารกิจท่ีจะตอ้ง

ปฏิบติัเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก่อใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและสังคมชุมชนอยา่ง

แทจ้ริง เป็นตน้ จงัหวดัสมุทรปราการ ประกอบดว้ย เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง และ

เทศบาลตาํบล 13 แห่ง ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดศึ้กษาเฉพาะเทศบาล อนัไดแ้ก่ เทศบาลนครสมุทรปราการ 

ท่ีมีการบริหารจดัการในรูปแบบสภาเทศบาลและผูบ้ริหารเทศบาล โดยสมาชิกสภาเทศบาลมาจากการ

เลือกตั้งของประชาชนในทอ้งถ่ิน จาํนวน 24 คน มีหนา้ท่ีในทางนิติบญัญติั และมีผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ซ่ึง

มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในทอ้งถ่ิน มีหนา้ท่ีในการบริหารกิจการของเทศบาลตามนโยบายท่ี

กาํหนดไว ้เทศบาลนครสมุทปราการมีประชากร จาํนวน 51,295 คน (ท่ีมา : ส่วนวจิยัและพฒันาระบบ 

รูปแบบและโครงสร้าง สาํนกัพฒันาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน. 

"ขอ้มูลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน" ขอ้มูล ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2558) เหตุผลท่ีเลือกเทศบาลดงักล่าว 

เน่ืองจากเป็นเทศบาลครเพียงแห่งเดียวท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนเมืองหรือใจกลางความเจริญ มีศกัยภาพ และมี

แนวโนม้ท่ีจะบริหารจดัการโดยนาํเทคโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัมาปรับใชใ้นการอาํนวยความ

สะดวกและใหบ้ริการประชาชนสูงกวา่เทศบาลอ่ืน 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการของเทศบาล 

ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐในราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน อนัเป็นลกัษณะของการศึกษาเพื่อ "พฒันา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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หน่วยงาน คือ เทศบาล" หรือ "พฒันาการบริหารจดัการของเทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการ" ท่ีเนน้

เร่ืองการบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนของ

เทศบาลในจงัหวดัดงักล่าว โดยมีปัญหาการวจิยั ซ่ึงเป็นปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ อนัไดแ้ก่ 

"เทศบาลบริหารจดัการ หรือปฏิบติังานโดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการ

ประชาชนอยา่งไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร" ตวัอยา่งเช่น เทศบาลไม่ไดอ้าํนวยความสะดวกหรือ

ใหบ้ริการประชาชนผา่นทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (electronic) หรือผา่นทางเครือข่ายและเทคโนโลยท่ีี

ทนัสมยั เป็นตน้วา่ การขอคิว หรือการนดัหมายเวลาล่วงหนา้สาํหรับการแจง้เกิดแจง้ตาย การแจง้ยา้ยท่ี

อยู ่การแกไ้ขเอกสารการทะเบียนราษฎร์ การทาํบตัรประชาชน การเสียภาษีโรงเรียนและท่ีดิน การภาษี

ป้าย การใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร นอกจากนั้น การแจง้เหตุ หรือการแจง้ปัญหาในชุมชนก็ไม่ไดเ้ปิด

ใหบ้ริการผา่นเครือข่ายและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัอยา่งไดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพอีกดว้ย ทั้งน้ี 

เทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยั (modern technology and social network) นั้น หมายถึง การท่ี

เทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการใหบ้ริการประชาชนโดยผา่นทางเครือข่าย หรือส่ือทางสังคมออนไลน์ 

(online) ท่ีทนัสมยัอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง เช่น ผา่นทางเวบ็ไซต ์(website) เพสบุค๊ (facebook) 

และไลน์ (line) เป็นตน้ 

  นอกจากน้ีแลว้ เท่าท่ีผา่นมา เทศบาลไดป้ระสบปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการโดยใช้

เทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนตามแนวคิดแพน๊ท-์ไอเทิร์มส์ (PANT-

ITERMS) 10 ดา้น บางประการ ดงัตวัอยา่งเช่น (1) ปัญหาดา้นความเป็นมืออาชีพ (Professional) คือ 

ผูบ้ริหารบางส่วนของเทศบาลบางส่วนขาดความเป็นมืออาชีพหรือไม่ใหค้วามสนใจในการบริหารจดัการ

โดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชน (2 ) ปัญหาดา้นการมุ่ง

ความสาํเร็จ (Achievement) คือ เทศบาลใหบ้ริการประชาชนหรือใชเ้ทคโนโลยหีรือเครือข่ายสังคมท่ี

ทนัสมยัในทิศทางท่ีไม่ไดมุ้่งความสาํเร็จมากเท่าท่ีควร (3) ปัญหาดา้นเครือข่าย (Network) คือ เทศบาล

ไม่ไดใ้ชเ้ครือข่ายท่ีทนัสมยัในการติดต่อประสานงาน หรือใหบ้ริการประชาชนมากเท่าท่ีควร (4) ปัญหา

ดา้นการทาํงานเป็นทีม (Teamwork) คือ เทศบาลไม่ไดส้นบัสนุนการทาํงานเป็นทีม หรือจดัตั้งทีมงาน

เพื่อรับผดิชอบในการใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสงัคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชน (5) ปัญหา

ดา้นขอ้มูลข่าวสาร (Information) คือ เทศบาลใหข้อ้มูลข่าวสารผา่นทางเทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ี

ทนัสมยัไม่มากเท่าท่ีควร (6) ปัญหาดา้นเทคโนโลย ี(Technology) คือ เทศบาลใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั

ไม่มากเพียงพอในการใหบ้ริการประชาชน (7) ปัญหาดา้นงบประมาณ (Economic status) คือ เทศบาล

จดัสรรงบประมาณไม่มากเพียงพอสาํหรับการใหบ้ริการโดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยั 

(8) ปัญหาดา้นทรัพยากรมนุษย ์(Resource) คือ เทศบาลไม่ไดเ้ตรียมบุคลากรเพื่อใหบ้ริการประชาชน

javascript:animatedcollapse.toggle('kelly')
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โดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยั (9) ปัญหาดา้นคุณธรรม (Morality) คือ บุคลากรของ

เทศบาลไม่ไดใ้หบ้ริการประชาชนผา่นทางเทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัดว้ยความเอาใจใส่

และมุมานะเท่าท่ีควร และ (10) ปัญหาดา้นสังคมส่วนรวม (Society) คือ เทศบาลใหบ้ริการประชาชน

โดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมในทิศทางท่ีไม่ไดค้าํนึงถึงผลประโยชน์ หรือความตอ้งการของ

ประชาชนมากเท่าท่ีควร เหล่าน้ีเป็นตน้ (ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 2 คน ไดแ้ก่ (1) นาย

ประเสริฐ ชยักิจเด่นนภาลยั อดีตสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัสมุทรปราการ ประธานกรรมาธิการ

การวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2554-2556 สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2559 

ระหวา่งเวลา 10.00 น.-11.00 น. รวม 60 นาที ณ เทศบาลนครสมุทรปราการ และ (2) นางอนุสรา ยงัตรง 

อดีตสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัสมุทรปราการ สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2559 ระหวา่ง 14.00 

น.-15.00 น. รวม 60 นาที ณ เทศบาลนครสมุทรปราการ) 

 หากปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ โดยเฉพาะปัญหาท่ีเทศบาลบริหารจดัการ หรือปฏิบติังาน

โดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าท่ีควรดงักล่าวไม่ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข ยอ่มเกิดผลเสียต่อหน่วยงาน คือ เทศบาลในจงัหวดั

สมุทรปราการ เช่น ทาํใหป้ระสิทธิภาพในการใหบ้ริการโดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยั

เพื่อใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลไม่สูงเท่าท่ีควร ไม่เป็นมาตรฐาน และไม่ไดรั้บการยอมรับจาก

ประชาชน อีกทั้งยงัทาํใหห้น่วยงานอ่ืน ๆ ตลอดจนประชาชนขาดความเล่ือมใสศรัทธาในการบริหาร

จดัการของเทศบาล และนาํไปสู่ผลเสียต่อสังคมส่วนรวมในดา้นการอาํนวยความสะดวกและใหบ้ริการ

ประชาชน รวมทั้งดา้นการพฒันาเทคโนโลย ี 

  ดว้ยเหตุผลท่ีแสดงถึงความเป็นมา ความสาํคญัและความจาํเป็น อาํนาจหนา้ท่ี ปัญหาการวจิยั 

ตลอดจนตวัอยา่งปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ เหล่าน้ี จึงทาํใหผู้ศึ้กษาสนใจศึกษาเร่ืองน้ี โดยนาํ

แนวคิด PANT-ITERMS 10 ดา้นมาปรับใชเ้ป็นกรอบแนวคิด พร้อมทั้งคาดหวงัวา่ผลการศึกษาคร้ังน้ีจะ

เป็นประโยชน์ทั้งดา้นวชิาการ เช่น การนาํเสนอผลงานวิจยั และการเสนอแนวคิดดงักล่าว รวมทั้งเป็น

ประโยชน์ดา้นปฏิบติัต่อเทศบาล บุคลากรของเทศบาล และประชาชน โดยเฉพาะในเร่ืองการบริหาร

จดัการโดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนของเทศบาล 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. ศึกษาปัญหาเก่ียวกบัศกัยภาพในการบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ี

ทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการตามแนวคิด PANT-ITERMS 
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 2. ศึกษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคม

ท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการตามแนวคิด PANT-ITERMS  

 3. ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัทาํให้แนวทางการพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการโดยใช้

เทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการ

ตามแนวคิด PANT-ITERMS ประสบความสาํเร็จ 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

  การศึกษาคร้ังน้ี แบ่งกรอบแนวคิดการวจิยัสาํหรับการวจิยัเชิงปริมาณออกเป็น กรอบแนวคิด

การวจิยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ หรือเหตุ (cause) และกรอบแนวคิดการวจิยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรตาม หรือ

ผล (effect) ทั้งน้ี ผูศึ้กษาไดก้าํหนดใหต้วัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะท่ีเป็น

เหตุเป็นผลต่อกนั (causality) กล่าวคือ ผูศึ้กษาไดจ้ดัแบ่ง หรือจดักลุ่มแต่ละส่วนท่ีสัมพนัธ์กนั ให้

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 3 ขอ้ ของการศึกษาคร้ังน้ี โดยส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ (เหตุ) 

ประกอบดว้ย 3 ส่วน ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ซ่ึงนาํไปสู่ตวัแปรตาม (ผล) 1 ส่วน  

  กรอบแนวคิดการวจิยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ คือ “แนวคิดการบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ PANT-

ITERMS 10 ดา้น” ไดแ้ก่ ดา้น (1) ความเป็นมืออาชีพ (Professional) (2) การมุ่งความสาํเร็จ 

(Achievement) (3) เครือข่าย (Network) (4) การทาํงานเป็นทีม (Teamwork) (5) ขอ้มูลข่าวสาร 

(Information) (6) เทคโนโลย ี(Technology) (7) งบประมาณ (Economic status) (8) ทรัพยากรมนุษย ์

(Resource) (9) คุณธรรม (Morality) และ (10) สังคมส่วนรวม (Society) (วิรัช วรัิชนิภาวรรณ, 2559 :  

263) และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 3 ขอ้ ขา้งตน้ สาํหรับการวจิยัเชิงปริมาณของ

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้าํหนดหรือจดัแบ่งใหก้รอบแนวคิดการวิจยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ หรือ

เหตุ ประกอบดว้ย 3 ส่วนยอ่ย ไดแ้ก่ (1) ปัญหาเก่ียวกบัศกัยภาพในการบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยี

และเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการตามแนวคิด 

PANT-ITERMS 10 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 1.) (2) แนวทางการพฒันาศกัยภาพใน

การบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนของเทศบาล

ในจงัหวดัสมุทรปราการตามแนวคิด PANT-ITERMS 10 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 

2.) และ (3) ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัทาํใหแ้นวทางการพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการโดยใช้

เทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการ

ประสบความสาํเร็จ (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3.)  
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 ตวัแปรอิสระทั้ง 3 ส่วนน้ี นาํไปสู่ตวัแปรตาม ซ่ึงหมายถึง การบริหารจดัการในทิศทางท่ีดี

กวา่เดิม หรือ "การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ี

ทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการ" ดงัภาพ 1 

 

                                        ตัวแปรอิสระ (เหตุ)                                                                 ตัวแปรตาม (ผล)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวจิยัท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 

สาํหรับการวจิยัเชิงปริมาณท่ีจดักลุ่มตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 3 ขอ้ ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ระเบียบวธีิวจิยัแบ่งเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ (1) รูปแบบการวจิยั (2) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง (3) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั (4) การเก็บรวบรวมขอ้มูล ตลอดจน (5) วธีิวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้น

การวเิคราะห์ขอ้มูล ตามลาํดบั ดงัน้ี 

การเพิ่ม 

ประสิทธิ 

ภาพในการ

บริหาร

จดัการโดย

ใช้

เทคโนโลยี

และเครือข่าย

สังคมท่ี

ทนัสมยัเพื่อ

ใหบ้ริการ

ประชาชน

ของเทศบาล

ในจงัหวดั

สมุทร 

ปราการ 

 

 

 

 

 

 

 

1. ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อปัญหาเก่ียวกบัศกัยภาพในการบริหารจดัการ

โดยใชเ้ครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลใน

จงัหวดัสมุทรปราการตามแนวคิด PANT-ITERMS 10 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) ความเป็นมืออาชีพ (Professional)  2) การมุ่งความสาํเร็จ (Achievement)  

3) เครือข่าย (Network)      4) การทาํงานเป็นทีม หรือทีมงาน (Teamwork)  

5) ขอ้มูลข่าวสาร (Information)         6) เทคโนโลย ี(Technology)  

7) งบประมาณ (Economic status)     8) ทรัพยากรมนุษย ์(Resource)  

9) คุณธรรม (Morality)                    10) สังคมส่วนรวม (Society)  

2. ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อแนวทางการพฒันาศกัยภาพในการบริหาร

จดัการโดยใชเ้ครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนของ

เทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการตามแนวคิด PANT-ITERMS 10 ดา้น 

 
3. ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัทาํให้แนวทางการพฒันาศกัยภาพในการบริหาร

จดัการโดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการ

ประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการตามแนวคิด PANT-

ITERMS ประสบความสาํเร็จ 
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 รูปแบบการวจัิย (research design) ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบรูปแบบการวจิยัใหเ้ป็นวธีิการวิจยัแบบ

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

วจิยัแบบผสมนั้น ในทางทฤษฎีหรือในทางวชิาการ หมายถึง การผสมในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล

เท่านั้น โดยในการศึกษาคร้ังน้ี ใชก้ารวจิยัเชิงปริมาณ (quantitative research) เป็นหลกั ซ่ึงมีสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 80 และใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) เป็นขอ้มูลเสริม ซ่ึงมีสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 20 ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการวจิยัเชิงปริมาณนั้น เป็นการศึกษาเชิงสาํรวจ (survey study) ท่ี

ใหค้วามสาํคญักบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลสนาม (field data collection) หรือการวิจยัสนาม (field 

research) เป็นหลกัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงปริมาณซ่ึงมีประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่งเป็นจาํนวนมาก โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่ง     

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สาํหรับการวิจยัเชิงปริมาณ ประชากร คือ ประชาชนในเขตพื้นท่ี

เทศบาลนครสมุทรปราการ จาํนวน 52,937 คน กลุ่มตวัอยา่ง คือ ตวัแทนของประชากรดงักล่าวท่ีตอบ

แบบสอบถาม จาํนวน 1,089 คน ซ่ึงไดม้าจากการคาํนวณเพื่อหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามหลกัสูตร

ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane (2012) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 97.0% หรือความคลาดเคล่ือนของการ

สุ่มตวัอยา่งท่ีระดบั 0.03 การเลือกกลุ่มตวัอยา่งเช่นน้ี เป็นการสุ่มตวัอยา่งประเภทท่ีใชค้วามน่าจะเป็น 

(probability sampling) (ท่ีมา : Ernest L. Cowles and Edward Nelson. (2015: 13-34) ซ่ึงหมายถึง การ

เลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชห้ลกัวชิาการทางสถิติ และเป็นการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (simple random 

sampling) โดยกลุ่มตวัอยา่งในประชากรมีโอกาสถูกสุ่มหรือถูกเลือกมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งเท่า ๆ กนั 

 ในส่วนของการวจิยัเชิงคุณภาพ เน่ืองจากประชากรของการวจิยัเชิงคุณภาพเป็นประชากรแฝง 

หรือประชากรท่ีไม่อาจระบุจาํนวนไดอ้ยา่งชดัเจน หรือไดง่้าย (hidden or hard-to-reach populations) 

ดงัเช่นประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัเชิงปริมาณ (Rowland Atkinson and John Flint, 2001) 

เม่ือเป็นเช่นน้ี ผูศึ้กษาจึงใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งตามแนวคิดสโนวบ์อล (Snowball Sampling Concept) 

(Patrick Biernacki and Dan Waldorf, 1981: 141-163) วธีิการสุ่มตวัอยา่งเช่นน้ี เป็นการสุ่มตวัอยา่ง

ประเภทท่ีไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (non probability sampling) (Greg Guest, Emily E. Namey, and 

Marilyn L. Mitchell, 2013: 47) หรือไม่ใชห้ลกัวชิาการทางสถิติ ซ่ึงหมายถึงการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดย

ใชดุ้ลพินิจของผูศึ้กษามากกวา่วธีิการทางสถิติทัว่ไปดงัเช่นการวจิยัเชิงปริมาณ ทั้งน้ี เพื่อใหไ้ด้

ผูเ้ช่ียวชาญ (experts) หรือผูใ้หข้อ้มูลหลกั (key informants) เพื่อทาํการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะ

ผูเ้ช่ียวชาญ (in-depth interview of experts) หรือผูใ้หข้อ้มูลหลกั จาํนวน 9 คน ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์เก่ียวกบัการบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ี

ทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการ 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย สาํหรับการวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลจากประชากรเป็นจาํนวนมาก โดยแบบสอบถามไดผ้า่นการทดสอบเพื่อ

หาค่าความเท่ียงตรง (validity) ซ่ึงเป็นการทดสอบเพื่อหาค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหา หรือหาค่าความ

สอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั (Index of item Objective Congruence หรือ IOC) 

จากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน ไดค้่าความเท่ียงตรงเท่ากบั 0.91 และไดท้าํการทดสอบ (pretest หรือ try 

out) จาํนวน 50 ชุด เพื่อหาความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม หรือหาค่าครอนบาค (Cronbach) ของ

แบบสอบถามทั้งฉบบั ไดค้่าความเช่ือถือได ้ท่ีระดบั 0.92  

 ส่วนเน้ือหาภายในแบบสอบถาม ประกอบดว้ยคาํถามปิดและขอ้คาํถามเปิด โดยแบ่ง

แบบสอบถามเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม 

ไดแ้ก่ เพศ และระดบัการศึกษา ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัญหา

เก่ียวกบัศกัยภาพในการบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการ

ประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการตามแนวคิด PANT-ITERMS 10 ดา้น ส่วนท่ี 3 เป็น

ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อแนวทางการพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการโดยใช้

เทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการ

ตามแนวคิด PANT-ITERMS 10 ดา้น ส่วนท่ี 4 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อ

ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัทาํใหแ้นวทางการพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยแีละ

เครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการประสบ

ความสาํเร็จ  

 ส่วนของการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีมีโครงสร้าง (structured in-depth 

interview form) เป็นเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผา่นการทดสอบหาความเท่ียงตรง

จากผูเ้ช่ียวชาญ 2 คน 

  การเกบ็รวบรวมข้อมูล สาํหรับการวจิยัเชิงปริมาณ ผูศึ้กษา และผูช่้วยอีก 5 คน ดาํเนินการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 1-31 ธนัวาคม 2559 เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์กลบัคืนมาได้

จาํนวน 1,060 คน/ชุด (n=1,060) คิดเป็นร้อยละ 97.34 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 1,089 คน สาํหรับการ

วจิยัเชิงคุณภาพ ผูศึ้กษาไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

จาํนวน 9 คน ดว้ยตนเอง และเป็นการสัมภาษณ์ตวัต่อตวั (face to face interview) ทีละคน ๆ ละ 60 นาที 

วธีิวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ผูศึ้กษานาํขอ้มูลเชิงปริมาณมาทาํการ

ประมวลและวเิคราะห์ทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปสําหรับคอมพิวเตอร์ โดยวธีิวเิคราะห์ขอ้มูล

เป็นการวิเคราะห์ในรูปตาราง (contingency analysis) รวมทั้งใชรู้ปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
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(descriptive analytical approach) อนัเป็นการนาํเสนอขอ้มูลในตารางและเขียนบรรยายใตต้าราง 

สาํหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล เป็นสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 

( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สาํหรับการวจิยัเชิงคุณภาพ เป็นการนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้หข้อ้มูลหลกัมาประมวล แปลความ วเิคราะห์ และนาํเสนอขอ้มูลในเชิง

พรรณนา หรือวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive interpretation and analysis) โดยเขียนบรรยายขอ้มูล

ไวใ้นตาราง ทั้งน้ี เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงคุณภาพซ่ึงนาํมาเสริม หรือเทียบเคียงกบัขอ้มูลเชิงปริมาณซ่ึงเป็น

ขอ้มูลหลกัของการศึกษาคร้ังน้ี 

ผลของการวจัิย 

 ผลการวจิยัขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 51.12) 

เป็นหญิง และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 53.06) มีการศึกษาระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี สาํหรับ

ผลการวจิยัท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 3 ขอ้ มีดงัน้ี 

 1. ปัญหาเกีย่วกบัศักยภาพในการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมที่ทันสมัย

เพ่ือให้บริการประชาชนของเทศบาลในจังหวดัสมุทรปราการตามแนวคิด PANT-ITERMS 10 ด้าน วา่ 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ลว้นเห็นดว้ยในระดบัปานกลางทั้ง 10 ดา้น โดยปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( X 2.21) คือ ดา้นความเป็นมืออาชีพ ไดแ้ก่ คาํถามท่ีวา่ "ผูบ้ริหารเทศบาลบางส่วน

ขาดความเป็นมืออาชีพและไมใ่หค้วามสนใจกบัการในการบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่าย

สังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลมากเท่าท่ีควร" ดงัตาราง 1 

 

ตาราง 1 ค่าสถิติการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัญหาเก่ียวกบัศกัยภาพในการบริหารจดัการ

โดยใชเ้ครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการตามแนวคิด 

PANT-ITERMS 10 ดา้น 

 

 

ปัญหาเกีย่วกบัศักยภาพ 

ในการบริหารจัดการ 

ตามแนวคิด  

PANT-ITERMS 10 ด้าน 

ระดับความเห็นด้วย 

ค่าเฉลีย่ 

( X ) 
S.D. 

ระดับ 

ความ 

เห็นด้วย 

มาก 

(n) 

(%) 

ปานกลาง 

(n) 

(%) 

น้อย 

(n) 

(%) 

รวม 

(n) 

(%) 

1. ปัญหาดา้นความเป็น

มืออาชีพ (P)  

(443) 

41.79 

(406) 

38.30 

(211) 

19.91 

(1,060) 

100.00 

 

2.21  

 

0.75 

 

ปานกลาง 



 12 

2. ปัญหาดา้นการมุ่ง

ความสาํเร็จ (A) 

(256) 

25.00 

(604) 

56.98 

(191) 

18.02 

(1,060) 

100.00 

 

2.06 

 

0.65 

 

ปานกลาง 

3. ปัญหาดา้นเครือข่าย 

(N) 

(345) 

32.55 

(512) 

48.30 

(203) 

19.15 

(1,060) 

100.00 

 

2.13 

 

0.70 

 

ปานกลาง 

4. ปัญหาดา้นการทาํงาน

เป็นทีม (T)  

(281) 

26.51 

(575) 

54.25 

(204) 

19.25 

(1,060) 

100.00 

 

2.07 

 

0.67 

 

ปานกลาง 

5. ปัญหาดา้นขอ้มูล

ข่าวสาร (I) 

(151) 

14.25 

(592) 

55.85 

(317) 

29.91 

(1,060) 

100.00 

 

1.84 

 

0.64 

 

ปานกลาง 

6. ปัญหาดา้นเทคโนโลย ี

(T) 

(297) 

28.02 

(563) 

53.11 

(200) 

18.87 

(1,060) 

100.00 

 

2.09 

 

0.67 

 

ปานกลาง 

7. ปัญหาดา้น

งบประมาณ (E) 

(205) 

19.34 

(581) 

54.81 

(274) 

25.85 

(1,060) 

100.00 

 

1.93 

 

0.66 

 

ปานกลาง 

8. ปัญหาดา้นทรัพยากร

มนุษย ์(R) 

(285) 

26.89 

(522) 

49.25 

(253) 

23.87 

(1,060) 

100.00 

 

2.03 

 

0.71 

 

ปานกลาง 

9 ปัญหาดา้นคุณธรรม 

(M) 

(232) 

21.89 

(578) 

54.53 

(250) 

23.58 

(1,060) 

100.00 

 

1.98 

 

0.67 

 

ปานกลาง 

10. ปัญหาดา้นสังคม

ส่วนรวม (S) 

(240) 

22.64 

(590) 

55.66 

(230) 

21.70 

(1,060) 

100.00 

 

2.00 

 

0.66 

 

ปานกลาง 

 

 2. แนวทางการพฒันาศักยภาพในการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมที่

ทนัสมัยเพ่ือให้บริการประชาชนของเทศบาลในจังหวดัสมุทรปราการตามแนวคิด PANT-ITERMS 10 

ด้าน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ลว้นเห็นดว้ยในระดบัมากทั้ง 10 ดา้น โดยแนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( X 2.69) คือ ดา้นความเป็นมืออาชีพ ไดแ้ก่ คาํถามท่ีวา่ "ผูบ้ริหาร

เทศบาลควรมีความเป็นมืออาชีพ หรือสนบัสนุนนกับริหารมืออาชีพใหรั้บผดิชอบในการบริหารจดัการโดย

ใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลอยา่งจริงจงัและ

ต่อเน่ือง" ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 ค่าสถิติการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อแนวทางการพฒันาศกัยภาพในการบริหาร

จดัการโดยใชเ้ครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการตาม

แนวคิด PANT-ITERMS 10 ดา้น 

แนวทางการพฒันา

ศักยภาพในการบริหาร

จัดการตามแนวคิด  

PANT-ITERMS 10 ด้าน 

ระดับความเห็นด้วย 

ค่าเฉลีย่ 

( X ) 
S.D. 

ระดับ 

ความ 

เห็น 

ด้วย 

มาก 

(n) 

(%) 

ปานกลาง 

(n) 

(%) 

น้อย 

(n) 

(%) 

รวม 

(n) 

(%) 

1. แนวทางการพฒันาดา้น

ความเป็นมืออาชีพ (P)  

(747) 

70.47 

(303) 

28.58 

(10) 

0.94 

(1,060) 

100.00 

 

2.69 

 

0.48 

 

มาก 

2. แนวทางการพฒันาดา้น

การมุ่งความสาํเร็จ (A) 

(715) 

67.45 

(324) 

30.57 

(21) 

1.98 

(1,060) 

100.00 

2.65 0.51 มาก 

3. แนวทางการพฒันาดา้น

เครือข่าย (N)  

(756) 

71.32 

(288) 

27.17 

(16) 

1.51 

(1,060) 

100.00 

 

2.69 

 

0.49 

 

มาก 

4. แนวทางการพฒันาดา้น

การทาํงานเป็นทีม (T)  

(704) 

66.42 

(336) 

31.70 

(20) 

1.88 

(1,060) 

100.00 

 

2.64 

 

0.51 

 

มาก 

5. แนวทางการพฒันาดา้น

ขอ้มูลข่าวสาร (I)  

(739) 

69.72 

(303) 

28.58 

(18) 

1.70 

(1,060) 

100.00 

 

2.68 

 

0.50 

 

มาก 

6. แนวทางการพฒันาดา้น

เทคโนโลย ี(T)  

(732) 

69.06 

(319) 

30.09 

(9) 

0.85 

(1,060) 

100.00 

2.68 0.48 มาก 

7. แนวทางการพฒันาดา้น

งบประมาณ (E)  

(740) 

69.81 

(309) 

29.15 

(11) 

1.04 

(1,060) 

100.00 

 

2.68 

 

0.47 

 

มาก 

8. แนวทางการพฒันาดา้น

ทรัพยากรมนุษย ์(R) 

(728) 

68.68 

(314) 

29.62 

(18) 

1.70 

(1,060) 

100.00 

 

2.66 

 

0.50 

 

มาก 

9. แนวทางการพฒันาดา้น

คุณธรรม (M) 

(726) 

68.49 

(316) 

29.81 

(18) 

1.70 

(1,060) 

100.00 

 

2.66 

 

0.50 

 

มาก 

10. แนวทางการพฒันาดา้น

สังคมส่วนรวม (S) 

(733) 

69.15 

(312) 

29.43 

(15) 

1.42 

(1,060) 

100.00 

 

2.67 

 

0.49 

 

มาก 
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 สาํหรับผลการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้หข้อ้มูลหลกั จาํนวน 9 คน ต่อ

แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดดงักล่าวนั้น พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 9 คน 

ลว้นเห็นดว้ยต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดงักล่าว 

 3. ปัจจัยทีม่ีส่วนสําคัญทาํให้แนวทางการพฒันาศักยภาพในการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี

และเครือข่ายสังคมที่ทนัสมัยเพ่ือให้บริการประชาชนของเทศบาลในจังหวดัสมุทรปราการประสบ

ความสําเร็จ (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 3.) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ลว้นเห็นดว้ยใน

ระดบัมากทั้ง 2 ขอ้คาํถาม โดยปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัทาํใหแ้นวทางการพฒันาศกัยภาพในการบริหาร

จดัการประสบความสาํเร็จท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( X 2.66) ไดแ้ก่ คาํถามท่ีวา่ "การท่ีผูบ้ริหารเทศบาลมี

เจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการสนบัสนุนใหใ้ชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการ

ประชาชนอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง" ดงัตาราง 3 

 

ตาราง 3 ค่าสถิติการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัทาํให้แนวทางการ

พฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการ

ประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการประสบความสาํเร็จ 

ปัจจัยทีม่ีส่วนสําคัญทาํให้ 

แนวทางการพฒันาศักยภาพ

ในการบริหารจัดการโดย 

ใช้เทคโนโลยีและเครือข่าย

สังคมทีท่ันสมัยให้ 

ประสบความสําเร็จ 

ระดับความเห็นด้วย 

ค่าเฉลีย่ 

( X ) 
S.D. 

ระดับ 

ความ 

เห็นด้วย 

มาก 

(n) 

(%) 

ปานกลาง 

(n) 

(%) 

น้อย 

(n) 

(%) 

รวม 

(n) 

(%) 

1. การท่ีผูบ้ริหารเทศบาลมี

เจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการ

สนบัสนุนใหใ้ชเ้ทคโนโลยี

และเครือข่ายสังคมท่ีทนั มยั

เพื่อใหบ้ริการประชาชน

อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

(710) 

67.11 

(344) 

32.51 

(4) 

0.38 

(1,060) 

100.00 

 

2.66 

 

0.48 

 

มาก 
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2. การท่ีเทศบาลจดัเตรียม

เทคโนโลย ีรวมทั้งบุคลากร

ใหมี้ความพร้อมเพื่อรองรับ

การใหบ้ริการประชาชน  

(698) 

65.85 

(355) 

33.49 

(7) 

0.66 

(1,060) 

100.00 

 

2.65 

 

0.49 

 

มาก 

 

 สาํหรับผลการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 9 คน ต่อปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัทาํให้

แนวทางการพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยั

ประสบความสาํเร็จท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดดงักล่าวนั้น พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่จาํนวน 6 คน จาก

ทั้งหมด 9 คน เห็นดว้ยกบัคาํถามดงักล่าว ในขณะท่ีผูเ้ช่ียวชาญอีก 3 คน ไม่มีความเห็น 

 

การอภิปรายผล 

  ผูศึ้กษาไดน้าํผลของการวิจยัเฉพาะท่ีสาํคญัและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั มาอภิปราย

ผลรวม 2 ขอ้ ดงัน้ี 

 1. การอภิปรายผลแนวทางการพฒันาศักยภาพในการบริหารจัดการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่ลว้นเห็นดว้ยในระดบัมากทั้ง 10 ดา้น โดยแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 

ไดแ้ก่ คาํถามท่ีวา่ "ผูบ้ริหารเทศบาลควรมีความเป็นมืออาชีพ หรือสนบัสนุนนกับริหารมืออาชีพให้

รับผดิชอบในการบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อให้บริการประชาชน

ของเทศบาลอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง" นั้น  

  เหตุผลสาํคญัทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรปราการส่วน

ใหญ่ลว้นเห็นดว้ยในระดบัมากดงักล่าว แทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบัปานกลางหรือในระดบันอ้ย ผูศึ้กษา

มีความเห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่พึงพอใจ หรือเช่ือมัน่กบัขอ้เสนอแนะ หรือแนวทางการพฒันา

ดงักล่าว โดยเฉพาะประเด็นท่ีวา่ ความเป็นมืออาชีพในการบริหารจดัการ หรือการสนบัสนุนนกับริหารมือ

อาชีพใหเ้ขา้มารับผดิชอบในการบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อ

ใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง (ความเห็นของกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวน้ี ยงั

สอดคลอ้งกบัความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 9 คนอีกดว้ย) ในเร่ืองความเป็นมืออาชีพนั้น สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ วิรัช วรัิชนิภาวรรณ (2549 : 137-140) ท่ีใหค้วามสาํคญักบัการประพฤติตวัเป็นแบบอยา่งท่ี

ดีของผูบ้ริหาร กล่าวคือ ผูบ้ริหารควรบริหารจดัการในลกัษณะท่ีแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ 

(professionalism) ซ่ึงหมายถึง รู้จริง มีความรู้ ความ สามารถ ความชาํนาญ และสามารถปฏิบติัราชการ

เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจริงและชดัเจน ไม่เพียงเท่านั้น กลุ่มตวัอยา่งยงัพึง
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พอใจกบัขอ้เสนอแนะอ่ืนอีกดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การท่ีเทศบาลควรดาํเนินงานให้บริการประชาชน

อยา่งเป็นเครือข่ายดว้ยการประสานงานกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการท่ีเทศบาล

ควรจดัสรรงบประมาณและเทคโนโลยอียา่งมากเพียงพอและต่อเน่ืองสาํหรับสนบัสนุนการใช้

เทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชน เป็นตน้ เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงมีส่วนสาํคญั

ทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ลว้นเห็นดว้ยในระดบัมากดงักล่าว แทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง

หรือในระดบันอ้ย 

 สาํหรับเหตุผลสาํคญัท่ีทาํให้ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 9 คน ลว้นเห็นดว้ยกบั "แนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการ" ท่ีวา่ "ผูบ้ริหารเทศบาลควรมีความเป็นมืออาชีพ หรือสนบัสนุนนกับริหารมืออาชีพให้

รับผดิชอบในการบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อให้บริการประชาชน

ของเทศบาลอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง" ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ เน่ืองจากผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่ดงักล่าวลว้น

เห็นถึงความสาํคญั ความจาํเป็น และเช่ือมัน่วา่ หากเทศบาล หรือผูบ้ริหารเทศบาลมีความเป็นมืออาชีพ 

หรือสนบัสนุนนกับริหารมืออาชีพใหเ้ขา้มารับผดิชอบในการบริหารจดัการแลว้ ยอ่มมีแนวโนม้หรือมี

ส่วนสาํคญัทาํใหก้ารบริหารจดัการในเร่ืองดงักล่าวของเทศบาลประสบผลสาํเร็จและเกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชนเพิ่มมากข้ึน 

 2. การอภิปรายผลปัจจัยทีม่ีส่วนสําคัญทาํให้แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ

ประสบความสําเร็จ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ลว้นเห็นดว้ยในระดบัมากทั้ง 3 ขอ้คาํถาม โดยปัจจยัท่ี

มีส่วนสาํคญัทาํใหแ้นวทางการพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการประสบความสาํเร็จท่ีมีค่าเฉล่ียสูง

ท่ีสุด ไดแ้ก่ คาํถามท่ีวา่ "การท่ีผูบ้ริหารเทศบาลมีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการสนบัสนุนใหใ้ช้

เทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง" นั้น 

  เหตุผลสาํคญัทาํใหผ้ลของการวจิยัปรากฏเช่นน้ี ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึง

เป็นประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรปราการส่วนใหญ่เห็นวา่ หน่ึง ผูน้าํ หรือภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารเทศบาลเป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน ในเวลา

เดียวกนั สอง เจตนารมณ์หรือจิตวิญญาณท่ีแน่วแน่ของผูบ้ริหารเทศบาลในการสนบัสนุนใหใ้ช้

เทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองก็เป็น

ส่ิงจาํเป็นยิง่ต่อความสาํเร็จของการบริหารจดัการในเร่ืองดงักล่าว และ สาม ปัจจยัดงักล่าวน้ีเป็นท่ีพึง

พอใจ ตรงใจ และประทบัใจของกลุ่มตวัอยา่ง เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงมีส่วนสาํคญัทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งมี

ความเห็นดงักล่าว โดยเหตุผลดงักล่าวน้ี ก็คลา้ยคลึง หรือไม่แตกต่างไปจากความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ

ส่วนใหญ่จาํนวน 6 คน จากทั้งหมด 9 คน 
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ข้อเสนอแนะ 

 เพื่อใหข้อ้เสนอแนะสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ผลของการวจิยั และการอภิปรายผล รวมทั้ง

วตัถุประสงคก์ารวจิยั ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจัิยไปใช้ 

   1.1 ผูบ้ริหารเทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการควรมีความเป็นมืออาชีพ หรือสนบัสนุนนกับริหารมือ

อาชีพใหรั้บผดิชอบในการบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมเพื่อใหบ้ริการประชาชน 

เช่นน้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 9 คน นอกจากนั้น เทศบาลควรบริหารจดัการโดย

ใชเ้ครือข่ายท่ีหลากหลายและทนัสมยั พร้อมทั้งร่วมกนัทาํงานเป็นทีมดว้ยการสร้างทีมงานท่ีเกาะเก่ียว

กนัเป็นเครือข่ายอยา่งมืออาชีพและมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในหน่วยงาน เช่นน้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

Michael Nir (2014) ท่ีใหค้วามสาํคญักบัแนวทางการสร้างทีมงานท่ีเกาะเก่ียวกนัเป็นเครือข่ายอยา่งมือ

อาชีพและมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในหน่วยงาน และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ R. Meredith Belbin 

(2010). ท่ีสนบัสนุนใหห้น่วยงานปฏิบติังานหรือยดึถือการบริหารจดัการเป็นทีม  

 1.2 เทศบาลควรจดัการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ปรับปรุง และเปล่ียนแปลงความรู้ ความสามารถ 

และความชาํนาญแก่ผูบ้ริหารทุกระดบัในเร่ืองความสาํคญัและความจาํเป็นของการบริหารจดัการโดยใช้

เทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมเพื่อใหบ้ริการประชาชน และควรมีการประเมินผลอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

ดว้ยวา่ ไดมี้การนาํความรู้จากการฝึกอบรมไปปรับใชไ้ดจ้ริงมากนอ้ยเพียงใด เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบั

การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ปรับปรุง และเปล่ียนแปลงความรู้ ความสามารถ และความชาํนาญแก่ผูบ้ริหาร

ทุกระดบันั้น เทียบเคียงไดก้บัแนวคิดของ Herman Aguinis and Kurt Kraiger (2009: 51-474) ท่ีเสนอ

ใหห้น่วยงานจดัการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรรวมทั้งทีมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 1.3 เทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการควรจดัเตรียมบุคลากรใหมี้ความรู้และความชาํนาญใน

เร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศในจาํนวนท่ีมากเพียงพอ เช่นน้ี พอเทียบเคียงไดก้บัแนวคิดของ R. Kelly 

Rainer, Efraim Turban, Richard E. Potter (2006) ท่ีกล่าวไวว้า่ ความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี

ไดรั้บการจดัระบบและประมวลผลจะทาํใหบุ้คลากรเกิดความเขา้ใจ มีประสบการณ์ สั่งสมการเรียนรู้ 

และมีความเช่ียวชาญ ท่ีนาํไปใชส้าํหรับการแกไ้ขปัญหาในปัจจุบนัหรือการปฏิบติังานของบุคลากรได ้ 

 1.4 เทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการควรนาํขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัทาํให้

แนวทางการพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัให้

ประสบความสาํเร็จมาปรับใช ้อนัไดแ้ก่ การท่ีผูบ้ริหารเทศบาลควรมีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการ

สนบัสนุนใหใ้ชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนอยา่งจริงจงัและ

ต่อเน่ือง (ขอ้เสนอแนะเช่นน้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ จาํนวน 6 คน จากทั้งหมด 
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9 คน) ขณะเดียวกนั ผูบ้ริหารเทศบาลควรทาํตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กลัยา 

งามพร้อมสกุล และวรัิช วรัิชนิภาวรรณ (2559 : 215-229) ท่ีเสนอแนะไวว้า่ ผูบ้ริหารของหน่วยงานทาํ

ตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดี เช่น ไม่สนบัสนุนระบบพวกพอ้ง หรือระบบอุปถมัภ ์รวมทั้งการปรับเปล่ียน

ทศันคติหรือค่านิยมอยา่งต่อเน่ือง   

  นอกจากน้ีแลว้ เทศบาลควรนาํแนวคิด PANT-ITERMS เฉพาะท่ีสาํคญัมาปรับใชเ้ป็นตวัแบบ 

หรือตวัช้ีวดัสาํคญัสาํหรับการปฏิบติังานส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อ

ใหบ้ริการประชาชน โดยตวัแบบดงักล่าวเฉพาะท่ีสาํคญั ควรเรียงตามลาํดบัความสาํคญัจากมากไปนอ้ย 

ดงัน้ี (1) ดา้นความเป็นมืออาชีพ (2) ดา้นเครือข่าย (3) ดา้นเทคโนโลยี (4) ดา้นการทาํงานเป็นทีม และ 

(5) ดา้นงบประมาณ ดงัภาพ 2 

 

 
 

ภาพ 2 ตวัแบบการบริหารจดัการตามแนวคิด PANT-ITERMS ท่ีสาํคญั 5 ดา้น 

 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวจัิยคร้ังต่อไป 

 2.1 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดน้าํกรอบแนวคิดการวจิยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ อนัไดแ้ก่ 

"แนวคิด PANT-ITERMS 10 ดา้น" มาปรับใช ้ทั้งน้ี เพื่อทาํให้ทราบและเขา้ใจ ปัญหาเก่ียวกบัศกัยภาพ

ในการบริหารจดัการ แนวทางการพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการ และปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัทาํให้

แนวทางการพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อ

ใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการประสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั

อยา่งชดัเจน และครอบคลุมมากข้ึน ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไป จึงควรนาํกรอบแนวคิดส่วนท่ีเป็นตวั

แปรอิสระดงักล่าวไปประยกุตใ์ชต้ามความเหมาะสมในหน่วยงานอ่ืน นอกเหนือจากเทศบาลในจงัหวดั

ตัวแบบการบริหาร

จัดการตามแนวคิด 

PANT-ITERMS 

1. ดา้นความเป็น

มืออาชีพ 

(Professional) 

2. ดา้น 

เครือข่าย 

(Network) 

3. ดา้น 

เทคโนโลย ี

(Technology)  

4. ดา้นการทาํงาน

เป็นทีม 

(Teamwork)  

5. ดา้น 

งบประมาณ 

(Economic 

status) 
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สมุทรปราการเพือ่เป็นการพิสูจน์ผลการวิจยัซ่ึงจะนาํไปสู่การพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการต่อไป 

อยา่งไรก็ตาม ในการศึกษา หรือการวจิยัคร้ังต่อไป อาจนาํแนวคิด PANT-ITERMS 10 ดา้น ซ่ึงผูศึ้กษา

ไดน้าํมาใชใ้นคร้ังน้ีไปปรับใชเ้ฉพาะบางดา้นท่ีเหมาะสมกบัหน่วยงานท่ีศึกษาก็ได ้หรือตดับางดา้น

ออกก็ได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งนาํไปใชค้รบทั้งหมดทุกดา้น ในทางตรงกนัขา้ม อาจเพิ่มจาํนวนด้านหรือ

ตวัช้ีวดัข้ึนอีกก็ได ้ตามความเหมาะสม แต่ควรให้เหตุผลไวด้ว้ยเสมอ 

  2.2 เทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการ บุคลากร หรือหน่วยงานอ่ืนควรทาํวจิยัเชิงคุณภาพ โดย

มุ่งเนน้กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความรู้ ความชาํนาญ และประสบการณ์เก่ียวกบัการบริหารจดัการโดยใช้

เทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการ 

เช่น ขา้ราชการ ผูน้าํทอ้งถ่ิน และนกัการเมืองทอ้งถ่ิน หรือทาํวจิยัแบบเจาะลึกในส่วนท่ีเก่ียวกบัแนวคิด 

PANT-ITERMS แต่ละดา้นอยา่งเจาะจง เช่น ดา้นความเป็นมืออาชีพ ดา้นเครือข่าย และดา้นการทาํงาน

เป็นทีม เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อนาํไปสู่การพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ทางการบริหารจดัการ 

   2.3 เทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการ บุคลากร หรือหน่วยงานอ่ืนควรทาํวิจยัโดยใชแ้นวคิด 

กรอบแนวคิด หรือตวัช้ีวดัอ่ืนสาํหรับการศึกษาวเิคราะห์ศกัยภาพในการบริหารจดัการโดยใช้

เทคโนโลยแีละเครือข่ายสังคมท่ีทนัสมยัเพื่อใหบ้ริการประชาชน เช่น แนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 

และแนวคิดการบริหารจดัการตามคาํรับรองของหน่วยงาน เป็นตน้ 

   2.4 เทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการ บุคลากร หรือหน่วยงานอ่ืนควรทาํวิจยัในเชิงเปรียบเทียบ 

เช่น การวเิคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจดัการระหวา่งเทศบาลในจงัหวดัสมุทรปราการกบัจงัหวดัอ่ืน

เช่น เชียงใหม่ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ 
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