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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์การบริหารงานกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อหารูปแบบกรุงเทพมหานคร
ที่เหมาะสมในทศวรรษหน้า ใช้การศึกษาจากเอกสารจากข้อมูลทุติยภูมิ ที่เกี่ยวกับเมืองหลวงในประเทศที่พัฒนาแล้วใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา เครื่องมือในการวิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจความแม่นตรงของแบบ
สัมภาษณ์ จ�านวน 5 ท่าน และได้น�าไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องและ
ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารกรุงเทพมหานคร จ�านวน 20 คน
ผลการวิจัยแนวคิดในการหารูปแบบกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้าพบว่าการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร
ในปัจจุบันมีปัญหาและว่ายังขาดการพัฒนาไม่มีความยืดหยุ่นที่สอดรับของการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและภูมิภาค
มีการเคลื่อนย้ายประชากรของโลกแบบไร้พรมแดน ปัญหาการขนส่งทุกระบบที่ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้พักอาศัย
ในมหานคร
กรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้าจะต้องเตรียมความพร้อมไปสู่รูปแบบมหานครและเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลาง
ของอาเซียนโดยอ�านาจในการควบคุมการบริหารขึ้นกับนายกรัฐมนตรี หรืออาจแยกเป็นกระทรวง หรือแยกเป็นองค์กร
พิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องด�าเนินการแก้ไข พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร สามารถสร้างอาคารสูงให้สูงมากขึ้นได้ การ
ขนส่งสาธารณะควรด�าเนินการให้ครบวงจร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก�ากับดูแล ท�าหน้าที่เหมือนผู้อ�านวยการเขต
รับผิดชอบเขตชั้นในและให้ส�านักงานเขตและสภาเขตท�าหน้าที่เหมือนเทศบาลเมือง และให้ชุมชนเลือกตั้งสภาชุมชนของ
ตนเองมาบริหารชุมชนในทุกมิติ เป็นการป้องกันการคอรัปชั่น ท�าให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยเน้นเศรษฐกิจพอเพียงเป็นส�าคัญ
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการบริหารการจัดการ , รูปแบบกรุงเทพมหานคร

Abstract

The objectives of this study were to 1) analyze the administrative model of Bangkok and 2) seek
the appropriate Bangkok model in the new decade. This research was conducted using secondary data
related to other developed capital cities and content analysis. The research instruments used in this
research were in-depth interviews. The interviews were verified by 5 experts and participated by 20
specialists who were chosen specifically based on their involvement in Bangkok administration.
The results of the research revealed that there are problems in Bangkok administration.
Nowadays, Bangkok lacks development and flexibility to serve as the center of ASEAN. Population
dispersal and ineffective urban transportation systems are still issues.
In order to prepare itself to become metropolis city and capable to serve as an ASEAN regional
center and this process could be managed by the Prime Minister, the Ministry or a special organization.
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The Building Control Act must be revised to allow more tall buildings in the city. Moreover, when
public transportation provides a complete range of services, the Bangkok governor must oversee it and
serve as the inner-city district director, while the district office and district council serve as the city
municipality .Each community should also be allowed to elect their own community council in order
to prevent corruptions and primarily strengthen the community by following sufficiency economy
philosophy.
Keywords: Administrative model /Bangkok model
จริงสร้างขึ้นจากหลักวิชาการเท่านั้นไม่ได้มองถึงสภาพ
รั ฐ บาลทุ ก รั ฐ บาลต่ า งก็ ใ ห้ ค วามส� า คั ญ กั บ การ สังคมที่เกิดขึ้น จึงส่งผลให้นโยบายและแผนพัฒนาต่างๆ ไม่
บริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางด้าน ส่งบรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร (จักรกฤษณ์ คันธานนท์, 2556,
การบริหารจัดการทั้งมองหารูปแบบ กระบวนการที่เหมาะสม หน้า 4) นอกจากนี้ยังพบปัญหาพัฒนาระบบบริหารของ
กั บ สถานการณ์ ป ั จ จุ บั น และอนาคตกรุ ง เทพมหานคร กรุงเทพมหานครทั้งรูปแบบและโครงสร้างปัญหาจราจร
เป็นเมืองหลวงของประเทศ มีการขยายตัวของเมืองเพิ่มขึ้น การขนส่งปัญหาความต้องการที่อยู่อาศัยและปัญหาอื่นที่
ตามยุคโลกาภิวัตน์ ประชาชนในภูมิภาค และในประเทศ เกี่ ย วข้ อ งปั ญ หาการเมื อ งปั ญ หากรุ ง เทพมหานครกั บ
ต่างเข้ามาหาโอกาสความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ อาชีพ มหานครปริมณฑล กรุงเทพมหานครมีประวัติความเป็นมา
รูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานครเป็นในรูปแบบเดิม ในฐานะเมืองหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ยาวนานกว่า 226 ปี
ณ ปัจจุบันยังมีการปรับปรุงรูปแบบไม่ได้ จึงต้องมีรูปแบบ การเจริญเติบโตขึ้นเป็นมหานครของกรุงเทพมหานคร ใน
การบริ ห ารให้ เ อื้ อ อ� า นวยต่ อ การพั ฒ นาประเทศให้ ทั น แต่ละช่วงเวลามีกรอบแห่งการพัฒนาซึ่งได้รับการปรับปรุง
ต่อโลกไร้พรมแดน การรวมตัวกันเป็นอาเซียนของเอเชีย ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้มหานครแห่งนี้มีการพัฒนาที่
ตะวันออกเฉียงใต้ท�าให้เกิดการแข่งขันกันเป็นศูนย์กลาง สมดุล และน่าอยู่อาศัยได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต (ส�านัก
การพัฒนาในภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนมีความสุขทางด้าน ยุทธศาสตร์และประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม องค์ประกอบเหล่านี้จะเป็นการ ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2552 - 2563) กรุงเทพมหานครแห่ง
ประเมินให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่บ่งบอกในภาพ ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน, (ส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร, ม.ป.ท., 2552), หน้า 6.)
รวมของประเทศไทย
ปัจจุบันการพัฒนา การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ กรุงเทพมหานครต้องหารูปแบบใหม่ในทศวรรษหน้า เพื่อ
และการท�าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เห็นได้ว่าเป็นไป รองรับในการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ต้องมีลักษณะ
อย่าล่าช้า เนื่องจากสภาพปัญหาการท�างานของผู้ว่าราชการ ยืดหยุ่น ลดข้อจ�ากัดในการอนุญาตตึกสูงในลักษณะแนวดิ่ง
กรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร เหมือนฮ่องกง สิงคโปร์ อังกฤษ ซึ่งมีพื้นที่จ�ากัด น�าพื้นที่มา
ต้องแบกรับภาระงานหลายๆ ด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ใช้ประโยชน์สูงสุด เรื่องการจราจรคับคลั่ง แออัด รถติดต่อ
หน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะตามที่ ไปในทศวรรษหน้านี้ รถไฟลอยฟ้า รถไฟใต้ดิน รถไฟรางคู่
กฎหมายบัญญัติไว้หน้าที่ของกรุงเทพมหานครโดยตรงและ รถไฟกึ่งความเร็วสูงและรถไฟความเร็วสูง การขนส่งทางน�้า
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ตามนโยบายต่างๆ ที่ใช้ในการหาเสียง การขนส่ ง ทางอากาศ สนามบิ น ต่ า งๆ ในประเทศต้ อ ง
เลือกตั้งที่ต้องด�าเนินนโยบายหลังจากที่เข้ารับต�าแหน่ง พัฒนาการเป็นศูนย์กลางอาเซียน รวมทั้งทางด่วนที่เชื่อมต่อ
ส่งผลต่อการประสานงานกับภาคประชาชนไม่มีการกระจาย ระหว่างเมือง เมื่อทุกอย่างที่กล่าวมานั้นสร้างเสร็จสมบูรณ์
อ�านาจอย่างแท้จริงมาสู่ชุมชน นโยบายต่างๆ และแผน แล้วปัญหาการจราจรด้านการขนส่ง มนุษย์และสิ่งของจึง
พัฒนาต่างๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ จะได้รับการแก้ไขได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นรูปแบบกรุงเทพประชาชนไม่ได้สร้างจากความต้องการของประชาชนที่แท้ มหานครในทศวรรษ จึ ง มี ค วามส� าคั ญอย่ า งยิ่ ง รู ปแบบ

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
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โครงสร้างกรุงเทพมหานครปัจจุบันใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528
ขณะนี้รวมระยะเวลา 30 ปี ที่ใช้รูปแบบโครงสร้างเดิม ไม่ทัน
ต่อเหตุการณ์ในยุคสมัยของโลกไร้พรมแดนรูปแบบปัจจุบัน
ที่ผู้วิจัยศึกษาและน�าเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน�า
ไปปรับใช้เพื่อเกิดประโยชน์ในการบริหาร น�าไปสู่การอยู่ดี
กินดีของภาคประชาชนในกรุงเทพมหานครที่ส่งผลต่อภาพ
ลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อวิเคราะห์การบริหารของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ หารู ป แบบกรุ ง เทพมหานครในทศวรรษ
หน้าที่เหมาะสมและผ่านการพัฒนาในความเป็นมหานคร

ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตทางด้านเนื้อหา
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาที่เกี่ยวกับเมืองหลวง
ในต่างประเทศที่พัฒนาแล้ว การบริหารจัดการชุมชนเมือง
การบริหารและมหานครอื่นๆ
ขอบเขตประชากรผู้ให้ข้อมูลส�าคัญผู้เกี่ยวข้องและ
ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารกรุงเทพมหานครประกอบ
ไปด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร นักวิชาการที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการชุมชนเมืองการบริหารและมหานคร

การทบทวนวรรณกรรม

แนวความคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้จะท�าให้เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
ของเมือง การบริหารเมือง บทเรียนจากประเทศพัฒนาแล้ว
ซึ่งได้ใช้หลักการปกครองแห่งเสรีภาพ (Principles of liberty) สิทธิของประชาชน (Principles of rights) เอกภาพ
ของชาติ (Principles of national Unity) เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักเสรีภาพของเมือง (Concepts of city freedom)
โดยการปกครองของกฎหมาย (Principles of governing
by law) ผู้วิจัยจึงจะได้ประมวลแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย
และวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย เรื่ อ งรู ป แบบ
กรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้าของผู้วิจัยสามารถน�ามา
สังเคราะห์จนตกผลึกให้ปฏิบัติได้จริง โดยจะน�าเสนอหลัก
อ�านาจหน้าที่ในการปกครอง และการบริหารสมัยใหม่อย่าง
มีจริยธรรม คุณธรรม อย่างเหมาะสมต่อไป

บริหำร

1. แนวควำมคิดและทฤษฎีกำรปกครองและกำร

การศึ ก ษาและการพั ฒ นาการบริ ห ารให้ ไ ด้ อ งค์
ความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเมืองเอกมหานคร การบริหาร
เมืองหลวงการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษในรูปมหานคร (Metropolitan) ต่างก็มีวิสัย
ทัศน์ของตัวเองที่ชัดเจน เช่น วิสัยทัศน์เมืองน่าอยู่ (living
cities) วิสัยทัศน์เมืองฉลาด (clever city) วิสัยทัศน์เมือง
ทันสมัย (modem city) วิสัยทัศน์เมืองศูนย์กลาง (hub
city) วิสัยทัศน์เมืองสุขภาพที่ดี (healthy city) นั้น ใน
แนวทางรัฐประศาสนศาตร์ มีแนวความคิดในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาการบริหารอย่างกว้างขวางเป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์มีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงกันและส่วนที่เหมือน
กันจึงเพียงพอที่จะน�าแนวความคิดที่หลากหลายนี้มาน�า
เสนอโดยสังเขป เพื่อให้การศึกษาในครั้งนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ดังนี้
การบริหารการพัฒนา (Development Administration) คือการใช้ความคิดประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์สูง
(Innovation) บุกเบิก (Pioneering) เคลื่อนไหว (Dynamic)
พร้อมกันนี้การพัฒนายังแฝงตัวอยู่ในรูปการเปลี่ยนแปลง
ควบคุม ก�ากับชักจูง (Change plus direction or Directional) ในระบบและนอกระบบของการเมืองเศรษฐกิจสังคม
วัฒนธรรมในท้องถิ่นเมืองประเทศ ภูมิภาค และโลก
การจัดการองค์การสมัยใหม่ (The New Organization of Management) โลกในปัจจุบันเป็นโลกแห่ง
พรมแดนเกือบทุกด้านในยุคโลกาภิวัฒน์เชื่อมโยงกันและ
กันเหมือนสายใยแห่งหลายโซ่ ไม่ว่าเศรษฐกิจ การเมือง
วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม ศาสนา
จึงเกิดนวัตกรรมใหม่ในการบริหารแบบ CEO (Chief Executive Officer)
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public
Management) กระแสการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ต้องมีหลักการบริหาร คุณภาพทั่วทั้งองค์การ
(Total Quality Management : T.Q.M) การบริหารแบบ
มีส่วนร่วม (Participative Management) การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) การบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ (Results based management : RBM)
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เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชด�ารัสชี้แนะแนวทาง การด�าเนินชีวิตแก่พสกนิกร
ชาวไทยมาตลอด เพื่อให้ประชาชนของพระองค์รอดพ้นจาก
วิกฤติทางเศรษฐกิจ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมให้มี
ความมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ในขณะเดียวกัน
ช่วยส่งเสริมให้คนในชาติมีความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลัก
ธรรมาภิบาล หลักการนี้สามารถน�าไปใช้การบริหารประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
หลั ก การบริ ห ารราชการที่ ดี ใ นพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
มาตรา 3/1 ก�าหนดให้การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน มีประสิทธิภาพ การลดขั้นตอน
ของการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่
ไม่จ�าเป็น การกระจายอ�านาจตัดสินใจการตอบสนองความ
ต้องการประชาชน การจัดสรรงบประมาณ มีผู้รับผิดชอบ
ของผลงานคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ
รู ป แบบในการปกครองและการบริหารประเทศ
โดยเฉพาะประเทศที่เป็นแบบรัฐรวม (Union State) ใช้รูป
แบบอยู่ 2 อย่าง ได้แก่ การรวมอ�านาจ และการกระจาย
อ�านาจปกครอง แต่ส�าหรับประเทศแบบรัฐเดี่ยว (Unitary
State) เช่น ไทย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อังกฤษ ฯลฯ นิยมใช้
รู ป แบบการจั ด การระเบี ย บการปกครองประเทศเป็ น
2 รู ป แบบคื อ 1) รู ปแบบการรวมอ�า นาจการปกครอง
(Centralization) 2) รูปแบบการแบ่งอ�านาจการปกครอง
(Deconcentration)
รูปแบบการกระจายอ�านาจ (Decentralization)
การกระจายอ�านาจของรัฐคือการกระจายอ�านาจการบริ
การสาธารณะไม่ จ� า กั ด พื้ น ที่ ก ารกระจายอ� า นาจการ
ปกครองหรื อ พื้ น ที่ ก ารกระจายอ� า นาจเป็ น รู ป แบบการ
บริหารประเทศอย่างหนึ่ง เป็นองค์ประกอบส�าคัญส�าหรับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยความเจริญประเทศและ
น�าพาไปสู่เท่าเทียมอารยประเทศทั้งหลาย ทั้งทางเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม และชุมชน
ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี แ นว
ความคิดเดียวคือ การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐาน
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยต้องให้ความส�าคัญ
อย่างยิ่ง เช่น มิลล์ (Mill, อ้างถึงใน พัชรี สิโรรส, และคณะ.
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2545., หน้า 55) ได้ให้ความเห็นการปกครองท้องถิ่นว่า
เป็นปัจจัยระดับต้นของประชาธิปไตย และ บริ๊ก (Brick,
อ้างถึงใน พัชรี สิโรรส และอรทัย ก๊กผล, หน้า 56) ให้
ความเห็ น ว่ า การปกครองท้ อ งถิ่ น มี ค วามจ� าเป็ น ส� า หรั บ
ประชาธิปไตยระดับชาติ (A Necessary Condition of
National Democracy) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็น (Creating a Democratic Climate of
Opinion) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในชุมชนของตนเอง
รูปแบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศพัฒนา
แล้วในปัจจุบันส�าหรับรูปแบบของหน่วยปกครองท้องถิ่น
นั้น แต่ละประเทศในโลกจะมีรูปแบบที่สอดคล้องกับความ
จ�าเป็นของตัวเอง ซึ่งเมื่อท�าการส�ารวจและจัดประเภทเพื่อ
ให้สะดวกต่อการท�าความเข้าใจแล้ว สามารถจ�าแนกเป็น
ประเภทใหญ่ ๆ ได้ เ ป็ น 4 ประเภท คื อ ประเภทหน่ ว ย
ปกครองท้องถิ่นพื้นฐานประเภทหน่วยปกครองท้องถิ่น
ระดั บ กลางประเภทหน่ ว ยปกครองท้ อ งถิ่ น ชนิ ด พิ เ ศษ
ประเภทหน่วยปกครองท้องถิ่นระดับมณฑล
หลั ก เกณฑ์ ใ นการจั ด เขตพื้ น ที่ ท างการปกครอง
ท้องถิ่น (Note on Criteria for Local Authorities Areas)
ในด้ า นหลั ก การใช้ อ� า นาจในการปกครองท้ อ งถิ่ น นั้ น
สามารถกล่าวได้ว่าโครงสร้างของอ�านาจในการปกครอง
ท้องถิ่นทุกระดับตั้งแต่อยู่บนหลักเกณฑ์ด้านอ�านาจเหนือ
พื้นที่ (Territory Soverienty) จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
พบว่าการจ�าแนกเขตการปกครองท้องถิ่นโดยอาศัยหลัก
เกณฑ์อาณาเขตพื้นที่ ช่วยท�าให้เกิดความชัดเจนทั้งในการ
จ�าแนกเขตปกครองและการจ�าแนกพลเมืองออกไปตาม
เขตการปกครองต่างๆ ท�าให้ไม่เกิดความสับสน และเกิด
ความสะดวกในการจัดกิจกรรมอื่นๆ ดังนั้นในวิถีทางการ
ปกครองแบบประชาธิ ป ไตยจึ ง ต้ อ งหาหลั ก เกณฑ์ ก าร
จั ด สรรอ� า นาจหน้ า ที่ แ ละทรั พ ยากรให้ กั บ ท้ อ งถิ่ น อย่ า ง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ การปกครองท้องถิ่นจึงจะ
เกิดประสิทธิภาพได้ ดังนั้นในการจัดเขตพื้นที่จึงต้องอาศัย
หลักเกณฑ์อย่างน้อย 5 ด้าน คือ หลักเกณฑ์ทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และการให้บริการรวมทั้งการเป็นชุมชนที่
เข้มแข็งควบคู่ไปด้วยเสมอ (Yivisaker,1992)
การจัดการปกครองในพื้นที่มหานคร (The Governance of Metropolitan Areas) การปกครองท้องถิ่น
พื้นที่เขตมหานคร จะมีความแตกต่างออกไปจากพื้นที่อื่นๆ
อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพราะเขตพื้นที่มหานครเป็นเขตพื้นที่ที่มี
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การขยายตัวเร็ว ประชากรหนาแน่น และมีการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วหลากหลายเป็นกรณีพิเศษ ท�าให้มหานครส่วนใหญ่
มีการขยายขอบเขตเมืองออกไปอย่างรวดเร็วดังนั้นการ
ปกครองท้องถิ่นในมหานครจึงต้องอาศัยหลักการความ
ร่วมมือหรือสหการ (Cooperative) และช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน (Subsidiary) อย่างเข้มแข็ง หลักการสหการและ
การเกื้อกูลกันจึงมีความจ�าเป็นอย่างมาก หรือที่เรียกว่า
ท้องถิ่นบรรษัท (Corporate Local Authority) มีการ
บริหารแบบมีแผนที่จัดให้มีองค์กรกลาง (multipurpose
joint body pattern) องค์กรกลางประสานความร่วมมือที่
มีอ�านาจตามกฎหมาย (A statutory multipurpose joint
body) เพื่อท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือ
ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด Berg, Kink and Meer (1991)
ได้ท�าการศึกษาส�ารวจ เพื่อค้นหาปัจจัยที่ท�าให้เกิดความ
ส�าเร็จในการบริหารจัดการมหานคร เขาพบว่าหลักเกณฑ์
ที่ เ คยใช้ แ ละประสบความส�าเร็จมาแล้ว ใน 7 มหานคร
ส�าคัญของยุโรป ปัจจัยที่ท�าให้เกิดความส�าเร็จดังกล่าวมี
1) ปัจจัยด้านขนาดที่เหมาะสมของเมือง (adequacy of
geographical scale) รวมทั้งต�าแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม 2)
ปัจจัยด้านความสามารถ (competence) ในการบริหาร
ความร่วมมือของเมืองมหานคร 3) ปัจจัยทางด้านอ�านาจ
หน้าที่ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย 4) ปัจจัยด้านการจัดการ
ปกครองท้องถิ่นที่ดี
นโยบายสาธารณะ (Public Policy) การก�าหนด
แนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจที่จะท�าหรือไม่ในการบริการ
สาธารณะประโยชน์ที่มีผลกระทบต่อประชาชนทุกด้าน
ของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนให้บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมาย เพื่อให้บรรลุประโยชน์สุขของสาธารณชน ดังนั้น
แล้วฝ่ายการเมืองเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย ฝ่ายบริหารเป็น
ผู้น�านโยบายไปปฏิบัติเพื่อให้นโยบายเกิดมีประสิทธิภาพ
สูงสุด (สมบูรณ์ สุขส�าราญ และตระกูล มีชัย, หน้า 93)
คอนซิไดน์ (Considine, อ้างถึงใน สมบูรณ์ สุขส�าราญ และ
ตระกูล มีชัย, หน้า 93) นโยบายสาธารณะก�าหนดความ
ชัดเจน ค่านิยมความตั้งใจของชุมชนสังคม (Values and
Intention) ความผูกพันการจัดสรรงบประมาณ และการ
บริการประชาชน ให้สิทธิแก่ประชาชน (Rights and Entitlements) สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์ (2546, หน้า 47) นโยบาย
สาธารณะจะต้องเป็นกิจกรรมที่กระท�าโดยรัฐบาล การ
ตัดสินใจจะต้องค�านึงถึงคุณค่าของสังคม โดยมุ่งเน้นสนอง

ความต้องการของประชาชนเป็นใหญ่ทิพาพร พิมพ์พิสุทธิ์
(2543, หน้า 113) นโยบายสาธารณะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การเมือง และการบริหารที่แยกออกจากกันไม่ได้ นักการ
เมืองเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย ส่วนนัก-บริหารเป็นผู้น�านโยบาย
ไปปฏิบัติให้บรรลุผลทั้งสองฝ่ายต้องท�างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ทฤษฎีปฏิรูปกำรบริหำรรำชกำร
มีการกล่าวถึงทฤษฎีการปฏิรูปการบริหารราชการ
เช่น โบดี้ (Brodie, อ้างถึงใน ปธาน สุวรรณมงคล, (2546,
หน้า 63) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การปฏิรูปการบริหาร
ราชการ คือ การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
เพื่ออนาคตของประเทศไคเดน (Caiden อ้างถึงใน ปธาน
สุวรรณมงคล, หน้า 63) ให้ความหมายของการปฏิรูปการ
บริหารราชการไว้ว่า เป็นการจูงใจชักน�าให้เกิดเปลี่ยนแปลง
โดยฝืนพลังต่อต้านที่มีอยู่ ถ้าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ปราศจากการต่อต้านก็เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงทางการ
บริหาร (Administrative Change) ธรรมดาๆ เท่านั้นเอง
โดยสรุปแล้ว การปฏิรูปการบริหารราชการเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบราชการที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์การให้
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เปลี่ยนแปลงดีขึ้น การปฏิรูปจะเป็น
กระบวนการที่ต้องท�าต่อเนื่องตลอดเวลา และเป็นกลไกใน
การพัฒนาองค์การและประเทศได้อย่างเต็มที่การปรับปรุง
รูปแบบและโครงสร้างตั้งอยู่บนพื้นฐานรูปแบบเดิมล้มเหลว ผลงานไม่ได้มาตรฐาน การบริการขาดประสิทธิภาพ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ความอยู ่ ร อดขององค์ ก ารจึ ง มี ค วามจ� า เป็ น
ปรับปรุงหารูปแบบ และโครงสร้างใหม่มาพัฒนาองค์การ
ให้มีความเจริญให้ทันกับความต้องการของประชาชนที่
เพิ่มขึ้นและประชาคมโลกต่อไป
3. แนวควำมคิดกำรบริหำรเมืองหลวง
เมืองที่เป็นที่ตั้งของรัฐบาล ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่บริหาร
ในระดับประเทศเป็นที่ตั้งของสถานที่ส�าคัญ คือรัฐบาลกลาง
(Federal Government) ให้ความส�าคัญกับการบริหาร
เมืองหลวง (Capital Administration) เพราะเมืองหลวงมี
อยู่แห่งเดียว มีการปกครองพิเศษมีการปกครองการจัดเก็บ
รายได้ การบริการประชาชนมีงบประมาณของตนเองส่วนใหญ่ เรียกว่ารัฐบาลท้องถิ่น (Local Government) ปัญหา
เกิดจากโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
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จุดอ่อนของการบริหารและรูปแบบการปกครองกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน มี 1) อ�านาจการบริหารรวมศูนย์อยู่ที่
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท�าให้ระดับส�านักงานเขต
และระดับปฏิบัติการขาดความคล่องตัว และความเป็นอิสระ
ในการตัดสินใจงานบางอย่าง 2) กรุงเทพมหานครขาดการ
ถ่วงดุลอ�านาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติโดย
เฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องงบประมาณมักเป็นการประนีประนอม
กันมากกว่า 3) การเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็น
ผู้บริหารเพียงคนเดียว ท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับประชาชนไม่ใกล้ชิดกันเท่าที่ควร
“สภาพปัญหาการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร”
ดังนี้ 1) ปัญหาโครงสร้างของระบบราชการ จ�านวนบุคลากร
ของกรุงเทพมหานครมีอยู่จ�านวนมากหลายหมื่นคนจึงเป็น
องค์กรที่ใหญ่โต เทอะทะไม่สามารถควบคุมข้าราชการและ
ลูกจ้างให้ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้
2) ปัญหาการเมือง เนื่องจากกรุงเทพมหานครในฐานะที่
เป็นเมืองหลวงและเป็นเมือง ศูนย์กลางทางการเมืองการ
บริหารของประเทศจึงมีความส�าคัญต่อการเมืองระดับชาติ
ในการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก รั ฐ สภาที่ พ รรคการเมื อ งต่ า งๆ
แข่งขันกัน และหากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจาก
พรรคการเมืองเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ที่ควบคุมดูแลกรุงเทพมหานคร การบริหารงานก็จะราบรื่น
แต่หากมาจากต่างพรรคการเมืองและไม่สามารถประสาน
ประโยชน์กันได้กรุงเทพมหานครอาจไม่ได้รับการสนับสนุน
ด้านงบประมาณส่งผลเสียต่อประชาชนโดยรวม (อรรถ
แพทยังกุล (2543) และสมบูรณ์สุขส�าราญ (2549) รูปแบบ
การพัฒนาโครงสร้างองค์กรไม่สามารถเกิดขึ้นได้มาจาก
ปัญหาขององค์กรที่เกิดขึ้นภายในและภายนอก คือการน�า
เอานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ไม่เป็น
ไปตามความต้องการ ผู้ก�าหนดนโยบาย การที่องค์กรต่างๆ
จะประสบความส�าเร็จได้นั้น ต้องระดมทรัพยากรบริหาร
ทั้งองค์กร บุคลากร เงิน และเทคโนโลยีผลักดันกลไกทั้งหมด
ปฏิบัติอย่างเป็นกระบวนการ จนบรรลุเป้าหมายต่อเนื่อง
ไม่หยุดนิ่ง ดังนั้น ปัญหาที่นโยบายต่างๆ ไม่เกิดเป็นรูปธรรม
ท�าให้องค์กรไม่พัฒนาหยุดนิ่งอยู่กับที่ คือ การเปลี่ยนแปลง
ผู้ก�าหนดนโยบาย เป้าหมายของนโยบายขัดกับประโยชน์
ค่านิยมของหน่วยราชการหลายหน่วยงานขัดแย้ง แย่งงาน
แย่งงบประมาณ แย่งผลงาน และผลประโยชน์ซับซ้อน
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จรัส สุวรรณมาลา (2549) เกี่ยวกับการกระจาย
อ�านาจไว้ดังนี้ การกระจายอ�านาจท�าให้ขนาดของภาครัฐ
มีขนาดเล็กลงแต่โตขึ้นในทางการเมือง การปกครองส่วน
ท้องถิ่นท�าให้รัฐบาลต้องจัดเก็บภาษีอย่างระมัดระวัง และ
ต้องอยู่ในขอบเขตของพลเมืองที่ยอมรับได้ ขอบเขตอ�านาจ
และ หน้าที่จะเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การจัดการและการบริหารท้องถิ่น ผลกระทบของการกระจายอ�านาจท�าให้เกิดช่องว่างทางการคลัง (Fiscal Disparity)
ระหว่างรัฐบาลและท้องถิ่น รวมทั้งระหว่างท้องถิ่นด้วยกัน
เองมากขึ้น การกระจายอ�านาจมีผลท�าให้เกิดความไม่เท่า
เทียมทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคท�าให้เกิดกระจุกตัวของ
ประชากร
ดังนั้นจึงไม่มีค�านิยาม “เมือง” เป็นมาตรฐานสากล
เมืองมหานคร (Metropolis) เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัย
อยู่เป็นจ�านวนมากไม่จ�าเป็นต้องเป็นเมืองหลวงมีประชากร
อยู่อาศัยอย่างหนาแน่นมากกว่าเมืองอื่นๆ โดยเฉลี่ย เมืองหลวง (Capital City) หมายถึงเมืองเป็นที่ตั้งของรัฐบาล
รัฐสภา ศาล เป็นที่อยู่ที่ท�างานของผู้น�าประเทศเป็นที่ตั้ง
สถานที่ ส� า คั ญ ของหน่ ว ยงานหลั ก ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
ดังนั้น พันธกิจ (Mission) ของเมืองหลวงจะมี 3 ส่วน คือ
1) การบริการ (Service Provider) 2) ภารกิจหน้าที่หลัก
(Major Functions) 3) การพัฒนาเมืองหลวงให้น่าอยู่ใน
ทศวรรษหน้า เมืองมหานครจะต้องมีพันธกิจเพิ่มขึ้น เนื่อง
จากทรัพยากรมนุษย์มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง
4. กำรบริหำรเมืองหลวงในต่ำงประเทศ
การบริหารมหานครลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ประเทศอังกฤษได้รับการยกย่องเป็นประเทศแบบ
อย่างของประชาธิปไตย จัดรูปแบบ การปกครองตามระบบ
รัฐสภา (Parliamentary System) มีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขและมีการจัดให้ประชาชนได้ปกครองตนเองมากว่า
สองร้อยปีมหานครลอนดอนเป็นเมืองหลวงของประเทศ
อังกฤษมา นานนับหลายร้อยปี มีพื้นที่รับผิดชอบ 1,580
ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่นครหลวง
ประมาณ 6 ล้านคน การจัดระเบียบบริหารราชการของ
อังกฤษประเทศอังกฤษเป็นรัฐเดียว จัดรูปแบบการปกครอง
ตามระบบรัฐสภา รัฐสภาเป็นผู้ใช้อ�านาจนิติบัญญัติและ
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อ�านาจบริหาร ศาลเป็นผู้ใช้อ�านาจ
ตุลาการในปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ การบริหาร
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ราชการของอังกฤษได้มีการจัดระเบียบบริหารออกเป็น
2 ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนกลาง และการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น
การบริหารมหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศสมีฐานะ
เป็นเมืองหลวงของประเทศ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ มีพื้นที่ 12,012 ตารางกิโลเมตร มีประชากร
ประมาณ 10 ล้านคนเศษ หน่วยงานบริหารเมืองหลวงของ
ฝรั่งเศส แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 1) ระดับบน คือ กรุงปารีส หรือจังหวัดปารีส (Paris) เป็นราชการส่วนภูมิภาค มี
ผู้ว่าราชการจังหวัด 1 คน มาจากการแต่งตั้งโดยกระทรวง
มหาดไทยท�าหน้าที่ก�ากับดูแลปารีสมหานคร 2) ระดับล่าง
คือ เทศบาลนครปารีส (City of Paris) หรือเทศบาลปารีส
และเทศบาลต่างๆ (Communes) เป็นราชการส่วนท้องถิ่น
การจัดระเบียบบริหารราชการของฝรั่งเศส 1) การบริหาร
ราชการฝรั่งเศส แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการส่วนกลาง
การบริหารมหานครวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เกิดจากการรวมรัฐต่างๆ
(50 รัฐ) เข้าด้วยกันและรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา (The
Constitution of The United State of America)
ได้บัญญัติให้เป็นประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี (Presidential System) เนื่องจากลักษณะของรัฐเป็นรูปแบบ
สหรัฐ หรือสหพันธรัฐ (Federal state) โดยประธานาธิบดี
มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง (Direct Election) และอยู่ในต�าแหน่งวาระ 4 ปี อยู่ได้ไม่เกิน 2 สมัย
(Two Terms) หรือ 8 ปี บริหารประเทศโดยไม่จ�าเป็นต้อง
ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา
(Congress) รัฐสภามี 2 สภา คือ สภาผู้แทนราษฎร์และ
วุฒิสภาอ�านาจอธิปไตยของประเทศ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ได้แก่ อ�านาจบริหาร (Executive Power) ซึ่งใช้โดยประธานาธิบดี (President) อ�านาจนิติบัญญัติ (Legislative Power)
ใช้โดยรัฐสภา (Congress) และอ�านาจตุลาการ (Judicial
Power) ใช้โดยศาล (Court)
การบริ ห ารมหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปิด
ประเทศมานานกว่า 200 ปี หลังแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2
และญี่ปุ่นต้องยอมท�าสนธิสัญญา Treaty of Amity and
Commerce ใน พ.ศ. 2401 ตามแบบสนธิสัญญาหนานจิง
และสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง (อเมริกาเอาอย่างฝรั่งชาติอื่นๆ ตาม
สนธิสัญญาเบาว์ริ่งที่อังกฤษบังคับจีน และสยาม) ญี่ปุ่น
สามารถปลดแอกสนธิสัญญานี้ภายใน 42 ปี ไทยใช้เวลา

83 ปี จีนใช้เวลา 101 ปี และมีระเบียบการบริหารราชการ
ของญี่ปุ่น คือ 1) การบริหารราชการส่วนกลาง หมายถึง
การบริหารราชการของรัฐบาลผ่านทางกระทรวง ทบวง
กรมต่างๆ 2) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง การ
บริหารของรัฐบาลในท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (Special Local
Public Entities) คือ จังหวัดโตเกียว (Tokyo to Prefecture) ซึ่งเป็นการปกครองรูปแบบมหานคร หรือเรียกว่า
โตเกียวมหานคร (Tokyo Metropolitan Government :
TGM) อีกประเภทคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปกติ
(Ordinary Local Public Entities) ซึ่งเป็นรูปแบบบริหาร
สองชั้น (Two - Tiers Government) คือ ระดับจังหวัด
(Prefecture) และ ระดับเทศบาล (Municipalities) ซึ่ง
ประเทศญี่ปุ่นมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 ประเภทคือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (Special Local
Public Entities) คือ จังหวัดโตเกียว (Tokyo to Prefecture) ซึ่งเป็นการปกครองรูปแบบมหานคร เรียกว่า
โตเกียวมหานคร (Tokyo Metropolitan Government :
TGM) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบปกติ (Ordinary Local Public Entities) แบ่งออกเป็นสองชั้น (Two
Tiers) หรือสองระดับ คือ ระดับจังหวัด (Prefecture)
จ�านวน 48 แห่ง และเทศบาลได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
คือ เทศบาลนคร (Shi) 675 แห่ง เทศบาลเมือง (Chi) 198
แห่ง และเทศบาลต�าบล (Son) 562 แห่ง (พ.ศ. 2545)
5. แนวคิดและทฤษฎีกำรพัฒนำรูปแบบ
การพัฒนาองค์กร (Organization Development)
คื อ ภาคประยุ ก ต์ ข องแนวความคิ ด กลุ ่ มพลวั ต (Group
Dynamics) หรื อ จิ ต วิ ท ยาองค์ ก ารสมั ย ใหม่ (Modern
Organizational) หรือการตอบโต้ต่อการเปลี่ยนแปลงหรือ
เทคนิคกลวิธีจงใจเปลี่ยนทัศนคติความเชื่อ ค่านิยม รูปแบบ
และโครงสร้างองค์การ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี
การตลาด การท้าทาย การคุกคามและการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วให้ทันกับยุคโลกาภิวัตน์โดยการเปลี่ยนแปลง
องค์การในด้านทัศนคติค่านิยมรูปแบบและโครงสร้างเข้า
สู่วิชาการใหม่ๆ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ขององค์การ น�า
ไปสู่การพัฒนาการบริหาร (Administrative Development) ลี (Lee อ้างถึงใน ถวัลรัฐ วรเทพพุฒิพงษ์, 2542,
หน้า 16) ให้ความเห็นว่า การพัฒนาการบริหาร หมายถึง
การเพิ่มพูนสมรรถนะของระบบการบริหารที่จะรับมือกับ
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ปัญหาต่างๆ จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างไม่หยุดยั้ง
เพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางในการสร้างความก้าวหน้า
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมไบน์เดอร์ (Beider อ้าง
ถึงใน สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์, 2546 หน้า 39) นักพัฒนา
ชาวอเมริกันได้ กล่าวไว้ การพัฒนาการบริหารคือการที่รัฐ
สามารถดึงผู้มีอิทธิพลสูงในประเทศให้สามัคคีและรวมพลัง
กันปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ควบคุมถึงการพัฒนา
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการพัฒนาการบริหารนอก
จากองค์การ

วิธีการด�าเนินงานวิจัย

การศึกษาในครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
มุ่งเน้นไปที่การหาความเข้าใจ การตีความ การวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ การสังเกตเป็นหลัก
โดยหาการผสมผสานความสัมพันธ์ของประเด็นที่ส�าคัญกับ
สิ่งแวดล้อม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
การทบทวนวรรณกรรมจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
data) รวมทั้งการบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) สามารถแยกออกเป็น 2 แนวทาง ส�าคัญ
2 ประการ ดังนี้
1. การศึ ก ษาวิ จั ย ทางเอกสาร (document
research) เพื่ อ ศึ ก ษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การบริหาร
กรุงเทพมหานครจากเอกสารต่างๆ โดยศึกษาถึงหลักการ
และทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นและการบริหารเมืองหลวง
การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารเมืองหลวงของประเทศที่
เป็นต้นแบบ ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และ
ญี่ปุ่น การศึกษารูปแบบการบริหารของกรุงเทพมหานคร
เพื่อน�ามาเปรียบเทียบ และหาข้อสรุปเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของรูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานครและมหานครอื่นๆ
2. การเลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กแบบ
เฉพาะเจาะจง ผู้วิจัยต้องการแง่มุมที่หลากหลาย ค้นหารูป
แบบเหมาะกั บ จุ ด มุ ่ งหมายตรงกับ วัต ถุป ระสงค์ที่ศึก ษา
(Information-rich Cases) ผู้วิจัยได้ท�าการคัดเลือกผู้ทรง
คุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน จ�านวน 20 คน ที่มีความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ เกี่ยวกับกิจกรรมในการบริหาร
กรุงเทพมหานครและมหานครของประเทศ โดยการเสนอ
ชื่อ ทาบทาม นัดหมายวัน เดือน และเวลาสัมภาษณ์
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การวิจัยในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 Exploratory research โดยเก็บข้อมูล
จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน บทความ ต�ารา งานวิจัยจากภายใน
ประเทศและต่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นครหลวงและ
มหานครที่พัฒนาแล้ว ที่ประสบความส�าเร็จ ได้แก่ อังกฤษ
ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลระดับ
ต้นในการศึกษา และก�าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา
(Concept at framework) เพื่อให้เนื้อหาของการศึกษา
ครอบคลุมประเด็นที่ส�าคัญ ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้
ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) การศึกษาเชิงคุณภาพนี้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก
เป็นความคิดเห็นจากประสบการณ์ ผู้ให้ข้อมูลเป็นส�าคัญ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิที่ส�าคัญอีก
ส่วนหนึ่ง จะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ในประเด็นนี้ได้ใช้แบบสอบถามกึ่งโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key information
ประกอบไปด้ ว ยนั ก วิ ช าการจากสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริหารศาสตร์ และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ
กรมชลประทานและอดีตคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยและกำรทดสอบควำม
เที่ยงตรง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น
2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่หนึ่ง ใช้แบบบันทึกข้อมูลเพื่อบันทึกสาระ
ส�าคัญ เนื้อหา เพื่อน�าไปสร้างแบบสัมภาษณ์และให้ผู้ทรง
คุณวุฒิตรวจสอบความแม่นตรงของแบบสัมภาษณ์จ�านวน
5 ท่าน
ระยะที่สอง น�าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลส�าคัญ ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
analysis) แล้วน�าข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสอดคล้องของข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้วิธี
การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation)
จากการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล โดยพิจารณา
แหล่งเวลา แหล่งสถานที่และแหล่งบุคคลที่แตกต่างกัน
พบว่าข้อมูลต่างเวลามีลักษณะเหมือนกัน
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สมาคมนักวิจัย
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1) ข้อมูลต่างสถานที่ พบว่ามีความเหมือนกันบุคคล
ผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลโดยส่วนใหญ่จะเหมือนจะแตก
ต่างกันในเรื่องแนวความคิดและมองปัญหาในข้อปลีกย่อย
ที่แต่ละท่านมีมุมมองแตกต่างกันแต่อยู่ภายใต้กรอบแนว
ความคิดของการวิจัยและองค์ความรู้ทางด้านการบริหาร
และพัฒนาชุมชนเมือง
2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย โดยการเปลี่ยน
ตัวผู้สังเกตหรือสัมภาษณ์ พบว่าเมื่อเปลี่ยนตัวผู้วิจัยในการ
เก็ บ ข้อมู ล มี ค วามเหมื อนกัน บุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป
ข้อมูลโดยส่วนใหญ่จะเหมือนกันจะแตกต่างกันบ้างในเรื่อง
แนวความคิด
3) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล
โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กัน เพื่อรวบรวมข้อมูล
เรื่องเดียวกันโดยใช้วิธีสังเกตควบคู่ไปกับการซักถามพบว่า
ข้อมูลที่ได้มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เมื่อจัดแยกเป็นหัวข้อ
ตามวัตถุประสงค์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญมีความเหมือนกัน
เพื่อให้ข้อมูลที่รวบรวมมานั้น มีความน่าเชื่อถือ
เพื่อพิสูจน์ข้อมูลที่ได้รวบรวมได้มาแต่ละส่วน แต่ละแหล่ง
มีความสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร จึงน�ามาวิเคราะห์แตก
ออกเป็นประเด็นตามที่ได้ก�าหนดกรอบการศึกษาไว้ในการ
วิจัยครั้งนี้

1.1. ปั ญ หาโครงสร้ า งกรุ ง เทพมหานคร
มีส�านักงานเขตที่มีอ�านาจหน้าที่อยู่ส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ
หน้าที่ นับว่าเป็นจุดอ่อนของกรุงเทพมหานครที่ไม่มีการ
ก�าหนดภารกิจหน้าที่ให้ชัดเจนระหว่างส�านักต่างๆ
1.2. ปัญหาอ�านาจและหน้าที่ ส�านักงานเขต
มีหน้าที่บริการต่อประชาชนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ทุกรูปแบบในบางครั้งเป็นอ�านาจและหน้าที่หน่วยงาน
ราชการอื่น หรือของส่วนกลาง หรือหน่วยกลางกรุงเทพมหานครของตัวเองอ�านาจและหน้าที่ของส�านักงานเขต
ต้องชัดเจนให้เหมาะสมกับการใกล้ชิดประชาชน
1.3. ปัญหาการคลังและการเงินการที่ประชาชน
ท�างานมากได้ผลประโยชน์มากกับเสียภาษีมาก ท�าให้เกิด
อัคติต่อทางราชการ จึงเกิดการหลบเลี่ยงภาษีถือเป็นการ
ชอบธรรมแล้วท�าให้ภาครัฐเกิดความเสียหายการบริหาร
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครและ
สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ของประเทศ
2. รู ป แบบกรุ ง เทพมหานครที่ เ หมาะสมใน
ทศวรรษหน้าที่จะต้องมีโครงสร้างการบริหารก็จะด�าเนิน
การสอดคล้ อ งกั บการพั ฒ นาประเทศ โดยยกฐานะให้
กรุงเทพมหานครและมหานครอื่นแต่งตั้งเป็นการปกครอง
รูปแบบพิเศษรวมตั้งเป็นมหานครพิเศษ ทั้งอ�านาจและ
หน้ า ที่ แ ละเป็ น มหานครที่ เ หมาะสมกั บ ยุ ค โลกาภิ วั ต น์
การวิเคราะห์ข้อมูลและระยะเวลา
เป็นการป้องกันการคอรัปชั่นได้อีกทางหนึ่ง มี 3 ระดับการ
ผู้วิจัยได้ด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลจากการสอบถาม ปกครอง
สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กั บ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละนั ก วิ ช าการผู ้
ระดับบน มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสภา
เชี่ ย วชาญด้ า นรู ป แบบกรุ ง เทพมหานครและมหานคร กรุงเทพมหานครมาจากเลือกตั้ง มีหน้าที่มอบนโยบายใน
ในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ กรกฎาคม-พฤศจิกายน การพัฒนาเมืองในระดับภาพรวมใหญ่และให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครท�าหน้าที่เหมือนผู้อ�านวยการเขต โดยรวม
2558
ส�านักงานเขตชั้นในให้ผู้ว่าควบคุมก�ากับดูแลเพื่อความใกล้ชิด
ผลการวิจัย
กับปัญหา และเป็นหน้าตาของเมือง ของประเทศ อีกระดับ
ผลการวิจัยมีดังนี้
หนึ่ง
1. วิเคราะห์การบริหารของกรุงเทพ มหานครพบว่า
ระดับกลาง ผู้อ�านวยการเขตมาจากการเลือกตั้ง
การบริหารงานของกรุงเทพมหานครมีปัญหาในปัจจุบันคือ หรือมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเพิ่มขึ้นอีก 1 ต�าแหน่ง
ยังขาดการพัฒนาและไม่มีความยืดหยุ่นที่สอดรับของการ ส�านักงานเขตยกเป็นนิติบุคคลท�าหน้าที่เหมือนเทศบาล
เป็นศูนย์กลางของอาเซียนและภูมิภาค มีการเคลื่อนย้าย มีสภาเอกรูปประจ�าส�านักงานเขต เพื่อบริหารชุมชนโดย
ประชากรของโลกแบบไร้พรมแดน ปัญหาการขนส่งทุก ชุมชนเลือกตั้งกันขึ้นมาอยู่ในสภาเอกรูปแล้ว ปัจจุบันท้องถิ่น
ระบบที่ ไ ม่ ต อบสนองความต้ อ งการของผู ้ พั ก อาศั ย ใน ได้แก้ไขปัญหาและป้องกันกันเองไม่เป็นเอกภาพต้องรวม
กรุงเทพมหานครกับมหานครอื่นๆ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
มหานคร

Journal of the Association of Researchers
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยตั้งเป็นมหานครพิเศษ ให้รอง
นายกรัฐมนตรี 1 คน (เพิ่ม) รับผิดชอบต่อมหานครพิเศษนี้
เป็นการเฉพาะ
อ�านาจและหน้าที่การบริหาร กรุงเทพมหานครมี
อ�านาจหน้าที่เพิ่มขึ้นโดยให้กระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ มอบ
อ�านาจให้อย่างเป็นระบบมีอ�านาจเต็มที่จะสั่งการไปยัง
กระทรวงต่างๆ ได้หรือฐานะไม่เท่าเทียมกันในรูปแบบการ
บริหารตามสายตารัฐมนตรี กระทรวง กรม อื่นๆ สหการ
กรุงเทพมหานครอาจด�าเนินกิจการร่วมกับส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นได้
โดยตั้งเป็นองค์การเรียกว่า “สหการ” มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และมีคณะกรรมการบริหาร ผู้แทนของกรุงเทพมหานคร ผู้
แทนหน่วยงานของรัฐ โดยตราเป็นพระราชบัญญัติกฤษฎีกา
ก�าหนด อ�านาจหน้าที่ และวิธีการด�าเนินกิจการของสหการ
และมีรองนายกรัฐมนตรีเพิ่มขึ้นอีก 1 คน เพื่อดูแลสหการนี้
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และวิ ธี ก ารด� า เนิ น กิ จ การของสหการและมี ร องนายก
รัฐมนตรีเพิ่มขึ้นอีก 1 คน เพื่อดูแลสหการนี้ ถ้าจะยกเลิก
ก็ ต ้ อ งตราเป็ น พระราชกฤษฎี ก าเช่ น เดี ย วกั บ การจั ด ตั้ ง
รูปแบบสหการนี้ ตามความเห็นของผู้วิจัย น่าจะมีความ
เหมาะสมและส�าคัญมากในอนาคต

อภิปรายผล

ผลของการวิ จั ย ได้ พ บปั ญ หาและแนวทางแก้ ไ ข
ซึ่งสรุปได้เป็นรูปแบบต่างๆ เพื่อพิจารณาร่วมกับข้อมูลใน
การวิจัยครั้งนี้มีสิ่งที่ควรสนใจ 2 ประการ คือ
ข้อดีในรูปแบบกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้าที่
เสนอมีดังนี้
ประการแรก กรุงเทพมหานครจะเป็นองค์กรที่ทัน
สมัยและเป็นที่ยอมรับในการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน
และภูมิภาค ลดความขัดแย้งกระบวนการบริหารระหว่าง
กระทรวง กรม ปริ มณฑลฝ่ า ยบริ ห ารอี ก มิ ติ ห นึ่ ง ความ
สรุปผลการวิจัย
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกรุ ง เทพมหานครจะมี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ
1. วิเคราะห์การบริหารของกรุงเทพ มหานครพบว่า รัฐบาลในการบริหารและบริหารไปทิศทางเดียวกัน สร้าง
การบริหารงานของกรุงเทพมหานครมีปัญหาในปัจจุบันคือ ความพึงพอใจของประชาชนในประสิทธิภาพการบริการ
ยังขาดการพัฒนาและไม่มีความยืดหยุ่นที่สอดรับของการ ลดความขัดแย้งทางด้านการเมือง ภายในองค์กรและรัฐใน
เป็นศูนย์กลางของอาเซียนและภูมิภาค มีการเคลื่อนย้าย กรณีต่างพรรคในการบริหาร กรุงเทพมหานครจะมีหลัก
ประชากรของโลกแบบไร้พรมแดน ปัญหาการขนส่งทุกระบบ การบริหารราชการที่ดีและเป็นผู้น�าในการใช้เศรษฐกิจพอ
ที่ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้พักอาศัยในมหานคร
เพียงให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้นแบบและเป็น
2. รู ป แบบกรุ ง เทพมหานครที่ เ หมาะสมใน แบบอย่างที่ดี (Best-Practice) เป็นศูนย์รวมสั่งการในการ
ทศวรรษหน้าที่จะต้องมีโครงสร้างการบริหารก็จะด�าเนิน แก้ไขปัญหาน�้าท่วม การจราจรและผังเมืองต่อเนื่องไปยัง
การสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยยกฐานะให้กรุง- ปริมณฑลและมหานครต่างๆ สอดคล้องกับริกส์ (Riggs,
เทพมหานครโดยใช้ ห ลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น ตั ว ขั บ Weidner, 1962, 92) กล่าวว่าการบริหารการพัฒนาเป็น
เคลื่อนเป็นส�าคัญ โดยให้มีรองนายกรัฐมนตรีเพิ่มอีก 1 คน สองส่วนดังนี้ ส่วนแรก หมายถึง การบริการการพัฒนา
ให้รับผิดชอบกรุงเทพมหานคร และมหานครอื่นๆ ในการ โครงการหรือพิธีกรรมที่องค์การขนาดใหญ่ของรัฐน�าไปใช้
ควบคุมก�ากับดูแลเป็นการเฉพาะเพื่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการก�าหนดนโยบายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าที่เกิดขึ้นของเมืองใหญ่และส�านักงานเขตยกเป็นนิติบุคคล หมายในการพัฒนาส่วนที่สอง มีความหมายนัยส�าคัญคือ
และมีสภาเอกรูปบริหารเขตโดยมีนายกเทศบาลเพิ่มขึ้นอีก การส่งเสริมให้ความแกร่งของการพัฒนาการบริหารอย่างมี
1 คน โดยการจัดตั้ง “สหการกรุงเทพมหานคร” โดยการ ประสิทธิภาพ
ด�าเนินกิจการร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ
การจัดตั้งกรุงเทพมหานครเป็นรูปแบบมหานคร
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นได้โดยตั้งเป็นองค์การเรียกว่า พิเศษ โดยรวมกับมหานครอื่นๆ และที่เป็นเศรษฐกิจพิเศษ
“สหการ” มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้ทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ในการบริหารเมืองใหญ่ และมี
ผู้แทนของกรุงเทพมหานคร ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ ผู้แทน รายได้ของตนเองจาก พ.ร.บ. ก�าหนดแผนขั้นตอนการกระรัฐวิสาหกิจและผู้แทนราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ต้อง จายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ตราเป็นพระราชบัญญัติกฤษฎีกา ก�าหนดชื่อ อ�านาจหน้าที่ จะมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี เหมาะสม
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กับยุคโลกาภิวัตน์และเหมาะกับการเป็นศูนย์กลางของ
อาเซียน แต่รูปแบบกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้านี้อาจ
ไม่ประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ เพราะปัญหา
การเมืองในประเทศไทย ต่างขาดความอดทนและยอมรับ
ซึ่งกันและกันโดยค�านึงถึงแต่จะเป็นฝ่ายบริหารราชการ
แผ่นดินอย่างเดียวโดยขาดวิสัยทัศน์ นโยบาย การบริหาร
การจัดการสมัยใหม่จึงท�าให้รูปแบบใหม่ไม่ประสบผลความ
ส�าเร็จได้ เพราะประเทศไทยยังมีการปกครองส่วนภูมิภาค
ท� า ให้ ข ้ า ราชการที่ สั ง กั ด ส่ ว นกลางต้ อ งรั บ นโยบายจาก
รัฐบาลมากที่สุดสอดคล้องกับ Berg, Kink and Meer
(1991) ได้ท�าการศึกษาส�ารวจ เพื่อค้นหาปัจจัยที่ท�าให้เกิด
ความส�าเร็จในการบริหารจัดการมหานคร เขาพบว่าหลัก
เกณฑ์ที่เคยใช้และประสบความส�าเร็จมาแล้วใน 7 มหานคร
ส�าคัญของยุโรป ปัจจัยที่ท�าให้เกิดความส�าเร็จดังกล่าวมีดัง
ต่อไปนี้ (Berg, Kink and Meer, 1991) คือ 1) ปัจจัยด้าน
ขนาดที่เหมาะสมของเมือง (adequacy of geographical
scale) 2) ปัจจัยด้านความสามารถ (competence) ในการ
บริหารความร่วมมือของเมืองมหานคร 3) ปัจจัยทางด้าน
อ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย 4) ปัจจัยด้านการจัด
การปกครองท้องถิ่นที่ดี หลักความเป็นอิสระ (autonomy)
โดยไร้จิตส�านึกในการร่วมมือ (co-operative) และไร้หลัก
การเกื้อกูลกัน (subsidiarity) ท�าให้องค์กรปกครองท้องถิ่น
หลายๆ แห่งท�างานโดยไม่ประสานกับหน่วยปกครองอื่นๆ
ข้อยุ่งยากในองค์รวมจึงเกิดขึ้น ซึ่งหลักดังกล่าวนี้น�าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณะที่ดีแก่ประชาชน
(Better Public Services Quality) หลักการดังกล่าวนี้น�า
ไปสู่มาตรฐานในการบริหารจัดการและการบริการให้สู่
สากล (High Performance) หลักการปรับบทบาทภารกิจ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามวัฒนธรรม
ของตนที่ดี หลักการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม ตามความเหมาะสมของภารกิจหลัก
เป็นต้นแบบของการบริหารมหานครของภูมิภาคและของ
โลกหลักการสร้างผู้น�าระดับชุมชนเข้าสู่การเมืองระดับ
ประเทศอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจริยธรรม ไม่โกงกิน
คอร์รัปชั่นได้ทุกมิติ
ประการที่สอง เงื่อนไขในการน�ารูปแบบกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้าน�ามาปฏิบัติดังนี้ เกิดกระแสใน
ระดับภูมิภาคและประเทศทั้งต่อต้านและสนับสนุนต่อการ
เป็นศูนย์กลางภูมิภาคของประเทศไทย ผู้ที่เสียผลประโยชน์

จะใช้ ก ลยุ ท ธ์ ห รื อ ยุ ท ธวิ ธี ขั ด ขวางทุ ก รู ป แบบและสร้ า ง
กระแสความขัดแย้งให้เกิดขึ้นสังคมส่วนรวมไม่ให้เกิดรูป
แบบกรุงเทพมหานครให้ทศวรรษหน้า การเปลี่ยนแปลงใน
ครั้งนี้ต้องระมัดระวังการสืบต่ออ�านาจโดยใช้เงื่อนไขสร้าง
กระแสความไม่สงบเกิดขึ้น ภายใต้บริบทของสังคมโดยอ้าง
รู ป แบบกรุ ง เทพมหานครในทศวรรษหน้ า เป็ น ส� า คั ญ
ซึ่งสอดคล้องกับอเนก หุตังคบดี (2543) ที่ได้ศึกษาปัญหา
และอุ ป สรรคในขั้ น ตอนการจั ด เตรี ย มงบประมาณของ
“กรุงเทพมหานคร” พบว่าปัญหาเกิดจากโครงสร้างการ
บริหารราชการกรุงเทพมหานครจุดอ่อนของการบริหาร
และรูปแบบการปกครองกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน คือ
1) อ�านาจการบริหารรวมศูนย์อยู่ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท�าให้ระดับส�านักงานเขตและระดับปฏิบัติการ
ขาดความคล่องตัว และความเป็นอิสระในการตัดสินใจงาน
บางอย่าง 2) ปัจจุบัน สมาชิกสภาเขตมีบทบาทในการร่วม
พัฒนาเขตน้อย 3) กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายจ�านวนมากและหลากหลาย แต่อ�านาจใน
การบริหารจัดการไม่มี 4) กรุงเทพมหานครขาดการถ่วง
ดุลอ�านาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องงบประมาณมักเป็นการประนีประนอมกัน
มากกว่า 5) การเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็น
ผู้บริหารเพียงคนเดียว ท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับประชาชนไม่ใกล้ชิดกันเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศ เป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เป็นเมืองหลวงจึงเกิด
การปัญหาและปัญหาต้องได้รับการแก้ไข จากการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น การ
ด�าเนินรถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟรางคู่ รถไฟกึ่ง
ความเร็วสูง รถไฟความเร็วสูง การขนส่งทางน�า้ ทางอาการ
การสร้างตึกสูงในเมือง จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีข้อเสนอแนะที่ควรพิจารณาดังนี้
รัฐบาลต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในความจริง
ที่กรุงเทพมหานครต้องได้รับการแก้ไข เพื่อผลประโยชน์
ของประเทศ และประชาชนชาวไทยจะได้รับผลประโยชน์ต่อ
รูปแบบกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า กรุงเทพมหานคร
และมหานครอื่นๆ ต้องแบ่งปันภาษีให้กับรัฐบาลกลางเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการลงทุนของรัฐบาลในด้านอุปโภค การบริโภค
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การขนส่งสาธารณะ การส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยว
รัฐจะได้จัดสรรงบประมาณให้กับมหานครและเทศบาล
มากขึ้น เพื่อน�ามาพัฒนาเมืองต่อไป การเตรียมการพัฒนา
รูปแบบกรุงเทพมหานครเป็นไปเพื่อการรองรับ การรวมตัว
กันของภูมิภาค แต่ละภูมิภาคของโลก ประเทศไทยเรา โดย
กรุงเทพมหานครต้องร่วมมือกับมหานครทั่วประเทศและ
เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
รูปแบบกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า จะประสบความ
ส�าเร็จได้ต้องมีผู้น�าตามวัฒนธรรมในระบอบการปกครอง
ของประเทศให้ข้อแนะน�าและรู้เห็นทุกขั้นตอนด้วย
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ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป จากการลงทุน
ของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ของกรุงเทพมหานครและ
มหานครอื่นๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ส่ ว นหนึ่ ง มาจากเงิ น กู ้ ภ ายในประเทศและต่ า งประเทศ
ฉะนั้นการเก็บภาษีของท้องถิ่นมหานครในรูปแบบใดก็ตาม
ต้องแบ่งปันให้รัฐบาลกลางไว้พัฒนาอีกส่วนหนึ่งเพื่อเพิ่ม
งบประมาณของประเทศ การก�าหนดอ�านาจและหน้าที่
ของการจัดสรรทรัพยากร ต้องค�านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม
ความเสมอภาคของมนุษย์และให้การส่งเสริมประชาชนใน
ความเป็นปัจเจกบุคคลและการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
นั้นให้มองดูข้าราชการภูมิภาคจะประสานงานอย่างไร หรือ
เพิ่มอ�านาจหน้าที่ให้กับนายกเทศบาลและยุบรวม อบต.
เหลือ 1 เทศบาล อ�าเภอ เท่านั้น
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