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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ปัญหาการบริหารจัดการ (2) แนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการ และ (3) แนวโนม้การบริหารจดัการเพื่อจดัระเบียบป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้นวคิดการบริหาร
จัดการท่ีย ัง่ยืน 5 ด้านเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาการบริหารจัดการท่ีส าคัญคือ 
กรุงเทพมหานครด าเนินการเก่ียวกบัการจดัระเบียบป้ายโฆษณาโดยยงัคงสร้างภาระใหก้บัประชาชนหรือสงัคมต่อไปใน
อนาคต เช่น  ปล่อยป้ายท้ิงเป็นขยะและสร้างมลพิษ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีส าคัญ คือ 
กรุงเทพมหานครควรก าหนดนโยบายและแผนงานส าหรับการด าเนินการเก่ียวกบัการจดัระเบียบป้ายโฆษณาในทิศทาง
ท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งไม่สร้างภาระให้กบัประชาชนหรือสังคมในเร่ืองการจดัระเบียบป้ายโฆษณาต่อไปใน
อนาคต และ (3) แนวโน้มการบริหารจัดการท่ีส าคัญคือ ในอนาคต กรุงเทพมหานครควรให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัระเบียบป้ายโฆษณาตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืนในทิศทางท่ีค านึงถึงคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และสภาพแวดลอ้มในกรุงเทพมหานครเพ่ิมมากข้ึน 

 

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

guidelines; and (3) administrative trends of problems of billboards order of the Bangkok Metropolitan Authority. The 
Sustainable Administration Concept consisting of 5 aspects was applied in this study. Research findings were (1) the 
major administrative problem was the Bangkok Metropolitan Authority' s regular creation of burden to people or 
society, such as, leaving abandoned billboards to become pollution, (2) the major administrative development 
guidelines were the Bangkok Metropolitan Authority should establish policy and plan of billboards order operation 
focusing on the environment consideration and should particularly no longer create burden to people or society in 
term of billboards order operations, and ( 3 )  the major administrative trend was, in the future, the Bangkok 
Metropolitan Authority should increasingly give significance to the billboard order operation according to the 
Sustainable Administration Concept concentrating on the quality of life consideration and environment of the 
Bangkok Metropolitan Authority. 
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บทน า 
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ เป็นมหานครท่ีมีประชากรมากท่ีสุดของประเทศ เป็นศูนยก์ลาง

การเมือง การปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงิน การธนาคาร การพาณิชย ์การส่ือสาร และความเจริญของ
ประเทศ กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีมีขนาดใหญ่ มีฐานะเป็นนิติบุคคล เรียกว่า 
กรุงเทพมหานคร (the Bangkok Metropolitan Authority หรือ BMA) จดัตั้งข้ึนโดยกฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 102 ตอนท่ี 115 ฉบบัพิเศษ หนา้ 
1 วนัท่ี 31 สิงหาคม 2528) ประกอบด้วยส านักงานเขต 50 เขต กรุงเทพมหานครมีพ้ืนท่ีทั้ งหมด 1,568.737 ตาราง
กิโลเมตร มีประชากรตามทะเบียนราษฎร จ านวน 5,696,409 คน (กรมการปกครอง, 2558) 

จากสภาพท่ีผ่านมา และในปัจจุบนั กรุงเทพมหานครไดเ้ผชิญกบัปัญหาการบริหารหลายประการ เช่น ปัญหาการ
จดัเก็บขยะ ปัญหาน ้ าท่วม ปัญหาการจราจรติดขดั และปัญหาส่ิงแวดลอ้ม รวมตลอดทั้งปัญหาการบริหารจดัการเพื่อจดั
ระเบียบป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงท าให้ประชาชนและสังคมไดรั้บความเดือนร้อนและไม่ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินอันเน่ืองมาจากป้ายโฆษณาในพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานครท่ีไม่เป็นระเบียบ หรือระเกะระกะ เช่น 
ประชาชนอาจไดรั้บอนัตรายจากป้ายลม้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีเกิดภยัธรรมชาติ เช่น ลมพดัแรง และฝนตกหนกั และ
ยงัท าให้สังคมขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย นับว่าเป็นปัญหาการบริหารจดัการของสังคมสมยัใหม่ และมีแนวโน้ม
สร้างปัญหาเพ่ิมมากข้ึน 

กรุงเทพมหานครมีอ านาจหนา้ท่ีในการจดับริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยแบ่ง
พ้ืนท่ีการปกครองออกเป็น 50 เขต และมีส านักงานใหญ่เรียกว่า ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร อ านาจหน้าท่ีของ
กรุงเทพมหานครครอบคลุมไปถึงหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติังาน จดัระเบียบ และควบคุมดูแลป้ายโฆษณาทั้งขนาดเลก็และ
ใหญ่ในเขตพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528 มาตรา 89 ท่ีบญัญติัให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจหนา้ท่ีในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบา้นเมือง การควบคุมอาคาร การพฒันาและอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม การควบคุมความปลอดภยั ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และอนามยัในโรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืน ๆ และการส่งเสริมการประกอบอาชีพ รวมตลอดทั้งหนา้ท่ี
อ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายระบุให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย
มอบหมาย หรือตามกฎหมายระบุใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของกรุงเทพมหานคร เป็นตน้ นอกจากน้ี พระราชบญัญติัก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 114 ก ตอนท่ี 48 ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2542) ยงับญัญติัให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง เช่น การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง การรักษาความปลอดภยั การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนั
และรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน  การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวดั รวมทั้ งการ
ใหบ้ริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจหรือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน เป็นตน้ เช่นน้ี จาก
อ านาจหนา้ท่ีของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายส าคญั 2 ฉบบั ดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นวา่ กรุงเทพมหานครมีอ านาจหนา้ท่ี
ในการจดัระเบียบระเบียบป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานครดว้ย โดยหน่วยงานของกรุงเทพมหานครท่ีมีอ านาจหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบในการจัดระเบียบป้ายโฆษณาท่ีส าคัญ คือ ฝ่ายเทศกิจ ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ
ควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและบงัคบัการให้เป็นไปตามขอ้บัญญติักรุงเทพมหานครและ
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กฎหมายอ่ืนท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของกรุงเทพมหานคร การวางแผนปฏิบติังาน การช้ีแจงประชาสัมพนัธ์ การ
ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดี และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้  

ในส่วนของแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงเป็นแนวคิดส าคญัท่ีน ามาใชใ้นการศึกษา และวเิคราะห์การบริหาร
จดัการเพ่ือจดัระเบียบป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานครของการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ
ในทิศทางท่ีค านึงถึงส่วนรวม ส่ิงแวดล้อม คุณธรรม และคุณภาพชีวิต เป็นต้น และหากกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็น
หน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีบริหารจดัการและให้บริการประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร น าแนวคิดการ
บริหารจดัการท่ีย ัง่ยืนมาปรับใชใ้นการศึกษาปัญหา แนวทางการพฒันา และแนวโนม้การบริหารจดัการเพ่ือจดัระเบียบ
ป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานครยอ่มมีส่วนส าคญัท าใหก้ารบริหารจดัการในเร่ืองดงักล่าวประสบความส าเร็จเพ่ิมมากข้ึน 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นลกัษณะของการศึกษาเพ่ือ "พฒันาหน่วยงาน คือ กรุงเทพมหานคร" หรือ "พฒันาการบริหาร
จดัการของกรุงเทพมหานคร" ท่ีเนน้เร่ืองการจดัระเบียบป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐใน
ระดบัทอ้งถ่ิน ในสงักดักระทรวงมหาดไทย โดยมี "ปัญหาการวจิยั" คือ "กรุงเทพมหานครบริหารจดัการหรือด าเนินงาน
เก่ียวกบัป้ายโฆษณาอยา่งไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร" ซ่ึงหมายถึง กรุงเทพมหานครปล่อยปละละเลยให้มีป้ายโฆษณา
ติดตั้งอยา่งไม่เป็นระเบียบ ไม่ไดม้าตรฐาน กีดขวางทางเดิน รวมทั้งบดบงัทศันียภาพของกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี
แลว้ จากการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 2 คน พบว่า กรุงเทพมหานครไดป้ระสบปัญหาการบริหาร
จดัการเพ่ือจดัระเบียบป้ายโฆษณาตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืน 5 ดา้น บางประการ ดงัน้ี (1) ปัญหาการบริหาร
จดัการดา้นสังคม หรือส่วนรวม เช่น กรุงเทพมหานครบริหารจดัการหรือปฏิบติังานเพื่อจดัระเบียบป้ายโฆษณาโดยให้
ความส าคญักบัความรับผิดชอบต่อสังคม และโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมไม่มากเท่าท่ีควร (2) ปัญหาการ
บริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น กรุงเทพมหานครบริหารจดัการหรือปฏิบติังานเพื่อจดัระเบียบป้ายโฆษณาในทิศทาง
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มของกรุงเทพมหานครไม่มากเท่าท่ีควร และในทิศทางท่ีชกัชวนให้ประชาชน
ร่วมมือกนัรักษาสภาพแวดลอ้มของกรุงเทพมหานครไม่มากเท่าท่ีควร และ (3) ปัญหาการบริหารจดัการดา้นคุณธรรม 
เช่น บุคลากรของกรุงเทพมหานครบริหารจดัการหรือปฏิบติังานเพ่ือจดัระเบียบป้ายโฆษณาดว้ยความเอาใจใส่ และมุ
มานะไม่มากเท่าท่ีควร (4) ปัญหาการบริหารจัดการด้านคุณภาพชีวิต เช่น กรุงเทพมหานครบริหารจัดการหรือ
ปฏิบติังานเพื่อจดัระเบียบป้ายโฆษณาโดยค านึงถึงการประกอบอาชีพของประชาชนหรือผูป้ระกอบการ และค านึงถึง
ความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนไม่มากเท่าท่ีควร และ (5) ปัญหาการบริหารจัดการด้านเครือข่าย  เช่น 
กรุงเทพมหานครบริหารจดัการหรือปฏิบติังานเพื่อจดัระเบียบป้ายโฆษณาโดยใชเ้ครือข่ายของกรุงเทพมหานคร เช่น 
สถานีวทิย ุและโทรทศัน์ และกลุ่มในชุมชน ไม่มากเท่าท่ีควร เหล่าน้ี เป็นตน้ (กาญจนา ฉาบสุวรรณ์, 2559; เกียรติศกัด์ิ 
ร่ืนจิตต,์ 2559) 

หากปัญหาการวจิยั คือ กรุงเทพมหานครบริหารจดัการหรือด าเนินงานเก่ียวกบัป้ายโฆษณาอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร ซ่ึงหมายถึง กรุงเทพมหานครปล่อยปละละเลยใหมี้ป้ายโฆษณาติดตั้งอยา่งไม่เป็นระเบียบ ไม่ไดม้าตรฐาน กีด
ขวางทางเดิน รวมทั้งบดบงัทศันียภาพของกรุงเทพมหานคร ดงักล่าว ไม่ไดรั้บการแกไ้ข หรือปรับปรุง ยอ่มท าให้เกิด
ความเสียหายหรือความเดือดร้อนต่อหน่วยงาน ต่อบุคลากรของหน่วยงาน และต่อประชาชนและสงัคม ดงัน้ี 

ผลเสียต่อหน่วยงาน คือ กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะส านกังานเขต ท่ีส าคญัคือ (1) ท าใหก้ารบริหารจดัการจดัการ
เพ่ือจดัระเบียบป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานครไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ไม่ไดม้าตรฐาน และไม่เป็นสากล และ (2) 
ท าใหก้รุงเทพมหานครไม่ไดรั้บการยอมรับ ไม่ไดรั้บความเช่ือถือ และไม่ไดรั้บการไวว้างใจจากประชาชนในเร่ืองการ
จดัระเบียบป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานคร  
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ผลเสียต่อบุคลากรของหน่วยงาน คือ บุคลากรของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะบุคลากรของส านักงานเขต 
กรุงเทพมหานคร ท่ีส าคญัคือ (1) บุคลากรของกรุงเทพมหานครไม่ไดรั้บการยอมรับ และไม่ไดรั้บความร่วมมือจาก
ประชาชนโดยเฉพาะในเร่ืองการจดัระเบียบป้ายโฆษณา และ (2) บุคลากรขาดขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 

ผลเสียต่อประชาชนและสังคม คือ ประชาชนอาจไดรั้บความเดือนร้อนและไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นอนั
เน่ืองมาจากป้ายโฆษณาท่ีไม่เป็นระเบียบ เช่น ประชาชนอาจไดรั้บอนัตรายจากป้ายลม้ ในส่วนของสงัคม ขาดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานครบริเวณท่ีมีป้ายโฆษณาระเกะระกะ 

ดว้ยเหตุผลท่ีแสดงถึงความเป็นมา ความส าคญัและความจ าเป็น อ านาจหนา้ท่ี ตลอดจนตวัอยา่งปัญหาการบริหาร
จดัการเพื่อจดัระเบียบป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 5 ดา้น ดงักล่าวขา้งตน้ จึง
ท าให้ผูศึ้กษาสนใจศึกษาคร้ังน้ี พร้อมทั้งคาดหวงัวา่ผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ทั้งดา้นวชิาการ และดา้นปฏิบติั
ต่อบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งประชาชน 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจดัการเพื่อจดัระเบียบป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อจดัระเบียบป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาแนวโนม้การบริหารจดัการเพื่อจดัระเบียบป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
ผูศึ้กษาไดก้ าหนดใหก้รอบแนวคิดการวิจยัประกอบดว้ย กรอบแนวคิดการวิจยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ และกรอบ

แนวคิดการวิจยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรตามในลกัษณะท่ีมีความส าคญัอย่างเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน (causality) โดยกรอบ
แนวคิดการวิจัยส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ (เหตุ) คือ "ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อการบริหารจัดการท่ีย ัง่ยืน (Sustainable 
Administration) 8 ด้าน" หรือ  “แนวคิดการบริหารจัดการท่ีย ัง่ยืน 8 ด้าน" ได้แก่ ด้าน (1) เศรษฐกิจ หรือความ
เจริญกา้วหนา้ (2) ความรู้ หรือเทคโนโลย ี(3) สงัคม หรือส่วนรวม (4) ส่ิงแวดลอ้ม (5) คุณธรรม หรือจิตใจ (6) คุณภาพ
ชีวิต (7) ความสมดุล และ (8) เครือข่าย (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2559) แต่ผูศึ้กษาเลือกน ามาปรับใช้ 5 ด้าน เรียกว่า 
"แนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น (1) สงัคม หรือส่วนรวม (2) ส่ิงแวดลอ้ม (3) คุณธรรม (4) คุณภาพ
ชีวติ และ (5) เครือข่าย" ต่อจากน้ีไปเรียกวา่ "แนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 5 ดา้น" ทั้งน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดใหก้รอบ
แนวคิดการวจิยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 3 ส่วน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 3 ขอ้ ดงัน้ี  

1. ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อปัญหาการบริหารจดัการเพ่ือจดัระเบียบป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการ
บริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 5 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 1.) 

2. ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อแนวทางการพฒันา การบริหารจดัการเพ่ือจดัระเบียบป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานคร
ตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 5 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 2.) 

3. ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อแนวโนม้การบริหารจดัการเพ่ือจดัระเบียบป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานครตามแนวคิด
การบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื (สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารวจิยั ขอ้ 3.) 

ส าหรับกรอบแนวคิดการวิจยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรตาม คือ "การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการตามแนวคิด
การบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื"  

การก าหนดกรอบแนวคิดการวจิยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ (เหตุ) และตวัแปรตาม (ผล) ในลกัษณะท่ีมีความสมัพนัธ์
อยา่งเป็นเหตุเป็นผลต่อกนัขา้งตน้น้ี อธิบายไดว้า่ การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษา (1) ปัญหาการบริหารจดัการ (2) แนวทางการ
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พฒันาการบริหารงาน และ (3) แนวโนม้การบริหารจดัการเพ่ือจดัระเบียบป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้นวคิด
การบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 5 ดา้นเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั 

เม่ือไดข้อ้มูลปัญหา (หรืออีกนยัหน่ึงคือ สาเหตุ) เก่ียวกบัการบริหารจดัการตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 5 ดา้น
แลว้ จากนั้น ผูศึ้กษาท าการแสวงหาแนวทางพฒันาหรือแนวทางแกไ้ข โดยใชก้รอบแนวคิดเดียวกนักบัปัญหา เพราะเป็นการ
พฒันาหรือแกไ้ขอยา่งตรงจุดท่ีสุด หากผูศึ้กษาใชก้รอบแนวคิดอ่ืน อาจจะไดแ้นวทางพฒันาท่ีไม่ตรงกบัปัญหา (คือ สาเหตุ) 
หรืออาจน าไปสู่การเกิดปัญหาใหม่ก็ได ้ซ่ึงถือวา่ ไม่ใช่การแกไ้ขปัญหาท่ีตรงจุด  

สรุปไดว้่า งานวิจยัช้ินน้ีมีการออกแบบให้สอดคลอ้งกบัวิธีการแสวงหาความรู้ความเขา้ใจท่ีไดรั้บการยอมรับทาง
วิชาการโดยเร่ิมจากการศึกษาปัญหา เพ่ือน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการพฒันาต่อไป ซ่ึงก็คือ "การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจดัการเพื่อจดัระเบียบป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื" ดงัภาพท่ี 1 

              ตัวแปรอิสระ (เหต)ุ                                                                 ตัวแปรตาม (ผล) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยัท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 
ส าหรับการวจิยัเชิงปริมาณท่ีจดัแบ่งตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 3 ขอ้ ของการศึกษาคร้ังน้ี 

1. ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อปัญหาการบริหารจดัการ 
เพื่อจดัระเบียบป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานคร 
ตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 5 ดา้น  
(สอดคลอ้งกบัวถัตปุระสงคก์ารวจิยั ขอ้ 1.) ไดแ้ก่ 
1) สงัคม หรือส่วนรวม      2) ส่ิงแวดลอ้ม   3) คุณธรรม  
4) คุณภาพชีวติ                  5) เครือข่าย  

2. ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อแนวทางการพฒันาการบริหาร 
จดัการเพื่อจดัระเบียบป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานคร 
ตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 5 ดา้น  
(สอดคลอ้งกบัวถัตปุระสงคก์ารวจิยั ขอ้ 2.) ไดแ้ก่ 
1) สงัคม หรือส่วนรวม      2) ส่ิงแวดลอ้ม   3) คุณธรรม  
4) คุณภาพชีวติ                   5) เครือข่าย  
 

3. ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อแนวโนม้การบริหารจดัการเพื่อ
จดัระเบียบป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานครตามแนวคิด
การบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื  

การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจดัการ 
เพื่อจดัระเบียบป้ายโฆษณา 
ของกรุงเทพมหานคร 

ตามแนวคิดการบริหารจดัการ 
ท่ีย ัง่ยนื 
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วธีิการวจิยั 
การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดให้มีรูปแบบการวิจยั (research design) ท่ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยเป็นการวจิยั

เชิงส ารวจท่ีให้ความส าคญักบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลสนามเป็นหลกั เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงปริมาณซ่ึงมีประชากรหรือกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นจ านวนมาก โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่ง 
หัวขอ้น้ีประกอบดว้ย 4 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง (2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั (3) การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
และ (4) วธีิวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ ประชาชนเป้าหมายท่ีท าการศึกษาทั้งหมดในเขตพ้ืนท่ีของส านกังานเขต 
4 เขต ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตบางกอกน้อย เขตหลกัส่ี และเขตสะพานสูง รวม 464 ,815 คน ส่วนกลุ่มตวัอย่าง คือ 
ประชาชนท่ีท าการศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามในพ้ืนท่ีส านกังานเขต 4 เขตของกรุงเทพมหานครดงักล่าว จ านวน 1,109 
คน ซ่ึงไดม้าจากการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 2012) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 97.0% หรือท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 0.03 จ านวน 1,109 คน เช่นน้ี ถือวา่เป็นการสุ่มตวัอยา่งประเภทท่ีใชค้วาม
น่าจะเป็น (non probability sampling) และเป็นการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (simple random sampling) โดยกลุ่มตวัอยา่งใน
ประชากรมีโอกาสถูกสุ่มหรือถูกเลือกมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งเท่า ๆ กนั 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผ่านการทดสอบเพ่ือหาค่าความเท่ียงตรง ซ่ึงเป็นการทดสอบเพื่อหา
ค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหา หรือหาค่าความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามกับวตัถุประสงค์การวิจัย (Index of item 
Objective Congruence หรือ IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ไดค้่าความเท่ียงตรงเท่ากบั 0.92 และไดท้ าการทดสอบ 
(pretest) จ านวน 50 ชุด เพ่ือหาความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม หรือหาค่าครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามทั้ง
ฉบบั ไดค้่าความเช่ือถือได ้ท่ีระดบั 0.91  

การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการระหวา่งวนัท่ี 1-31 ตุลาคม 2559 รวม 31 วนั โดยผูศึ้กษา และผูช่้วยอีก 7 คน ได้
แจกแบบสอบถามจ านวน 1,109 ชุด/คน และเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์กลบัคืนมาได ้จ านวน 926 ชุด/คน 
(n=926) คิดเป็นร้อยละ 83.50 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 1,109 คน  

วธีิวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผูศึ้กษาน าขอ้มูลเชิงปริมาณมาท าการประมวลและวิเคราะห์
ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับคอมพิวเตอร์  โดยวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ในรูปตาราง 
(contingency analysis) รวมทั้ งใช้รูปแบบการวิเคราะห์ เชิงพรรณนา (descriptive analytical approach) โดยเขียน
พรรณนาหรืออธิบายใต้ตาราง ส่วนสถิติท่ีใช้ เป็นสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ 
(percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) หรือ S.D.  
 
ผลการวจิยั 

ผลการวจิยัขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58.32) เป็นหญิง ส่วนใหญ่ (ร้อย
ละ 50.97) มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี และส่วนใหญ่ (ร้อยละ 32.07) อยูใ่นพ้ืนท่ีส านกังานเขต
บางกะปิ ส าหรับผลการวจิยัท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 3 ขอ้ มีดงัน้ี 

1. ปัญหาการบริหารจดัการเพ่ือจดัระเบียบป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืน 
5 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับมากทั้ ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) สังคม หรือส่วนรวม (2) 
ส่ิงแวดลอ้ม (3) คุณธรรม (4) คุณภาพชีวติ และ (5) เครือข่าย โดยปัญหาการบริหารจดัการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
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2.60) คือ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ค  าถามท่ีวา่ “กรุงเทพมหานครด าเนินการเก่ียวกบัการจดัระเบียบป้ายโฆษณาโดยสร้าง
ภาระใหก้บัประชาชนหรือสงัคมต่อไปในอนาคต เช่น ปล่อยป้ายท้ิงเป็นขยะและสร้างมลพิษ”  

2. แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อจดัระเบียบป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหาร
จดัการท่ีย ัง่ยืน 5 ดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ลว้นเห็นดว้ยในระดบัมากทั้ง 5 ดา้น โดยแนวทางการพฒันาการ
บริหารจัดการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 2.73) คือ ด้านส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ค  าถามท่ีว่า “กรุงเทพมหานครควร
ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัระเบียบป้ายโฆษณาโดยไม่สร้างภาระให้กบัประชาชนหรือสังคมต่อไปในอนาคต เช่น ไม่
สร้างขยะหรือมลพิษ”  

3. แนวโน้มการบริหารจดัการเพื่อจดัระเบียบป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ี
ย ัง่ยืน พบว่า "ในอนาคต กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มด าเนินการเก่ียวกบัการจดัระเบียบป้ายโฆษณาตามแนวคิดการ
บริหารจดัการท่ีย ัง่ยืนในทิศทางท่ีค านึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน และสภาพแวดลอ้มในกรุงเทพมหานครเพ่ิมมาก
ข้ึน 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

ผลการศึกษา (1) ปัญหาการบริหารจดัการ และ (2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อจดัระเบียบป้าย
โฆษณาของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 5 ดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ลว้นเห็นดว้ยใน
ระดบัมากทั้ง 5 ดา้น และดา้นท่ีมี "ปัญหาการบริหารจดัการ" มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดตามความเห็นของกลุ่ม
ตวัอยา่ง  ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบั "แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ" ท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมาก
ท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงแวดลอ้มเช่นกนั เม่ือเป็นเช่นน้ี ผูศึ้กษาจึงน าปัญหาการบริหารจดัการดงักล่าวน้ี 
อนัไดแ้ก่ ค  าถามท่ีวา่ “กรุงเทพมหานครด าเนินการเก่ียวกบัการจดัระเบียบป้ายโฆษณาโดยสร้างภาระใหก้บัประชาชน
หรือสงัคมต่อไปในอนาคต เช่น ปล่อยป้ายท้ิงเป็นขยะและสร้างมลพิษ” มาอภิปรายผล เพ่ือน าไปสู่การเสนอแนะแนว
ทางการพฒันาการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบต่อไป ทั้งน้ี ผูศึ้กษาไดน้ า "กระบวนการพิจารณาแกไ้ข" ท่ีประกอบดว้ย 
3 ดา้น ไดแ้ก่ ปัญหา สาเหตุ และแนวทางพฒันา (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2552) มาปรับใชใ้นการอภิปรายผลคร้ังน้ี ดงัน้ี 

1. เหตุผลท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยในระดบัมากต่อ "ปัญหาการบริหารจดัาร" เพื่อจดัระเบียบป้ายโฆษณา
ตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงัค าถามดงักล่าวไวแ้ลว้นั้น มี "สาเหต"ุ ส าคญัมาจากการท่ี 
"กรุงเทพมหานครขาดนโยบายและแผนงานท่ีชดัเจนในการด าเนินการเก่ียวกบัการจดัระเบียบป้ายโฆษณาโดยค านึงถึง
ส่ิงแวดลอ้ม และไม่สร้างภาระใหก้บัประชาชนหรือสงัคมต่อไปในอนาคต"  

2. หลงัจากทราบและเขา้ใจ "สาเหตุ" ดงักล่าวน้ีแลว้ ท าให้ผูศึ้กษาเสนอขอ้เสนอแนะ หรือเสนอ "แนวทางการ
พฒันาการบริหารจดัการ" ไดอ้ยา่งตรงประเด็น ชดัเจนและรัดกุมข้ึน ดงัต่อไปน้ี "กรุงเทพมหานครควรก าหนดนโยบาย
และแผนงาน ซ่ึงเป็นแนวทางหรือวิธีการปฏิบติังานเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ต่อเน่ือง 
พร้อมทั้งจดัสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินการเก่ียวกบัการจดัระเบียบป้ายโฆษณาในทิศทางท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 
และไม่สร้างภาระให้กบัประชาชนหรือสังคมต่อไปในอนาคต เช่น ไม่ปล่อยป้ายท้ิงเป็นขยะและสร้างมลพิษ" เช่นน้ี 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2559) ท่ีให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการของหน่วยงานท่ีค านึงถึง
ส่ิงแวดลอ้มโดยไม่สร้างภาระใหก้บัประชาชนรุ่นหลงั หรือไม่ท าใหป้ระชาชนรุ่นหลงัเสียผลประโยชน์ ดงัภาพท่ี 2 
 
 

- 1781 -



  HMP30-8 
 

 

 
กระบวนการพจิารณาแก้ไขปัญหา 

 (1) (2) (3) 

 
ด้านส่ิงแวดล้อม ท่ีส าคญัท่ีสุดและมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดตามความเห็นของ
กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ค าถามท่ีวา่ 
"กรุงเทพมหานครด าเนินการ
เก่ียวกบัการจดัระเบียบป้ายโฆษณา
โดยสร้างภาระใหก้บัประชาชนหรือ
สงัคมต่อไปในอนาคต เช่น ปล่อย
ป้ายท้ิงเป็นขยะและสร้างมลพิษ" 
 

กรุงเทพมหานครขาดนโยบาย
และแผนงานท่ีชดัเจนในการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการจดั
ระเบียบป้ายโฆษณาโดย
ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม และไม่
สร้างภาระใหก้บัประชาชน
หรือสงัคมต่อไปในอนาคต 

กรุงเทพมหานครควรก าหนดนโยบายและ
แผนงาน ซ่ึงเป็นแนวทางหรือวธีิการ
ปฏิบติังานเพ่ือใหเ้กิดผลส าเร็จตามนโยบาย
ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ต่อเน่ือง พร้อมทั้ง
จดัสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินการ
เก่ียวกบัการจดัระเบียบป้ายโฆษณาใน
ทิศทางท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม และไม่สร้าง
ภาระใหก้บัประชาชนหรือสงัคมต่อไปใน
อนาคต เช่น ไม่ปล่อยป้ายท้ิงเป็นขยะและ
สร้างมลพิษ  

 
ภาพที ่2 ภาพรวมการอภิแรายผลปัญหา สาเหตุ และแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อจดัระเบียบ 

ป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนืโดยน ากรอบแนวคิดทางวิชาการท่ีเรียกว่า 
“กระบวนการพิจารณาแกไ้ขปัญหา” มาปรับใช ้

 
ทั้งน้ี ผลการศึกษาโดยสรุปมีดงัน้ี 

1. ปัญหาการบริหารจดัการท่ีส าคญัคือ กรุงเทพมหานครด าเนินการเก่ียวกบัการจดัระเบียบป้ายโฆษณาโดยยงัคง
สร้างภาระใหก้บัประชาชนหรือสงัคมต่อไปในอนาคต เช่น ปล่อยป้ายท้ิงเป็นขยะและสร้างมลพิษ  

2. แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการท่ีส าคญัคือ กรุงเทพมหานครควรก าหนดนโยบายและแผนงานส าหรับการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัระเบียบป้ายโฆษณาในทิศทางท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งไม่สร้างภาระให้กบัประชาชน
หรือสงัคมในเร่ืองการจดัระเบียบป้ายโฆษณาต่อไปในอนาคต 

3. แนวโน้มการบริหารจัดการท่ีส าคญัคือ ในอนาคต กรุงเทพมหานครควรให้ความส าคญักับการด าเนินงาน
เก่ียวกบัการจดัระเบียบป้ายโฆษณาตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนืในทิศทางท่ีค านึงถึงคุณภาพชีวติของประชาชน 
และสภาพแวดลอ้มในกรุงเทพมหานครเพ่ิมมากข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือใหข้อ้เสนอแนะสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา และการอภิปรายผลขา้งตน้ ขอ้เสนอแนะมีดงัน้ี 

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

ปัญหา สาเหตุ แนวทางการพฒันา 
ได้เคยแนะน าไว้ด้วย) 
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1. ข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือจัดระเบียบป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานครตาม
แนวคดิการบริหารจดัการทีย่ัง่ยืน ท่ีส าคญัมี 3 ขอ้ ดงัน้ี 

   1.1 กรุงเทพมหานครควรก าหนดนโยบายและแผนงาน ซ่ึงเป็นแนวทางหรือวธีิการปฏิบติังานเพ่ือใหเ้กิดผลส าเร็จ
ตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ย่างชัดเจน ต่อเน่ือง พร้อมทั้ งจดัสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินการเก่ียวกับการจัด
ระเบียบป้ายโฆษณาในทิศทางท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม และไม่สร้างภาระใหก้บัประชาชนหรือสงัคมต่อไปในอนาคต เช่น 
ไม่ปล่อยป้ายท้ิงเป็นขยะและสร้างมลพิษ ขอ้เสนอแนะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการก าหนดนโยบายและแผนงานท่ีชดัเจนและ
ต่อเน่ืองท่ีค านึงถึงคุณภาพชีวติ และส่ิงแวดลอ้มนั้น พอเทียบเคียงไดก้บัแนวคิดของ สฤษฎเกียรติ แจ่มสมบูรณ์ (2559) ท่ี
เสนอแนะไวว้า่ สถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับกควรก าหนดนโยบายและแผนงานท่ีชดัเจนและต่อเน่ืองส าหรับการให้
ความส าคญักบัการเผยแพร่รายการเทิดพระเกียรติต่อประชาชนในทิศทางท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มดว้ย  

 1.2 กรุงเทพมหานคร และผูบ้ริหารทุกระดับควรเห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการด าเนินการ
เก่ียวกบัการจดัระเบียบป้ายโฆษณาโดยค านึงถึงคุณธรรมเพ่ิมมากข้ึน เช่น ควบคุมขอ้ความและภาพในป้ายโฆษณาใน
ทิศทางท่ีสร้างสรรค ์หรือมีจิตส านึกท่ีดีงามต่อสังคม ในส่วนของบุคลากรของกรุงเทพมหานครควรด าเนินการเก่ียวกบั
การจดัระเบียบป้ายโฆษณาอยา่งเอาใจใส่ หรือทุ่มเทเพ่ิมมากข้ึนดว้ย นอกจากน้ี ผูบ้ริหารของกรุงเทพมหานครควรท าตวั
เป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองดงักล่าวดว้ย เช่นน้ี พอเทียบเคียงไดก้บัแนวคิดของ กลัยา งามพร้อมสกุล, วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 
(2559) ไดเ้สนอแนะไวว้า่ ผูบ้ริหารของหน่วยงานท าตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดี เช่น ไม่สนบัสนุนระบบพวกพอ้ง หรือระบบ
อุปถมัภ ์รวมทั้งหน่วยงานตอ้งส่งเสริมจดัหลกัสูตรการฝึกอบรมแก่ผูป้ฏิบติังานหน่วยงานในแต่ละส่วนราชการ เพ่ือให้
ทราบและเขา้ใจถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการบริหารจดัการการปรับเปล่ียนทศันคติหรือค่านิยมอยา่งต่อเน่ือง  

 1.3 กรุงเทพมหานครควรก าหนดนโยบายและแผนงานชดัเจน และต่อเน่ืองในการด าเนินการเก่ียวกบัการจดั
ระเบียบป้ายโฆษณาในทิศทางท าให้ประชาชนเกิดความมัน่คงมัน่ใจและปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น นอกจากนั้น 
ควรมีการประเมินผลหรือติดตามผลนโยบายและแผนงานดงักล่าวดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เช่นน้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ในเร่ืองการประเมินผลของเรบ้ี และโกลด์แมน (Rabie, Goldman, 2014) ท่ีให้ความส าคัญกับการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของหน่วยงานอยา่งจริงจงั  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับแนวโน้มการบริหารจัดการเพ่ือจัดระเบียบป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานครตามแนวคิด
การบริหารจัดการที่ยั่งยืน ได้แก่ ในอนาคต กรุงเทพมหานครควรให้ความส าคญักับการด าเนินงานเก่ียวกบัการจัด
ระเบียบป้ายโฆษณาตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืนในทิศทางท่ีมีประสิทธิภาพสูงโดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และสภาพแวดลอ้มในกรุงเทพมหานครเพ่ิมมากข้ึน  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

กรุงเทพมหานคร บุคลากร และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งควรท าวจิยัในเร่ืองต่อไปน้ี  
1. ท าวิจยัต่อยอดหรือต่อเน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือคน้หาเหตุผลว่า เพราะเหตุใด ผลการศึกษาจึงพบว่า แนว

ทางการพฒันาการบริหารจดัการตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม จึงเป็นดา้นท่ีส าคญัท่ีสุดโดยกลุ่ม
ตวัอยา่งเห็นดว้ยมากท่ีสุด หรือเพราะเหตุใดดา้นเครือข่าย กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จึงเห็นดว้ยในล าดบัทา้ยสุด ทั้งน้ี เม่ือ
เปรียบเทียบกบัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ 
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2. ท าวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมุ่งเน้นกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความรู้ ความช านาญท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการเพื่อจัด
ระเบียบป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนืเพ่ือน าไปสู่น าเสนอผลการวจิยั และการ
สร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

3. ท าวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิด หรือกลุ่มตวัช้ีวดัอ่ืนส าหรับการศึกษาวิเคราะห์การบริหารจดัการเพื่อจดัระเบียบ
ป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีย ัง่ยืน เช่น การบริหารจัดการตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และตามการบริหารจดัการแบบสมดุล เป็นตน้ 

4. ท าวิจยัในเชิงเปรียบเทียบ เช่น วิจยัเปรียบเทียบเร่ือง การบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบป้ายโฆษณาของ
กรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนืกบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ หรือขอนแก่น เป็นตน้ 

 
กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาเร่ือง “ปัญหา แนวทางการพฒันา และแนวโนม้การบริหารจดัการเพื่อจดัระเบียบป้ายโฆษณาของ
กรุงเทพมหานคร” คร้ังน้ี ส าเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความกรุณายิง่จาก รองศาสตราจารย ์ ดร.วรัิช วรัิชนิภาวรรณ อาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ท่ีไดก้รุณาใหค้วามรู้ ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์และติดตามการท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีอยา่งใกลชิ้ด
ตลอดมา ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารยเ์ป็นอยา่งสูง มา ณ โอกาสน้ี 

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

นอกจากน้ี ผูศึ้กษาขอขอบคุณครอบครัวท่ีใหก้ าลงัใจ เพ่ือนร่วมงานท่ีไดส้ละเวลาสนบัสนุนขอ้มลู การจดัพิมพ ์
การเรียบเรียงพิสูจน์อกัษร และใหค้วามร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามเป็นอยา่งดียิง่ จนกระทั้งวทิยานิพนธ์
ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงในท่ีสุด 

สุดทา้ยน้ี คุณค่าและคุณประโยชน์อนัพึงมีจากวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูศึ้กษาขอมอบใหบิ้ดามารดา พี่นอ้ง และผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง  
 
เอกสารอ้างองิ 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.  จ านวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558. [ออนไลน์] 2559 [อา้งเม่ือ 

31 ธนัวาคม 2559]. จาก www.bangkok.go.th/info 
กาญจนา ฉาบสุวรรณ์.  ปัญหาการบริหารจัดการเพ่ือจัดระเบียบป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการ

บริหารจดัการทีย่ัง่ยืน. [สมัภาษณ์]. ผูอ้  านวยการเขตสะพานสูง; 20 มิถุนายน 2559. 
กลัยา งามพร้อมสกุล และวิรัช วิรัชนิภาวรรณ. "การจดัการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืนของเทศบาลใน

จงัหวดัสมุทรสาคร" วารสารสมาคมนักวจิยั. ปีท่ี 21 ฉบบัท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2559. 
เกียรติศกัด์ิ ร่ืนจิตต.์  ปัญหาการบริหารจดัการเพ่ือจัดระเบียบป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหาร

จดัการทีย่ัง่ยืน. [สมัภาษณ์]. หวัหนา้ฝ่ายเทศกิจเขตสะพานสูง; 20 มิถุนายน 2559. 
วรัิช วรัิชนิภาวรรณ. 50 แนวคดิ ตวัช้ีวดั ตวัแบบของการบริหารจดัการ และการบริหารจดัการทีย่ัง่ยืน. กรุงเทพฯ: ส านกั

พิมพโ์ฟร์เพซ; 2559. 

- 1784 -



  HMP30-11 
 

 

สฤษฎเกียรติ แจ่มสมบูรณ์. การบริหารจดัการเพ่ือสนบัสนุนรายการเทิดพระเกียรติของสถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก.  
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. [วารสารออนไลน์] ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-
มิถุนายน) 2559. 

Babette, Rabie and Goldman, Ian. (2014). The Context of Evaluation Management"  in Evaluation Management in 
South Africa and Africa. South Africa, Sun Media Stellenbosch.  

Yamane, Taro. Mathematics for Economists: An Elementary Survey. Whitefish, Montana: Literary Licensing, 
LLC.; 2012. 

 

- 1785 -




