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การปฏิรูประบบราชการของไทย : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร 
THAI BUREAUCRACY REFORM : CASE STUDY BANGKOK 

METROPOLITAN 
 

ธนพร  สิงห์ทอง  
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาการปฏิรูประบบราชการของกรุงเทพมหานคร
ในช่วงปี พ.ศ. 2528 - 2558  (2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่น ามาซึ่งการปฏิรูประบบราชการ
ของกรุงเทพมหานครโดยเน้นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นหลัก ได้แก่ (1) วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (documentary research) (2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth-
interview) โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) แบบเจาะจง 
ประกอบด้วย ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับเขต จ านวน 2 คน นักการเมืองท้องถิ่น 
จ านวน 2 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส านักและระดับเขตของกรุงเทพมหานคร จ านวน 
3 คน การวิจัยนี้ท าการศึกษาในปี พ.ศ. 2558  โดยมี หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ บริพัตร ด ารงต าแหน่ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา  
 ผลการศึกษาพบว่าแนวทางการปฏิรูประบบราชการของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ (1) การ
จัดท าร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ...... (ฉบับประชาชน) ซึ่ง
ประกอบไปด้วย การจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร การจัดตั้งสภาพลเมือง
กรุงเทพมหานครและสภานครบาล และการมีส่วนร่วมของพลเมืองกรุงเทพมหานคร (2) จัดท าร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ...... (ฉบับกรุงเทพมหานคร)  ซึ่งจะ
เป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในส่วนต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่
น ามาซึ่งการปฏิรูประบบราชการของกรุงเทพมหานคร ได้แก่  (1) ปัญหาการจัดโครงสร้างตาม
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 ส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่างๆมากมายต่อการบริหารงานท าให้ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ของ
กรุงเทพมหานคร ที่ไม่สามารถพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ                
(2) ปัญหาการจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

                                                           
  นักศึกษาปรญิญาโท  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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พบว่าโครงสร้างของการบริหารราชการกรุงเทพมหานครในปัจจุบันไม่สามารถเอ้ืออ านวยหรือ
ตอบสนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง เนื่องจากโครงสร้างของกรุงเทพมหานครเป็นการ
จัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในระดับเดียว เสมือนหนึ่งมีการรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ฝ่ายบริหารโดยมี
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆลงสู่พ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งนโยบายต่างๆ นั้นมิได้มีประชาชนหรือภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนคิดหรือเสนอแนะแต่อย่างใด  (3) 
ปัญหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขต สภาเขตกับประชาชนในพ้ืนที่ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 พบว่าการที่พ้ืนที่เขตเป็นพ้ืนที่ที่
มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือรับรู้ความต้องการหรือรับทราบปัญหาต่างๆของประชาชนในเขตพ้ืนที่ อาจจะเป็น
เพราะว่าสาเหตุที่ว่า ผู้อ านวยการเขตท าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครมีฐานะ
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่มีการหมดวาระเหมือนกับสมาชิกสภาเขต จึงไม่ให้ความสนใจใน
การแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตเท่าที่ควร (4) ปัญหาการบริหารงานของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน พบว่าการบริหารกรุงเทพมหานคร
รวบรวมอ านาจการบริหารทั้ งหมดไว้ที่ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ท าให้ผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครต้องรับภาระการบริหารงานทุก ๆ เรื่องไว้ที่ตนเอง และยังมีการคิดริ เริ่มนโยบายต่าง 
ๆ ตลอดเวลาซึ่งบางนโยบายอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนและยังเป็นการเพ่ิม
ภาระหน้าที่ให้กับข้าราชการด้วย จึงท าให้การปฏิบัติหน้าที่ในงานประจ าของข้าราชการนั้นมี
ประสิทธิภาพลดน้อยลงไป   
 
ค าส าคัญ : การปฏิรูป, ระบบราชการ 
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1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 กรุงเทพมหานครเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ภายใต้ระบบราชการของไทย กรุงเทพมหานคร
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศ ซึ่งหมายถึงพ้ืนที่ที่มีคนจ านวน
มากอาศัยอยู่  และเป็นเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ เพ่ือ
มุ่ งสู่ ความเป็นมหานคร  เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ จึ งต้องมีการพัฒนา
กรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์กลางแห่งการคมนาคม การท่องเที่ยว ส่วนในด้านสังคมกรุงเทพมหานคร
เป็นศูนย์กลางของการศึกษา และเมื่อมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก การให้บริการด้าน
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นปัญหาตามมาพร้อมกับความเจริญเหล่านั้น หน่วยงานราชการเป็น
หน่วยงานที่ให้บริการประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย จึงเป็นธรรมดาที่ประชาชนจะตั้งความหวังกับการ
ให้บริการของหน่วยงานราชการว่าจะต้องมีความรวดเร็ว  สะดวก  ไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อนและสามารถ
ให้บริการและรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมืองหลวงแห่งนี้ได้   ซึ่งจะเห็นได้ว่า
กรุงเทพมหานครเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในระบบราชการที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ขณะนี้
กรุงเทพมหานครก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการของไทยโดยทั่วไป คือ เป็นองค์การที่มี
โครงสร้างขนาดใหญ่ ไม่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึง
เกิดความล้าหลัง ไม่มีการพัฒนาให้ควบคู่ไปกับภาคเอกชนและประเทศต่าง ๆ ในโลก เป็นผลให้ระบบ
ราชการขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์การได้ ตามความ
ต้องการ อีกทั้งปัญหาหลักของหน่วยงานราชการคือ โครงสร้างที่ไม่เหมาะสมกับภารกิจ กล่าวคือ
หน่วยงานราชการมีรูปแบบโครงสร้างเหมือนกัน แม้ว่าภารกิจที่ปฏิบัติจะแตกต่างกัน ลักษณะ
โครงสร้างแบบสูตรส าเร็จนี้ท าให้กฎ ระเบียบ และระบบการบริหารจัดการขาดความยืดหยุ่นการ
ท างานจึงเป็นไปอย่างไร้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกสาเหตุหนึ่งของความสลับซับซ้อนของ
โครงสร้างภาครัฐ คือ การขยายบทบาทอ านาจอย่างขาดการวางแผนที่รอบคอบ และขาดการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ จึงเกิดความซ้ าซ้อนในหน้าที่ระหว่างหน่วยงานของรัฐและความ
ไม่ชัดเจนในหน้าที่ในหลายกรณี หน่วยงานราชการได้รวบรวมงานยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขมาเพ่ือ
พัฒนาโครงสร้าง กฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งระบบการบริหารจัดการ ด้านงานบุคคล ด้านงบประมาณ  
และด้านพัสดุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการได้รับความเชื่อถือศรัทธาจาก
ประชาชน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราชการให้เกิดสภาพดังกล่าวจ าเป็นต้องพัฒนาให้ราชการมี
ความสามารถในการมองเชิงกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น โดยสร้างกลไก ความร่วมมือระหว่างราชการกับภาคอ่ืน 
ๆ ของสังคมในการพัฒนาประเทศ  การเปลี่ยนแปลงจากการเน้น การควบคุมปัจจัยการผลิตและกฎ 
ระเบียบ มาเป็นการให้ความส าคัญกับผลลัพธ์ของงาน และการปรับโครงสร้างราชการให้มีความ
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หลากหลายเหมาะสมกับงานแต่ละประเภท  ในขณะเดียวกันสามารถเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันทั้ง
ระบบ ทิศทางดังกล่าว นับว่าเป็นสิ่งท้ายทายส าหรับข้าราชการในการปรับปรุงราชการหรือการปฏิรูป
ระบบราชการ (ทิพาวดี เมฆสวรรค์, 2541, หน้า 33-34) 
 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

     1.  เพ่ือศึกษาการปฏิรูประบบราชการของกรุงเทพมหานครในช่วงปี พ.ศ. 2528 – 2558                        
     2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่น ามาซึ่งการปฏิรูประบบราชการของกรุงเทพมหานคร 
     3. เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับกรุงเทพมหานครในการปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
     1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิรูประบบ

ราชการของไทย โดยใช้กรุงเทพมหานครเป็นกรณีศึกษา ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาถึง
การปฏิรูประบบราชการของกรุงเทพมหานคร รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่น ามาซึ่งการปฏิรูประบบ
ราชการของกรุงเทพมหานครในช่วงปี พ.ศ. 2528 – 2558                        

     2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  เนื่องด้วยการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้กรณีศึกษา (Case study method) โดยมีกรุงเทพมหานครเป็น
กรณีศึกษา  

ประชากร เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคที่น ามา
ซึ่ง        การปฏิรูปของระบบราชการกรุงเทพมหานคร รวมถึงการปฏิรูประบบราชการ
กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ประชากรที่ใช้ในการศึกษาต้องมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของ
กรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้ปฏิบัติตามนโยบาย  

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา  ประกอบด้วย ผู้ก าหนดนโยบาย ได้แก่ นักการเมือง
ท้องถิ่น จ านวน 2 คน ผู้ปฏิบัติตามนโนบาย ได้แก่ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้บริหารระดับเขต 
จ านวน 2 คน ข้าราชการทั้งในระดับส านักและระดับเขตของกรุงเทพมหานคร จ านวน 3 คน รวม
ทั้งหมด 7 คน 

     3. ช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ตั้งแต่เดือน  ตุลาคม  2557 – เดือนตุลาคม 2558 
โดยผู้วิจัยเน้นศึกษาการปฏิรูประบบราชการของกรุงเทพมหานคร รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่น ามา
ซึ่งการปฏิรูประบบราชการกรุงเทพมหานคร 
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2. วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการด าเนินการศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิรูประบบราชการของไทย : กรณีศึกษา

กรุงเทพมหานคร นั้น โดยภาพรวมของการก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย 
(methodology) ที่น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการ
วิจัย (methodology) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ประกอบไปด้วย 

2.1) การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามระเบียบ
วิธีการวิจัย (methodology)โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) การศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร (documentary research) โดยศึกษากรอบแนวความคิด ทฤษฎีและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและอุปสรรคที่น ามาซึ่งการปฏิรูประบบราชการ และวิธีด าเนินการ
ปฏิรูประบบราชการของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบราชการ 2) การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 3) การบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร  4) การปฏิรูประบบราชการ 5) การ
ปฏิรูประบบราชการในต่างประเทศ 6) ทฤษฏีระบบราชการ 7) ทฤษฎีการบริหาร 8) ทฤษฎีการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่และการออกแบบองค์การสมัยใหม่ 9) แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 10) 
แนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ 11) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

2.2) การสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) โดยมีการออกแบบโครงสร้างของข้อ
ค าถามที่สามารถน าไปใช้ในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบชี้น า (guided 
interview) ซึ่งเป็นกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) ที่มีความยืดหยุ่นและเปิดกว้างหรือมีการน า
ค าส าคัญ (keywords) มาใช้ประกอบในการชี้น าค าสัมภาษณ์ กล่าวคือ มีการร่างข้อค าถามที่มี
ลักษณะปลายเปิดที่มีค าส าคัญพร้อมกับลักษณะของข้อค าถามที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะมีการ
ปรับเปลี่ยนถ้อยค าของข้อค าถามให้มีความสอดคล้องกับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยหรือผู้ให้สัมภาษณ์แต่
ละคนในแต่ละสถานการณ์ที่มีเหตุการณ์ หรือมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์ตอบข้อค าถามได้หลากหลาย  โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างส าหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  

 1) กลุ่มตัวอย่าง : ผู้ก าหนดนโยบาย ได้แก่  นักการเมืองท้องถิ่น จ านวน 2 คน 
   2) กลุ่มตัวอย่าง : ผู้ปฏิบัติตามนโยบาย  ได้แก่  ผู้บริหารกรุงเทพมหานครซึ่งเป็น

ผู้บริหารระดับเขต จ านวน 2 คน ข้าราชการทั้งในระดับส านักและระดับเขตของกรุงเทพมหานคร  
จ านวน 3 คน  

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยข้อมูลสามเส้า (triangulation) น าข้อมูลที่ได้จาก                     
การสัมภาษณ์และข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ข้อมูล ด้านเวลา สถานที่ บุคคล ว่าเนื้อหามีความแตกต่างกันหรือไม่ ถ้าผู้ให้สัมภาษณ์เปลี่ยนไปข้อมูล
ที่ได้เปลี่ยนไปหรือไม่ ถ้าข้อมูลมีความเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันหมายความว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
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3. ผลการวิจัย 
 โดยมุ่งศึกษาการปฏิรูประบบราชการของกรุงเทพมหานคร และศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่
น ามาซึ่งการปฏิรูประบบราชการของกรุงเทพมหานคร แล้วน ามารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์ เนื้อหา และ
ความน่าเชื่อถือโดยมีลักษณะการน ามาวิเคราะห์และน าเสนอเป็น 2 ส่วน คือ (1) เป็นการแสดงเนื้อหา
และการน าผลที่ได้จากการศึกษา เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการท าความเข้าใจและวิเคราะห์
ข้อมูล  (2) น าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกใช้ประกอบร่วมกับข้อมูล
ส่วนอื่น ๆ เพื่อน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาเป็นข้อสรุปและอภิปรายผลต่อไป  โดยล าดับหัวข้อของการ
น าเสนอดังต่อไปนี้ 
 1. การแสดงเนื้อหาและผลที่ได้จากการศึกษา 

 1. โครงสร้างการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร รวมถึงสาเหตุและปัญหาซึ่ง
น ามาซึ่งการปฏิรูประบบราชการของกรุงเทพมหานคร   

      1.1  ปัญหาการจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ส่งผลให้
เกิดอุปสรรคต่าง ๆ มากมายต่อการบริหารงานท าให้ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร ที่ไม่
สามารถพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

1.1.1 ปัญหาการจัดโครงสร้างระเบียบบริหารกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 พบว่าโครงสร้างของการบริหารราชการกรุงเทพมหานครในปัจจุบันไม่สามารถ
เอ้ืออ านวยหรือตอบสนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง  เนื่องจากโครงสร้างของ
กรุงเทพมหานครเป็นการจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในระดับเดียวเสมือนหนึ่งมีการรวมศูนย์
อ านาจไว้ที่ฝ่ายบริหาร โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ 
ลงสู่พ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งนโยบายต่าง ๆ นั้นมิได้มีประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเสนอแนะ
แต่อย่างใด โดยข้อเสียของการรวมศูนย์อ านาจท าให้การด าเนินนโยบายหรือการตัดสินใจในการ
ด าเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจจะเป็นเรื่องที่เร่งด่วนหรือมีความจ าเป็นอย่างมากที่ต้องมีการ
แก้ไข ต้องรอการสั่งการจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่เพียงผู้เดียว การบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร จึงเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่ได้ผลเท่าที่ควร ก็เพราะเหตุที่ว่า แม้ว่ากฎหมายจะ
ก าหนดให้กรุงเทพมหานครอยู่ในโครงสร้างการบริหารราชการในรูปแบบของการกระจายอ านาจ  แต่
เป็นเพียงการก าหนดตามกฎหมายเท่านั้น การบริหารราชการกรุงเทพมหานครยังคงอยู่ในรูปแบบของ             
การรวมศูนย์อ านาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ ก็อาจจะเพราะว่าผู้ว่าราชการ
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กรุงเทพมหานคร ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้บริหารเกรงว่าหากมีการกระจายอ านาจลงไปสู่ชุมชนหรือท้องถิ่น
หรือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการแล้ว มีความรู้สึกว่าอ านาจของตนเองหมดไป 

หากพิจารณาถึงโครงสร้างระเบียบบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ประกอบกับรัฐธรรมนูญก็จะพบว่า ไม่มี
โครงสร้างส่วนใดเลยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หากมีการปรับปรุงโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ โดย
มุ่งเน้นให้โครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครสอดคล้องและตรงตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญที่ต้องการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรปกครองท้องถิ่นมากที่สุด ก็จะท าให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีรัฐธรรมนูญได้วางหลักการไว้  

1.1.2 ปัญหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขต สภาเขตกับประชาชน
ในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  การท าหน้าที่
ของสภาเขตในปัจจุบันซึ่งมีท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนและสมาชิกสภาเขตก็เป็นบุคคลในพ้ืนที่
ที่ลงรับสมัครเลือกตั้ง อาจจะสะท้อนปัญหาต่าง ๆ ภายในเขตท่ีตนเองรับผิดชอบได้อย่างทั่วถึง แต่เมื่อ
มีการเสนอแนะปัญหาต่างๆ ต่อผู้อ านวยการเขตไปแล้ว ผู้อ านวยการเขตอาจจะไม่รับฟังปัญหา หรือ
อาจจะไม่เข้าใจถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงเท่าท่ีควร หรือในกรณีที่สภาเขตเห็นว่าภายในเขตพ้ืนที่บริหาร
ของตนเองควรที่จะจัดท าโครงการหรือเสนอของบประมาณเพ่ือใช้ด าเนินงานหรือสานต่อนโยบาย
ต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ เมื่อมีการคิดริเริ่มของสภาเขตโดยการ
เสนอสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ต่อผู้อ านวยการเขตไปแล้วอาจจะไม่ได้รับการพิจารณา จากการวิจัยพบว่าการที่
พ้ืนที่เขตเป็นพ้ืนที่ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือรับรู้ความต้องการหรือรับทราบปัญหาต่างๆของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ อาจจะเป็นเพราะว่าสาเหตุที่ว่า ผู้อ านวยการเขตท าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ไม่มีการหมดวาระเหมือนกับสมาชิก               
สภาเขต จึงไม่ให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในเขตเท่าที่ควร 

1.1.3 ปัญหาการบริหารงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน การบริหารกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วยสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร การบริหารในส่วนของเขตและสภาเขตประกอบด้วยส านักงานเขตและสภาเขตจาก
การจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่าง ๆ มากมายต่อการบริหารงานท าให้ส่งผล
กระทบต่อพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร ที่ไม่สามารถพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืนและมี
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ประสิทธิภาพ  ส่วนการบริหารกรุงเทพมหานครรวมอ านาจการบริหารทั้งหมดไว้ที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร  ท าให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องรับภาระการบริหารงานทุก ๆ เรื่องไว้ที่
ตนเอง และยังมีการคิดริเริ่มนโยบายต่าง ๆ ตลอดเวลา ซึ่งบางนโยบายอาจจะไม่ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนและยังเป็นการเพ่ิมภาระหน้าที่ให้กับข้าราชการด้วย จึงท าให้การปฏิบัติหน้าที่ในงาน
ประจ าของข้าราชการมีประสิทธิภาพลดน้อยลงไป   
 2. การด าเนินการปฏิรูประบบราชการของกรุงเทพมหานคร แนวทางและวิธีการปฏิรูประบบ
ราชการกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
      2.1 จัดท าร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .....      
(ฉบับประชาชน) มุ่งหวังให้เกิดขึ้นนั้น คือการมีส่วนร่วมของประชาชนที่กฎหมายให้ก าหนดโครงสร้าง
ไว้ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน มิใช่แต่เป็นเพียงกลไกเท่านั้นร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ..... (ฉบับประชาชน) มีแนวความคิดในการปรับปรุงโครงสร้าง
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีการแบ่งโครงสร้างระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร ออกเป็น 2 ระดับด้วยกัน โดยโครงสร้างระดับบน ประกอบด้วยสภา
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สภาพลเมืองกรุงเทพมหานคร ในส่วนของโครงสร้าง
ระดับล่าง ประกอบด้วยสภานครบาล นายกนครบาล และสภาพลเมืองนครบาล นอกจากนี้ยังมี
บทบัญญัติเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของพลเมืองกรุงเทพมหานครที่จะเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารกิจการของท้องถิ่นได้โดยตรง 
      2.2 จัดท าร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ...... (ฉบับ
กรุงเทพมหานคร) มุ่งเน้นที่จะปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลไกการท าหน้าที่ต่าง ๆ ของฝ่าย
บริหารให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แต่ยังคงโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเอาไว้ 
ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. …… ฉบับของ
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร และฉบับประชาชน มีแนวความคิดในการ
แก้ไขโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเป็นหลัก  โดยมุ่งเน้นการจัดโครงสร้าง 
ออกเป็น 2 ระดับด้วยกัน เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างคล่องตัวและสอดคล้องกับหลักการ
กระจายอ านาจ ที่มุ่งหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ่ายโอนอ านาจต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถที่
จะเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มาก 
2. น าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยแบ่งประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบราชการของไทย สรุปได้ว่า  ระบบราชการในความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมายมีลักษณะเป็นระบบที่มีความชักช้า อุ้ยอ้าย ไม่ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  ยังคงยึด
ติดอยู่กับระบบเก่า ๆ ที่ประชาชนต้องมาขอร้องให้ข้าราชการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ท าให้การ
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ประสานงานมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่มีการกระจายอ านาจเท่าที่ควร ไม่มีการพัฒนาองค์การไปใน
เชิงสร้างสรรค์ ข้าราชการบางส่วนยังคงมองเห็นผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และ
ยังมีข้าราชการบางส่วนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ ถึงแม้
ระบบราชการไทยจะมีการปรับปรุงและพัฒนามาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับต่างประเทศ แต่
สถานการณ์ทางการเมืองก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบราชการไทย
เช่นกัน เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอนส่งผลต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของ
ประเทศ ซึ่งรัฐบาลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความ
เจริญรุ่งเรืองเทียบเท่ากับการท างานของภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ  และสามารถเทียบ เท่านานา
อารยประเทศได้ 

2. ปัญหาและอุปสรรคซึ่งน ามาซึ่งการปฏิรูประบบราชการของกรุงเทพมหานคร  (1) ระบบ
ราชการไทยยังยึดติดกับระบบอาวุโสมากเกินไป ท าให้ข้าราชการไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติ
ราชการ (2) ระบบราชการยึดติดกับระบบอุปถัมภ์มากเกินไป ท าให้ข้าราชการถูกครอบง าโดยผู้มี
อิทธิพลในสังคมนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับสูง หรือนักการเมืองท้องถิ่นก็ตาม  (3) มีการรวม
อ านาจไว้ที่ศูนย์กลางมากเกินไป ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการโอนอ านาจบางส่วน แต่อ านาจการตัดสินใจ
ที่ควรเป็นของราชการส่วนท้องถิ่นก็ยังเป็นของส่วนกลางอยู่ดี (4) การปฏิบัติราชการอย่างไม่จริงจัง
และการไม่เอาจริงในการด าเนินการตามนโยบายเพ่ือหวังผลในการท างาน ส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อสร้างผลงานเท่านั้น (5) การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  การมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่เพ่ิมมากขึ้น และการปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงศูนย์อ านาจทางการเมือง 
ส่งผลกระทบค่อนข้างมากกับการปกครองส่วนท้องถิ่น (6) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ
และของโลกที่ไม่คงที่  เช่น การผันผวนของราคาน้ ามัน การกดดันทางธุรกิจเอกชนที่มีการแข่งขันสูง  
(7) การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ในปัจจุบันประชาชนต้องการบริการขั้นพ้ืนฐานมากยิ่งขึ้น  และ
ประชาชนมีความคาดหวังกับการให้บริการของภาคราชการว่าควรมีการพัฒนาและทัดเทียมเท่ากับ
ภาคเอกชน  และมีการให้บริการสาธารณะมากยิ่งขึ้น  และการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น 
โดยข้าราชการต้องคิดว่าตนเองเป็นผู้ให้บริการ มิใช่ประชาชนเป็นผู้มาขอร้องเพ่ือรับบริการ (8) การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  ความทันสมัยและวิวัฒนาการที่พัฒนาขึ้นของโลกในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางด้านเครื่องมือการสื่อสาร หรือการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ในโลกยุคไร้สายเช่นปัจจุบัน 
ประชาชนมีความคาดหวังว่าทุกสิ่งจะจบได้ด้วยปลายนิ้วเช่นเดียวกับในโลกของอินเตอร์เน็ต หรือ 
Local Network ต่างๆ นั้น การให้บริการแบบรวดเร็วและการให้บริการแบบ One Stop Service จึง
ถือว่ามีความส าคัญมากต่อการให้บริการประชาชนในโลกยุคปัจจุบัน (9) ระเบียบ ข้อบัญญัติ และข้อ
กฎหมายต่าง ๆ ที่ยังไม่เอ้ือต่อการปฏิรูประบบราชการเท่าที่ควร (10) การบริหารงานบุคคล  การอิง
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และการเอาแนวทางการพัฒนาข้าราชการของ ก.พ. มาใช้โดยไม่ได้ค านึงถึงการปรับตัวของข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ท าให้เกิดปัญหาในการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ซึ่งถูกมองว่ายังไม่มี
ความเป็นธรรมส าหรับข้าราชการชั้นผู้น้อย 
 3. วิธีการด าเนินการปฏิรูประบบราชการของกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ด้านการบริหารงานและการบริการ 
 1. การลดขั้นตอนการให้บริการ ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการ 
 2. การกระจายอ านาจออกสู่ส านักงานเขตให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชน 
 3. เน้นความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยให้ประชาชน
มีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน และสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ 
 4. การปรับลดโครงสร้างที่มีความยุ่งยากซับซ้อนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในโลกยุค
ปัจจุบันที่เน้นความสะดวก และรวดเร็วเป็นหลัก 
 5. การน าหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการท างาน 
 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 1.  หลักสมรรถนะ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของข้าราชการเพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 5 ด้าน คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
จริยธรรม และการร่วมแรงร่วมใจในการท างาน 
 2. หลักผลงาน คือ กระบวนการบริหารงานอย่างเป็นระบบเพ่ือผลักดันผลงานให้ผลการ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
สูงสุด 
 3. หลักคุณธรรม คือ การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการท างานของข้าราชการให้มีความ
ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยันอดทน มีระเบียบวินัย ปฏิบัติหน้าที่สุจริตจนเป็นนิสัย 
 4. แนวทางหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการปฏิรูประบบราชการ จากข้อเสนอแนะ
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  1) การผลักดันของผู้เกี่ยวข้อง เริ่มจากผู้น าฝ่ายการเมืองและผู้น าฝ่ายข้าราชการ
ประจ า ต้องมีความมุ่งม่ันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีนโยบายที่ชัดเจนที่ข้าราชการทุกระดับจะต้องเข้า
มามีส่วนร่วมในการปฏิรูประบบราชการ ให้ความรู้และท าความเข้าใจ เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นทุกขั้นตอน เพ่ือท าให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
  2) ก าหนดขอบเขตการปฏิรูปการปฏิบัติราชการ เน้นความต้องการที่ต้องการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจัง และเริ่มลงมือปฏิบัติอย่างมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
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  3) แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ น าเสนอความต้องการและผลที่จะ
เกิดข้ึนให้ทุกภาคส่วนได้เข้าใจอย่างแท้จริง เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
  4) มีการติดตามและประเมินผลอย่างจริงจัง 
  5) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปให้มากขึ้น โดยอาจก าหนด
ขอบเขตที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 
4. สรุปผลการวิจัย 
 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 เพื่อศึกษาการปฏิรูประบบราชการของกรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบว่าแนวทางและวิธีการปฏิรูประบบราชการของกรุงเทพมหานคร มีดังต่อไปนี้ (1)การ
จัดท าร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ..... (ฉบับประชาชน)  ซึ่ง
ประกอบไปด้วย การจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  การจัดตั้งสภาพลเมือง
กรุงเทพมหานครและสภานครบาล และการมีส่วนร่วมของพลเมืองกรุงเทพมหานคร (2) จัดท าร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ..... (ฉบับกรุงเทพมหานคร)  ซึ่งจะเป็น
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในส่วนต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่  2  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่น ามาซึ่งการปฏิรูประบบ
ราชการของกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรคที่น ามาซึ่งการปฏิรูประบบ
ราชการของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ (1) ปัญหาการจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  (2) ปัญหา
การจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (3) ปัญหา
ความสัมพันธ์ เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขต สภาเขตกับประชาชนในพ้ืนที่ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (4) ปัญหาการบริหารงานของ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
5. อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การบริหารราชการของกรุงเทพมหานครที่มีประสิทธิภาพมี
ความสัมพันธ์กับแนวทางในการปฏิรูประบบราชการของกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่งผลมาจากปัญหาและ
อุปสรรคที่น ามาซึ่งการปฏิรูประบบราชการของกรุงเทพมหานคร ด้านโครงสร้างการบริหารงานของ
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครที่มีประสิทธิภาพ และ
น ามาซึ่งวิธีด าเนินการในการปฏิรูประบบราชการของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
จักรกฤษณ์ คันธานนท์  ( 2556) ได้ท าการศึกษาเรื่อง  การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
รูปแบบพิเศษของกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีการปฏิรูปโครงสร้างเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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พบว่า การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ไม่มีการก าหนดโครงสร้างที่ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการบริหารกิจการของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้การด าเนินนโยบายต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากไม่ได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชุมชนซึ่งเป็นรากฐานส าคัญ
ในการพัฒนาหรือขับเคลื่อนนโยบายเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะแนวทาง
หรือนโยบายต่าง ๆ และ ประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล (2549) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การบริหาร
กรุงเทพมหานคร : ศึกษาการพัฒนาที่เหมาะสม พบว่าแนวความคิดในการปฏิรูประบบการบริหาร
กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 มีความเห็นว่า กรุงเทพมหานครในปัจจุบันมีขนาด
ใหญ่โตเกินไป ควรแบ่งพื้นที่การบริหารเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นย่อย ๆ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวใน
การบริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มที่ 2 มีความเห็นว่าการบริหารกรุงเทพมหานครใน
ปัจจุบันเป็นรูปแบบที่เหมาะสมดีอยู่แล้ว แต่มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงห่วงโซ่ของการบริหารและเพ่ิม
อ านาจหน้าที่ตามนโยบายการกระจายอ านาจให้กรุงเทพมหานคร เช่น การบังคับใช้กฎหมาย การ
คมนาคม สังคม สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย เป็นต้น กลุ่มที่ 3 มีความเห็นว่าการบริหาร
กรุงเทพมหานครต้องแบ่งย่อยพ้ืนที่ในการบริหารจัดการให้มากขึ้น ท าหน่วยงานให้เล็กลงต่อ
ประชากรต่อพ้ืนที่ และรัฐบาลส่วนกลางต้องกระจายอ านาจให้ส านักงานเขตมากขึ้นให้ถือว่าการ
บริการประชาชนสิ้นสุดอยู่ที่เขต การบริหารกรุงเทพมหานครมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา
รูปแบบ ซึ่งหากไม่มี การเปลี่ยนแปลงปัญหาต่าง ๆ ก็จะสะสมมากยิ่งขึ้น 
6. ข้อเสนอแนะในการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. การบริหารราชการกรุงเทพมหานครที่มีประสิทธิภาพควรเริ่มจากการแก้ไขพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครที่ก าลังจะประกาศใช้ให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งการแก้ไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ควรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต 

2. กรุงเทพมหานครควรปลูกฝังให้ผู้น าฝ่ายการเมืองและผู้น าฝ่ายข้าราชการประจ ามีความ
มุ่งมั่นต่อการเปลี่ยนแปลง และผู้น าฝ่ายการเมืองควรมีนโยบายที่ชัดเจนและมีประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน เพ่ือที่ข้าราชการทุกระดับสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการน านโยบายเหล่านั้นไปปฏิบัติ 
เพ่ือการปฏิรูประบบราชการกรุงเทพมหานครที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 3. ควรก าหนดขอบเขตการปฏิรูปการปฏิบัติราชการ เน้นความต้องการที่ต้องการปรับปรุง
แก้ไขอย่างจริงจัง และเริ่มลงมือปฏิบัติอย่างมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 4. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือวิเคราะห์ ศึกษา 
รวมถึงให้ความรู้และชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการปฏิรูประบบราชการ น าเสนอความต้องการและผล
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ที่จะเกิดขึ้นให้ทุกภาคส่วนได้เข้าใจอย่างแท้จริง เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึน 
 5. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปให้มากขึ้นโดยอาจก าหนดขอบเขตที่
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 เพ่ือจะได้ทราบผลการปฏิรูประบบราชการกรุงเทพมหานคร หรือการปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครที่ก าลังจะประกาศใช้ต่อไป ควรมีการศึกษา
ติดตามผลการปฏิรูประบบราชการของกรุงเทพมหานครที่ก าลังจะเกิดขึ้นต่อไป 
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