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ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาด 
ของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยัง่ยืน 

Problems and Development Guidelines of Administration of Market Cleanliness Promotion  
of the Bangkok Metropolitan Authority according to the Sustainable Administration Concept 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ (2) แนวทางการพฒันาการบริหาร
จดัการ และ (3) ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัท าใหแ้นวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดตาม
แนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนืของกรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จ ผลการศึกษาพบวา่ (1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการท่ีส าคญัคือ กรุงเทพมหานครบริหารจดัการโดยให้ความส าคญักบัรายไดห้รือผลประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร
มากกว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือผูค้ ้าในแผงค้าในตลาด (2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการท่ีส าคัญคือ 
กรุงเทพมหานครควรบริหารจดัการโดยให้ความส าคญักบัรายไดห้รือผลประโยชน์ของกรุงเทพมหานครอยา่งไล่เล่ียหรือ
ทดัเทียมกบัคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนหรือผูค้า้ในแผงคา้ในตลาดเพ่ิมมากข้ึน และ (3) ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัท าให้แนว
ทางการพฒันาการบริหารจดัการประสบความส าเร็จคือ ผูบ้ริหารของกรุงเทพมหานครมีความเป็นมืออาชีพ และประชาชน
หรือสถาบนัการศึกษามีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบมาตรฐานการส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดของ
กรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนือยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

ABSTRACT 
Objectives of this study were to study (1) administrative problems, (2) administrative development 

guidelines, and (3) factors effecting the success of the administrative development guidelines of market cleanliness 
promotion of the Bangkok Metropolitan Authority according to the Sustainable Administration Concept . Research 
results were (1) the main administrative problem was the Bangkok Metropolitan Authority' s giving priority to 
earnings or benefits of its own over the quality of life of people’s or the sellers of the trade panel, (2) the main 
administrative development guideline was the Bangkok Metropolitan Authority should equally and increasingly 
concentrate on the earnings or benefits of its own as much as the quality of life of people’s or the sellers of the trade 
panel, and (3) the factors effecting the success of the administrative development guidelines were the professionalism 
of executives as well as intensively and continuously participation of people or academic institutes in following up 
and evaluating standard on the market cleanliness promotion of the Bangkok Metropolitan Authority according to the 
Sustainable Administration Concept. 
ค าส าคญั : การบริหารจดัการเพ่ือรักษาความสะอาดตลาด กรุงเทพมหานคร แนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 
Key Words : Administration of market cleanness promotion, the Bangkok Metropolitan Authority, the Sustainable 
Administration Concept 
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บทน า 
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 บญัญติัให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นทบวง

การเมือง เป็นการบริหารราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ินนครหลวง แบ่งพ้ืนท่ีบริหารออกเป็นเขต และแขวง หลงัจากนั้น ไดมี้
การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และใชม้าจนทุกวนัน้ี โดยไดบ้ญัญติั
ให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นการบริหารราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน แบ่งพ้ืนท่ีบริหารออกเป็นเขต 
และแขวงตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  โดยมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินกิจการในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัดงักล่าว มาตรา 89 ท่ีส าคญัคือ การจดัให้มีและควบคุมการตลาด การ
ควบคุมความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอนามยัในโรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืน ๆ การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ และการพาณิชยข์องกรุงเทพมหานคร เป็นตน้ นอกจากนั้น กรุงเทพมหานครยงัมีอ านาจหน้าท่ีตาม
พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114ก ตอนท่ี 48 ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2542) ตามมาตรา 18 ท่ีส าคัญเช่น การจดัให้มีและ
ควบคุมตลาด การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ การพาณิชย ์และการส่งเสริมการลงทุน การรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การก าจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน ้ าเสีย การรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และการอนามยั และสาธารณสถานอ่ืน การก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูรวม การพาณิชย ์การส่งเสริมการลงทุน 
และการท ากิจการไม่วา่จะด าเนินการเอง หรือร่วมกบับุคคลอ่ืนหรือจากสหการ ตลอดจนการจดัตั้งและดูแลตลาดกลาง 
เป็นตน้ ทั้งน้ี หน่วยงานของกรุงเทพมหานครท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการดูแลรับผิดชอบตลาดในสงักดักรุงเทพมหานคร คือ 
ส านกังานตลาด ซ่ึงจดัตั้งข้ึนโดยค าสัง่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยท่ี 105/2506 ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2506 และได้
ปรับฐานะเป็นการพาณิชยข์องกรุงเทพมหานคร ตามขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครว่าดว้ยการพาณิชย ์เร่ือง การจดัตั้ ง
ส านักงานตลาด กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ปัจจุบนัใชข้อ้บญัญติักรุงเทพมหานคร เร่ือง ส านักงานตลาด พ.ศ. 2534 
และ พ.ศ. 2536 ส านกังานตลาด กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหน่ึงของกรุงเทพมหานครท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นส่วนงานการ
บริหารงานของงาน ตามระบบราชการดงัหน่วยงานบริการอ่ืน ๆ  ของกรุงเทพมหานคร แต่เป็นหน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึน เพื่อ
การดูแลงานดา้นการพาณิชยท่ี์ตอ้งผสมผสานระหว่างงานเชิงธุรกิจ เพ่ือให้เกิดรายไดแ้ก่กรุงเทพมหานคร และงาน
บริการประชาชนท่ีมาอาศยัพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานครเพ่ือการอยูอ่าศยั และการท ามาหาเล้ียงชีพดว้ยการคา้ขายปลีกยอ่ย
เพ่ือความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

การบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดมีความส าคญัและจ าเป็นยิ่ง ไม่เพียงแต่ตลาดในความ
รับผิดชอบของกรุงเทพมหานครเท่านั้น ท่ีจ าเป็นตอ้งมีการรักษาความสะอาด แต่ตลาดในส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน
ลว้นได้ประสบกับปัญหาการรักษาความสะอาดเช่นกนั ตวัอย่างเช่น กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข (ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557) ไดล้งพ้ืนท่ีรณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภยั พร้อมแนะเจา้ของ
ตลาด ผูป้ระกอบการ หมัน่ดูแลท าความสะอาดตลาดเดือนละคร้ัง ลดความเส่ียงโรคท่ีเกิดจากอาหารและน ้ าเป็นส่ือ
ตามมา เช่น ทอ้งร่วง ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค โดยอธิบดีกรมอนามยั เปิดเผยภายหลงัตรวจเยี่ยมการด าเนินงานตลาดสด
เสรี อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม วา่ ตลาดสดซ่ึงเป็นศูนยก์ลางชุมชน สินคา้ส่วนใหญ่เป็นอาหารสด อาหารแห้ง 
อาหารแปรรูปและอาหารปรุงส าเร็จ ดงันั้น การท่ีประชาชนจะไดรั้บอาหารสดท่ีสะอาด ปลอดภยั ตอ้งเลือกซ้ือสินคา้
จากตลาดสดท่ีไดม้าตรฐานตลาดสด น่าซ้ือของกรมอนามยัเพราะมีการพฒันาแลว้ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น โครงสร้างตลาดตอ้งมีความมัน่คงแข็งแรง สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก มีการจดัการขยะ น ้ าเสีย และ
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จดัวางสินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อย แผงจ าหน่ายอาหารตอ้งอยู่สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซ็นติเมตร ผูข้ายหรือพ่อคา้
แม่ค้าแต่งกายสะอาด ผูป้รุงใส่ผา้กันเป้ือนท่ีสะอาด สวมหมวกคลุมผม (2) ด้านความปลอดภัยของอาหาร มีการ
ตรวจสอบและไม่พบสารปนเป้ือนในอาหาร 5 ชนิด ไดแ้ก่ สารฟอร์มาลีน สารกนัรา สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว และยา
ฆ่าแมลง (3) ด้านการคุม้ครองผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบกิจการตลาดตอ้งจดับอร์ดให้ความรู้แก่ผูบ้ริโภคในเร่ืองเก่ียวกับ
อาหารปลอดภยั จดัจุดทดสอบสารปนเป้ือนท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และมีเคร่ืองชัง่กลางท่ีไดม้าตรฐานไวบ้ริการ 
นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคท่ีเกิดจากอาหารและน ้ าเป็นส่ือตามมาและเป็นการสร้างสุขอนามยัท่ีดี ผูป้ระกอบการ
ควรมีการลา้งตลาดสดเดือนละคร้ัง หรือหากอยูใ่นช่วงท่ีมีการระบาดของโรคควรลา้งตลาดเดือนละ 2-3 คร้ัง โดยเนน้ท่ี 
3 จุดส าคญั ไดแ้ก่ พ้ืน เขียง แผง เพราะเป็นจุดท่ีอยูใ่กลชิ้ดและสัมผสัอาหารมากท่ีสุด จึงสามารถเป็นเส้นทางผ่านเช้ือ
โรคเขา้สู่ร่างกายได ้ 

แนวทางหน่ึงท่ีมีส่วนช่วยให้การบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดของหน่วยงานประสบ
ความส าเร็จคือ การบริหารจัดการท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นแนวคิดด้านรัฐประศาสนศาสตร์ท่ีให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี คุณภาพชีวิต และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีลว้นเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดของ
หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครเพ่ือ
น าไปสู่ "การพฒันาหน่วยงาน" หรือ "การพฒันาการบริหารจดัการของหน่วยงาน" อนัไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็น
หน่วยงานของรัฐขนาดใหญ่ระดบัทอ้งถ่ิน ในสงักดักระทรวงมหาดไทย โดยเนน้เร่ืองการส่งเสริมการรักษาความสะอาด
ตลาดของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืน ในส่วนของปัญหาการวิจยัของการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
กรุงเทพมหานครบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดอยา่งไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ซ่ึงหมายถึง 
กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดไม่เขม้งวดมากเท่าท่ีควร โดยการศึกษาปัญหา
ดงักล่าวเป็นการศึกษาท่ีเนน้เฉพาะการบริหารจดัการท่ีเก่ียวกบัการควบคุมดูแลการบริหารจดัการหรือการปฏิบติังานเพ่ือ
ส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดตามกรอบแนวคิด หรือตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 6 ดา้น นอกจากน้ีแลว้ 
เท่าท่ีผา่นมา กรุงเทพมหานครไดป้ระสบปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดของ
กรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืน 6 ดา้น ตวัอย่างเช่น (1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้น
เศรษฐกิจ คือ กรุงเทพมหานครปฏิบติังานเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดโดยใชง้บประมาณไม่มากเท่าท่ีควร 
(2) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยี คือ กรุงเทพมหานครปฏิบติังานเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาด
ตลาดโดยใช้เคร่ืองมือท่ีไม่ทันสมยั เช่น ไมก้วาด แทนท่ีจะใช้เคร่ืองจกัรในการกวาดและเก็บขยะ และ (3) ปัญหา
เก่ียวกับการบริหารจัดการด้านสังคม คือ กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดโดย
ค านึงถึงความตอ้งการของประชาชน หรือสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนไม่มากเท่าท่ีควร เป็นตน้ (ไชยณัฐ 
เจติยานุวตัร, 2559; เสาวลกัษณ์ วิลาลยั, 2559) และหากกรุงเทพมหานครบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความ
สะอาดตลาดอย่างไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าท่ีควร และไม่ปรับปรุงแก้ไขแลว้ ย่อมท าให้เกิดความเดือดร้อน หรือ
เสียหายต่อหน่วยงาน ต่อบุคลากรของหน่วยงาน และต่อประชาชนและสังคม เช่น ท าให้ประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดของกรุงเทพมหานครไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ไม่ไดม้าตรฐาน และ
ไม่เป็นมาตรฐานสากล (2) ท าใหก้รุงเทพมหานครและบุคลากรไม่ไดรั้บการยอมรับ ไม่ไดรั้บความเช่ือถือ และไม่ไดรั้บ
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การไวว้างใจจากประชาชนโดยเฉพาะในเร่ืองการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดของ
กรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 
  ดว้ยเหตผุลท่ีแสดงถึงความเป็นมา ความส าคญัและความจ าเป็น อ านาจหนา้ท่ี ตลอดจนตวัอยา่งปัญหาเก่ียวกบั
การบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 6 
ดา้น ดงักล่าวขา้งตน้ จึงท าใหผู้ศึ้กษาสนใจท าการศึกษาคร้ังน้ี และคาดหวงัวา่ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ทั้งดา้น
วชิาการ และดา้นปฏิบติัต่อบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งประชาชนต่อไป  
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดของกรุงเทพมหานครตาม
แนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดของกรุงเทพมหานคร
ตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัท าใหแ้นวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาด
ตลาดของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนืประสบความส าเร็จ 

 
กรอบแนวคดิการวจิยั 

กรอบแนวคิดการวจิยัของการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยกรอบแนวคิดการวจิยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ และกรอบ
แนวคิดการวจิยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรตามในลกัษณะท่ีมีความส าคญัอยา่งเป็นเหตเุป็นผลต่อกนั (causality) ดงัน้ี 

1. กรอบแนวคิดการวิจัยส่วนท่ีเป็นตัวแปรอิสระ คือ "ปัจจัยท่ี มีส่วนส าคัญต่อการบริหารจัดการท่ีย ัง่ยืน 
(Sustainable Administration) 8 ด้าน" หรือ "แนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืน 8 ดา้น" ไดแ้ก่ ดา้น (1) เศรษฐกิจ หรือ
ความเจริญกา้วหน้า (2) ความรู้ หรือเทคโนโลยี (3) สังคม หรือส่วนรวม (4) ส่ิงแวดลอ้ม (5) คุณธรรม หรือจิตใจ (6) 
คุณภาพชีวติ (7) ความสมดุล และ (8) เครือข่าย (วรัิช วรัิชนิภาวรรณ, 2559) แต่ผูศึ้กษาเลือกน ามาปรับใช ้6 ดา้น เรียกวา่ 
"แนวคิดการบริหารจัดการท่ีย ัง่ยืน 6 ด้าน" ไดแ้ก่ ด้าน (1) เศรษฐกิจ (2) เทคโนโลยี (3) สังคม (4) คุณภาพชีวิต (5) 
ส่ิงแวดลอ้ม และ (6) ความสมดุล ทั้งน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดให้กรอบแนวคิดการวจิยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 
3 ส่วน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 3 ขอ้ ดงัน้ี  

1.1 ปัจจัยท่ีมีส่วนส าคัญต่อปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดของ
กรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 6 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 1.) 

1.2 ปัจจัยท่ีมีส่วนส าคญัต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดของ
กรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 6 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 2.) 

1.3 ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัท าให้แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดของ
กรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนืประสบความส าเร็จท่ีจดัแบ่งเป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 
(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 3.) 

ส าหรับกรอบแนวคิดการวิจยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรตาม คือ "การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริม
การรักษาความสะอาดตลาดของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื"  
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ดงัภาพท่ี 1 
 

              ตัวแปรอิสระ (เหต)ุ                                                                    ตัวแปรตาม (ผล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยัท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 
ส าหรับการวจิยัเชิงปริมาณท่ีจดัแบ่งตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 3 ขอ้ ของการศึกษาคร้ังน้ี 

 
การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ (เหตุ) และตวัแปรตาม (ผล) ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 3 

ข้อในลักษณะท่ีมีความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลต่อกันข้างต้น อธิบายได้ว่า ในส่วนของตัวแปรอิสระซ่ึง
ประกอบดว้ย 3 ตวัแปรยอ่ยนั้น เม่ือผูศึ้กษาไดข้อ้มูลเก่ียวกบัปัญหา (หรืออีกนยัหน่ึงคือ สาเหตุ) แนวทางการพฒันาการ
บริหารจดัการ และปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัท่ีท าให้แนวทางการพฒันาบริหารจดัการประสบผลส าเร็จ ซ่ึงทุกส่วนเป็นขอ้มูล
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างแลว้ ผูศึ้กษาได้น าข้อมูลดังกล่าวไปประมวล แปลผล และวิเคราะห์ เพ่ือจัดท าเป็น

 
การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจดัการ 
เพื่อส่งเสริมการรักษา 
ความสะอาดตลาดของ

กรุงเทพมหานครตามแนวคิด
การบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 

  

2. ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ 
เพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดของกรุงเทพมหานคร 
ตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 6 ดา้น (สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 2.) ไดแ้ก่  
1) เศรษฐกิจ          2) เทคโนโลย ี       3) สงัคม  
4) คุณภาพชีวติ     5) ส่ิงแวดลอ้ม       6) ความสมดุล  
 

1. ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
เพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดของกรุงเทพมหานคร 
ตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 6 ดา้น (สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 1.) ไดแ้ก่  
1) เศรษฐกิจ          2) เทคโนโลย ี         3) สงัคม  
4) คุณภาพชีวติ     5) ส่ิงแวดลอ้ม         6) ความสมดุล   

3. ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัท าใหแ้นวทางการพฒันาการบริหาร 
จดัการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดของกรุงเทพ  
มหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนืประสบความ 
ส าเร็จท่ีจดัแบ่งเป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก  
(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 3.) ไดแ้ก่ 
1) ปัจจยัภายใน                                   2) ปัจจยัภายนอก 

- 1767 -



 

  HMP29-6 
 

 

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดของ
กรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงเป็นตวัแปรตาม อนัถือวา่เป็นองคค์วามรู้ท่ีผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึน
จากการศึกษาคร้ังน้ี 

นอกจากน้ี ในส่วนท่ีตวัแปรอิสระ คือ ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ และแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ
ซ่ึงผูศึ้กษาไดใ้ชแ้นวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืน 6 ดา้นเป็นกรอบแนวคิดการวิจยัในทั้ง 2 ส่วนนั้น อธิบายไดว้า่ เม่ือผู ้
ศึกษาได้ท าการศึกษาในส่วนของปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืน 6 ดา้นแลว้ 
จากนั้น ผูศึ้กษาท าการแสวงหาแนวทางพฒันาหรือแนวทางแกไ้ข โดยใชก้รอบแนวคิดเดียวกนักบัปัญหา เพราะเป็นการ
พฒันาหรือแกไ้ขอย่างตรงจุดท่ีสุด หากผูศึ้กษาใชก้รอบแนวคิดอ่ืน อาจจะไดแ้นวทางพฒันาท่ีไม่ตรงกบัปัญหา (คือ 
สาเหตุ) หรืออาจน าไปสู่การเกิดปัญหาใหม่ก็ได ้ซ่ึงถือวา่ ไม่ใช่การแกไ้ขปัญหาท่ีตรงจุด  

สรุปไดว้า่ งานวิจยัช้ินน้ีมีการออกแบบให้สอดคลอ้งกบัวิธีการแสวงหาความรู้ความเขา้ใจท่ีไดรั้บการยอมรับทาง
วชิาการโดยเร่ิมจากการศึกษาปัญหา เพ่ือน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการพฒันาต่อไป ซ่ึงก็คือ "การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการเพ่ือจดัระเบียบป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื"  
วธีิการวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาก าหนดให้มีรูปแบบการวจิยัเชิงปริมาณ โดยเป็นการวจิยัเชิงส ารวจท่ีให้ความส าคญักบัการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลสนามเป็นหลกัเพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงปริมาณซ่ึงมีประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่งเป็นจ านวนมาก โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  ประชากร คือ บุคคลเป้าหมายทั้ งหมดท่ีศึกษา อนัไดแ้ก่ ผูค้า้ของแผงคา้ในตลาด
ทั้ งหมดของตลาดเทวราช จ านวน 927 คน และตลาดบางกะปิ  จ านวน 689 คน รวม 1,616 คน (ส านักตลาด 
กรุงเทพมหานคร, 2559) โดยผูศึ้กษาไดเ้ลือกประชากรแผงละ 1 คน ส่วนกลุ่มตวัอยา่ง หมายถึง ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ ผูค้า้ของแผงคา้ในตลาดเทวราชจ านวน 927 คน และผูค้า้ของแผงคา้ในตลาดบางกะปิจ านวน 689 คน แผงละ 1 
คน รวม (927+689=) 1,616 คน อนัเป็นการน าประชากรทั้ งหมดมาเป็นกลุ่มตวัอย่าง ต่อจากน้ีไปเรียกว่า ประชากร 
เช่นน้ี ถือวา่ เป็นการสุ่มตวัอยา่งประเภทการใชค้วามน่าจะเป็น (non-probability sampling)  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผ่านการทดสอบหาค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกับ
วตัถุประสงค์การวิจัย (Index of item Objective Congruence หรือ IOC) จากผู ้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ได้ค่าความ
เท่ียงตรงเท่ากบั 0.89 และไดท้ าการทดสอบจ านวน 50 ชุด เพ่ือหาความเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม หรือหาค่าครอ
นบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามทั้งฉบบั ไดค้่าความเช่ือถือได ้ท่ีระดบั 0.87  

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ด าเนินการระหวา่งวนัท่ี 15 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2559  โดยผูศึ้กษา และผูช่้วยอีก 5 
คน ไดแ้จกแบบสอบถามจ านวน 1,616 ชุด/คน รวมทั้งเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์กลบัมาได ้จ านวน 1,330 
ชุด/คน (N=1,330) คิดเป็นร้อยละ 82.30 ของประชากรทั้งหมด 1,616 คน  

4. วิธีวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาน าข้อมูลเชิงปริมาณมาท าการประมวลและ
วเิคราะห์ทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับคอมพิวเตอร์ โดยวิธีวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์ในรูปตาราง 
รวมทั้ งใชรู้ปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนาโดยเขียนพรรณนาหรืออธิบายใตต้าราง ส่วนสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
ไดแ้ก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวจิยั 
ผลการวิจยัขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างปรากฏวา่ ประชากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 57.82) เป็นหญิง ส่วนใหญ่ 

(ร้อยละ 63.68) มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี และส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60.68) เป็นผูค้า้ของแผงคา้ในตลาดเทวราช 
ส าหรับผลการวจิยัท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 3 ขอ้ มีดงัน้ี 

1. ปัญหาเกีย่วกับการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดของกรุงเทพมหานครตามแนวคดิการ
บริหารจัดการที่ยั่งยืน 6 ด้าน  ปรากฏว่า ประชากรส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับมากทั้ ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) 
เศรษฐกิจ (2) เทคโนโลย ี(3) สงัคม (4) คุณภาพชีวติ (5) ส่ิงแวดลอ้ม และ (6) ความสมดุล โดยปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 2.57) คือ ด้านความสมดุล ได้แก่ ค  าถามท่ีว่า "กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานเพ่ือ
ส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดโดยให้ความส าคญักับรายได้หรือผลประโยชน์ของกรุงเทพมหานครมากกว่า
คุณภาพชีวติของประชาชนหรือผูค้า้ในแผงคา้ในตลาด" 

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดของกรุงเทพมหานครตามแนวคิด
การบริหารจัดการที่ยั่งยืน 6 ด้าน ปรากฏวา่ ประชากรส่วนใหญ่ลว้นเห็นดว้ยในระดบัมากทั้ง 6 ดา้น โดยแนวทางการ
พฒันาการบริหารจดัการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 2.71) คือ ดา้นความสมดุล ไดแ้ก่ ค  าถามท่ีวา่ "กรุงเทพมหานคร
ควรปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดโดยให้ความส าคัญกับรายได้หรือผลประโยชน์ของ
กรุงเทพมหานครอยา่งไล่เล่ียหรือทดัเทียมกบัคุณภาพชีวติท่ีดีของประชาชนหรือผูค้า้ในแผงคา้ในตลาดเพ่ิมมากข้ึน" 

3. ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญท าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดของ
กรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนประสบความส าเร็จที่จัดแบ่งเป็นปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก ปรากฏวา่ ประชากรส่วนใหญ่ลว้นเห็นดว้ยในระดบัมากทั้ง 2 ปัจจยั โดยปัจจยัท่ีมีความส าคญัและมีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 2.49) ไดแ้ก่ ค  าถามท่ีวา่ "การท่ีผูบ้ริหารของกรุงเทพมหานครมีความเป็นมืออาชีพในการบริหารจดัการ
เพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื" 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

ผลการศึกษา (1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ และ (2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการ
รักษาความสะอาดตลาดของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืน 6 ดา้น ปรากฏว่า ประชากรส่วน
ใหญ่ลว้นเห็นดว้ยในระดบัมากทั้ง 6 ดา้น และดา้นท่ีมี "ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ" มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุดตามความเห็นของประชากร ไดแ้ก่ ดา้นความสมดุล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั "แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ" ท่ี
ประชากรส่วนใหญ่ลว้นเห็นดว้ยมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นความสมดุล เช่นกนั เม่ือเป็นเช่นน้ี ผูศึ้กษาจึงน า
ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการดงักล่าวน้ี อนัไดแ้ก่ ค  าถามท่ีวา่ "กรุงเทพมหานครปฏิบติังานเพ่ือส่งเสริมการรักษา
ความสะอาดตลาดโดยให้ความส าคญักับรายได้หรือผลประโยชน์ของกรุงเทพมหานครมากกว่าคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนหรือผูค้า้ในแผงคา้ในตลาด" มาอภิปรายผล เพ่ือน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ
อยา่งเป็นวชิาการ และเป็นระบบต่อไป ทั้งน้ี ผูศึ้กษาไดน้ า "กระบวนการพิจารณาแกไ้ข" ท่ีประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ปัญหา สาเหตุ และแนวทางพฒันา มาปรับใชใ้นการอภิปรายผลคร้ังน้ี ดงัน้ี 

1) เหตุผลท่ีประชากรส่วนใหญ่เห็นดว้ยในระดบัมากต่อ "ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัาร" เพ่ือเพ่ือส่งเสริมการ
รักษาความสะอาดตลาดของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืนดา้นความสมดุล ดงัค าถามดงักล่าว
ไวแ้ลว้นั้น มี "สาเหตุ" ส าคญัมาจากการท่ี "กรุงเทพมหานครขาดนโยบายและแผนงานส าหรับการปฏิบัติงานเพื่อ
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ส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดโดยให้ความส าคญักบัรายไดห้รือผลประโยชน์ของกรุงเทพมหานครอยา่งไล่เล่ียเท่า
เทียมกบัคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือผูค้า้ในแผงคา้ในตลาด"  

2) หลงัจากทราบและเข้าใจ "สาเหตุ" ดงักล่าวน้ีแลว้ ท าให้ผูศึ้กษาเสนอข้อเสนอแนะ หรือเสนอ "แนวทางการ
พฒันาการบริหารจดัการ" ไดอ้ยา่งตรงประเดน็ ชดัเจนและรัดกมุข้ึน ดงัต่อไปน้ี "กรุงเทพมหานครควรก าหนดนโยบายและ
แผนงานท่ีชดัเจนและต่อเน่ืองส าหรับการปฏิบติังานเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดโดยให้ความส าคญักบัรายได้
หรือผลประโยชน์ของกรุงเทพมหานครอยา่งไล่เล่ียเท่าเทียมกบัคณุภาพชีวิตของประชาชนหรือผูค้า้ในแผงคา้ในตลาด พร้อม
กนันั้น กรุงเทพมหานครควรเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการรักษาความสะอาด ควบคู่ไปกบัการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อ
สังคมให้กบัประชาชน และผูค้า้แผงในตลาดเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนั้นแลว้ ผูบ้ริหารของกรุงเทพมหานครควรท าตวัเป็น
แบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองดงักลา่วดว้ย" โดยขอ้เสนอแนะ หรือแนวทางการพฒันาท่ีสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารท าตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดี
นั้น พอเทียบเคียงไดก้บัแนวคิดของ กลัยา งามพร้อมสกลุ และวิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2559) ท่ีไดเ้สนอแนวทางการพฒันาการ
บริหารจดัการไวว้่า ผูบ้ริหารของหน่วยงานท าตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดี เช่น ไม่สนับสนุนระบบพวกพอ้ง หรือระบบอุปถมัภ ์
รวมทั้งหน่วยงานตอ้งส่งเสริมจดัหลกัสูตรการฝึกอบรมแก่ผูป้ฏิบติังานหน่วยงานในแต่ละส่วนราชการ เพ่ือให้ทราบและ
เขา้ใจถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการบริหารจดัการการปรับเปล่ียนทศันคติหรือค่านิยมอยา่งต่อเน่ือง ดงัภาพท่ี 2           

กระบวนการพจิารณาแก้ไขปัญหา 
 (1) (2) (3) 

ด้านความสมดุล ท่ีส าคญัท่ีสุดและมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดตามความเห็นของ
ประชากรส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ค าถามท่ีวา่ 
"กรุงเทพมหานครปฏิบติังานเพื่อ
ส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาด
โดยใหค้วามส าคญักบัรายไดห้รือ
ผลประโยชนข์องกรุงเทพมหานคร
มากกวา่คุณภาพชีวติของประชาชน
หรือผูค้า้ในแผงคา้ในตลาด"  

กรุงเทพมหานครขาด
นโยบายและแผนงาน
ส าหรับการปฏิบติังาน
เพ่ือส่งเสริมการรักษา
ความสะอาดตลาดโดย
ใหค้วามส าคญักบั
รายไดห้รือ
ผลประโยชนข์อง
กรุงเทพมหานครอยา่ง
ไล่เล่ียเท่าเทียมกบั
คุณภาพชีวติของ
ประชาชนหรือผูค้า้ใน
แผงคา้ในตลาด  

กรุงเทพมหานครควรก าหนดนโยบายและ
แผนงานท่ีชดัเจนและต่อเน่ืองส าหรับการ
ปฏิบติังานเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาด
ตลาดโดยใหค้วามส าคญักบัรายไดห้รือ
ผลประโยชนข์องกรุงเทพมหานครอยา่งไล่เล่ีย
เท่าเทียมกบัคุณภาพชีวติของประชาชนหรือผูค้า้
ในแผงคา้ในตลาด พร้อมกนันั้น 
กรุงเทพมหานครควรเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการ
รักษาความสะอาด ควบคู่ไปกบัการปลูกฝังความ
รับผิดชอบต่อสงัคมใหก้บัประชาชน และผูค้า้
แผงในตลาดเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนั้นแลว้ 
ผูบ้ริหารของกรุงเทพมหานครควรท าตวัเป็น
แบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองดงักล่าวดว้ย 

 
ภาพที ่2 ภาพรวมการอภิปรายผลปัญหา สาเหตุ และแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ 

เพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 
โดยน ากรอบแนวคิดทางวิชาการท่ีเรียกว่า “กระบวนการพิจารณาแกไ้ขปัญหา” มาปรับใช ้

ปัญหา สาเหตุ แนวทางการพฒันา 
ได้เคยแนะน าไว้ด้วย)                            ส  อ  ด    ค  ล้  อ  ง 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางการพฒันา 
ได้เคยแนะน าไว้ด้วย) 
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ทั้งน้ี ผลการศึกษาโดยสรุปมีดงัน้ี 

1. ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจดัการท่ีส าคญัคือ กรุงเทพมหานครปฏิบติังานเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาด
ตลาดโดยให้ความส าคญักบัรายไดห้รือผลประโยชน์ของกรุงเทพมหานครมากกวา่คุณภาพชีวิตของประชาชนหรือผูค้า้
ในแผงคา้ในตลาด  

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีส าคัญคือ  (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีส าคัญคือ 
กรุงเทพมหานครควรปฏิบติังานเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดโดยใหค้วามส าคญักบัรายไดห้รือผลประโยชน์
ของกรุงเทพมหานครอยา่งไล่เล่ียหรือทดัเทียมกบัคุณภาพชีวติท่ีดีของประชาชนหรือผูค้า้ในแผงคา้ในตลาดเพ่ิมมากข้ึน  

3. ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัท าให้แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดของ
กรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืนประสบความส าเร็จท่ีส าคญัคือ การท่ีผูบ้ริหารของกรุงเทพมหานคร
มีความเป็นมืออาชีพ  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการพฒันาหน่วยงาน 

เพ่ือใหข้อ้เสนอแนะสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา และการอภิปรายผลขา้งตน้ ขอ้เสนอแนะมีดงัน้ี 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดของ

กรุงเทพมหานครตามแนวคดิการบริหารจดัการทีย่ัง่ยืน ท่ีส าคญัมี 3 ขอ้ ดงัน้ี 
    1.1 กรุงเทพมหานครควรก าหนดนโยบายและแผนงานท่ีชดัเจนและต่อเน่ืองส าหรับการปฏิบติังานเพ่ือส่งเสริม

การรักษาความสะอาดตลาดโดยให้ความส าคญักบัรายไดห้รือผลประโยชน์ของกรุงเทพมหานครอยา่งไล่เล่ียเท่าเทียม
กบัคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือผูค้า้ในแผงคา้ในตลาด พร้อมกนันั้น กรุงเทพมหานครควรเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั
การรักษาความสะอาด ควบคู่ไปกบัการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสงัคมใหก้บัประชาชน และผูค้า้แผงในตลาดเพ่ิมมาก
ข้ึน นอกจากนั้นแลว้ ผูบ้ริหารของกรุงเทพมหานครควรท าตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองดงักล่าวดว้ย  

    1.2 กรุงเทพมหานครควรเห็นความส าคญั และสนบัสนุนให้มีการปฏิบติังานเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาด
ตลาดโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีทนัสมยั เช่น ใชเ้คร่ืองจกัรในการกวาดและเก็บขยะ แทนท่ีไมก้วาด พร้อมทั้งควรบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้ห้ไดม้าตรฐาน และรัดกุมเพ่ิมมากข้ึน ในเวลาเดียวกนั กรุงเทพมหานครควรมีการเลียนแบบวิธีการ
บริหารจดัการของภาคธุรกิจเอกชน และควรสนบัสนุนให้ใชน้กับริหารมืออาชีพดว้ย เฉพาะขอ้เสนอแนะ หรือแนวทาง
การพฒันาการบริหารจดัการท่ีเก่ียวกบัการใชแ้นวคิดนกับริหารมืออาชีพนั้น พอเทียบเคียงไดก้บัแนวคิดของ วิรัช วิรัช
นิภาวรรณ (2557) ท่ีใหค้วามส าคญักบัการใชน้กับริหารมืออาชีพ (professional) มิใช่มือสมคัรเล่น (amateur) โดยเฉพาะ
ในส่วนของแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการท่ีวา่ กรุงเทพมหานครควรมีการเลียนแบบวิธีการบริหารจดัการของ
ภาคธุรกิจเอกชนนั้น สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Boston, Chapple (2014) ท่ีเห็นวา่ การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ควร
ใหค้วามส าคญักบัการเลียนแบบวิธีการบริหารจดัการของภาคธุรกิจเอกชน เช่น การวางแผนกลยทุธ์และแผนธุรกิจ การ
ท าขอ้ตกลงว่าดว้ยผลงาน การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน และการจดัจา้งบุคคลภายนอกให้เขา้มาปฏิบติังานเป็นการ
ชัว่คราวเฉพาะกิจ เป็นตน้ 

    1.3 กรุงเทพมหานครควรก าหนดนโยบายและแผนงานท่ีชดัเจนและต่อเน่ืองส าหรับการปฏิบติังานเพ่ือส่งเสริม
การรักษาความสะอาดตลาดในทิศทางท่ีเพ่ิมมาตรฐาน รวมทั้งเพ่ิมความปลอดภยัในชีวติและสุขภาพของประชาชนและ
ผูค้า้แผงในตลาด ทั้งน้ี กรุงเทพมหานครควรควบคุม ตรวจสอบ และการประเมินผลอยา่งจริงจงั รวมทั้งมีการน าผลการ
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ประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงหน่วยงานอยา่งเป็นรูปธรรมดว้ย เช่นน้ี สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ศศิพนัธ์ุ เอียดเอ้ือ 
(2550) ท่ีเสนอแนะไวว้่า หน่วยงานภาครัฐควรก าหนดให้มีการควบคุม ตรวจสอบ และการประเมินผลอย่างจริงจัง 
รวมทั้ งมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ในส่วนของขอ้เสนอแนะ หรือ
แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการท่ีเสนอใหก้รุงเทพมหานครก าหนดนโยบาย และแผนงานท่ีชดัเจนและต่อเน่ืองนั้น 
พอเทียบเคียงไดก้บัแนวคิดของ สฤษฎเกียรติ แจ่มสมบูรณ์ (2559) ท่ีเสนอแนะไวว้า่ สถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับกควร
ก าหนดนโยบาย และแผนงานท่ีชดัเจนและต่อเน่ืองส าหรับการใหค้วามส าคญักบัการเผยแพร่รายการเทิดพระเกียรติต่อ
ประชาชนในทิศทางท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวติของประชาชน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับปัจจยัทีม่ส่ีวนส าคญัท าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความ
สะอาดตลาดของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร
ควรสนับสนุนให้ผูบ้ริหารของกรุงเทพมหานครควรมีความเป็นมืออาชีพในการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการรักษา
ความสะอาดตลาดตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีย ัง่ยืน พร้อมทั้งควรควรเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือหน่วยงาน
ภายนอก เช่น สถาบนัการศึกษา เขา้มามีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบมาตรฐานการส่งเสริมการรักษาความ
สะอาดตลาดของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนือยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. กรุงเทพมหานคร บุคลากร หรือบุคลากรของหน่วยงานอ่ืน เช่น องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และเทศบาล ควรท า
วิจัยต่อเน่ืองหรือท าวิจัยต่อยอดเพ่ือศึกษาว่า เพราะเหตุใดผลการศึกษาคร้ังน้ี จึงปรากฏว่า ประชากรส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดของกรุงเทพมหานครตาม
แนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนืดา้นความสมดุล มากท่ีสุด และเพราะเหตุใด จึงให้ความส าคญักบัดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็น
ล าดบัทา้ยสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัดา้นอ่ืน ๆ 

2. กรุงเทพมหานคร บุคลากร หรือบุคลากรของหน่วยงานอ่ืน เช่น องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และเทศบาล ควรท า
วจิยัแบบเจาะลึกเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการ
บริหารจัดการท่ีย ัง่ยืนแต่ละด้านอย่างเจาะจง เช่น ด้านความสมดุล ด้านเทคโนโลยี  ด้านคุณภาพชีวิต และด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

3. กรุงเทพมหานคร บุคลากร หรือบุคลากรของหน่วยงานอ่ืน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวดั และเทศบาล 
หน่วยงานหรือบุคลากรของหน่วยงานควรท าวิจยัเชิงเปรียบเทียบ เช่น การเปรียบเทียบการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริม
การรักษาความสะอาดตลาดของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนืกับหน่วยงานอ่ืนท่ีมีภาระงาน
ใกลเ้คียงหรือคลา้ยกนั เช่น เทศบาลในจงัหวดัใหญ่ ๆ หรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เป็นตน้ 

4. กรุงเทพมหานคร บุคลากร หรือบุคลากรของหน่วยงานอ่ืน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวดั และเทศบาล 
หน่วยงานหรือบุคลากรของหน่วยงานควรท าวจิยัโดยใช้กรอบแนวคิด หรือแนวคิดอ่ืนส าหรับการศึกษาวิเคราะห์การ
บริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร เช่น การบริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) และการบริหารจัดการตามแนวคิดตะวนัออก (Eastern Concept of 
Administration) เป็นตน้ 
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กติตกิรรมประกาศ 
การศึกษาเร่ือง “ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดของ

กรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื” คร้ังน้ี ส าเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความกรุณายิง่จากรองศาสตราจารย ์
ดร.วรัิช วรัิชนิภาวรรณ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ท่ีไดก้รุณาให้ความรู้ ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์และติดตามการท า
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีอย่างใกลชิ้ดตลอดมา ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารยเ์ป็นอย่างสูง มา ณ 
โอกาสน้ี 

ในเวลาเดียวกนั ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัอีส
เทิร์นเอเชีย รวมทั้งเพ่ือนนกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทุกนคนท่ีไดก้รุณาใหก้ารสนบัสนุน ช่วยเหลือ เป็นก าลงัใจใหก้บัผูศึ้กษา 

นอกจากน้ี ผูศึ้กษาขอขอบคุณครอบครัวท่ีให้ก าลงัใจ เพ่ือนร่วมงานท่ีไดส้ละเวลาสนับสนุนขอ้มูล การจดัพิมพ ์
การเรียบเรียงพิสูจน์อกัษร และใหค้วามร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามเป็นอยา่งดียิ่ง จนวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี
ส าเร็จลุล่วงในท่ีสุด 

สุดทา้ยน้ี คุณค่าและคุณประโยชน์อนัพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูศึ้กษาขอมอบให้บิดามารดา พ่ีน้อง และผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง  
 
เอกสารอ้างองิ 
กลัยา งามพร้อมสกุล และวิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การจดัการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนของเทศบาลใน

จงัหวดัสมุทรสาคร. ว.สมาคมนกัวจิยั. 2559; 21(2): 215-229. 
ไชยณฐั เจติยานุวตัร. ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดของกรุงเทพมหานคร
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