
ผลของการน านโยบายแอปพลิเคชัน “กทม.Connect”  

มาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร* 

“Bangkok Connect” Application usage policy in public relations of 
Bangkok Metropolitan Administration. 

ฐปนรรฆ์ มหาพานิช** 

บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลของการน านโยบายแอปพลิเคชัน “กทม.Connect” มาใช้ในงาน

ประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร  โดยเป็นการศึกษาปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไขปรับปรุงนโยบายการ       
น าแอปพลิเคชัน “กทม.Connect” มาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร ด าเนินการวิจัยโดยการวิจัยเอกสาร 
และการวิจยัสนาม ในส่วนของการวิจัยสนามเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงการจากผู้เกี่ยวข้องกับการ
น านโยบายไปปฏิบัติ โดยการสุ่มเลอืกตัวแทนแบบเจาะจง พิจารณาจากคุณสมบัติ จ านวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่า 
นโยบายการน าแอปพลิเคชัน “กทม.Connect” มาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในนโยบาย
ของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  โดยใช้แอปพลิเคชัน “กทม.Connect” มาเป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารและบริการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต น าเสนอด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และเช่ือถือได้
เช่ือมโยงระหว่างกรุงเทพมหานครกับประชาชนผ่านสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ซึ่งผลของการน านโยบายแอปพลิชัน 
“กทม.Connect” มาใช้ในงานประชาสัมพันธข์องกรุงเทพมหานคร นับว่าเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากตอบโจทย์การด าเนินชีวิต
ของคนกรุงเทพมหานครในปัจจุบันท่ีนิยมบริโภคข้อมูลข่าวสาร งานบริการ ผ่านทางโซเชียลมีเดียมากขึน้ และเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครในการใช้สื่อออนไลน์ ท าให้ประชาชนสามารถรับรู้
และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครต้องการจะประชาสัมพันธ์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงมากขึ้น  

 

ค าส าคัญ : การน านโยบายไปปฏบิัติ การประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน กทม.Connect  กรุงเทพมหานคร  
 

บทน า  
 กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มคีวามแตกต่างจากองค์กรบริหารสว่น
ท้องถิ่นอื่น ๆ อีกท้ังยังเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ที่เป็นศูนย์รวมความเจริญในทุกด้าน ท าให้มีประชากรจาก   
ทั่วสารทิศเดินทางเข้ามาพ านักและประกอบอาชีพท้ังเป็นการชั่วคราวและถาวร มากกว่า 10 ล้านคน จึงเป็นหน้าที ่
ของกรุงเทพมหานครในการดูแลและจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนทุกคนอย่างท่ัวถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงได้จัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ขึ้น     
เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะ ๒๐ ปี มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครก้าวข้ึนเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” 
(แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี พ.ศ.2556 - 2575 บทสรุปผู้บริหาร, ม.ป.ป., หน้า 9)  

ขณะเดียวกัน พลต ารวจเอก อัศวนิ ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ก็ได้ประกาศนโยบายการ
พัฒนากรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2561 ชูกรอบการท างาน 100 วัน จนถึง 1 ปี   
โดยบูรณาการจากยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี วิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ฉบับท่ี 12 แผนพัฒนากรุงเทพฯ ระยะ 20 ปี ท้ังระยะที่ 1 และ 2 ผนวกรวมกับกลไกความเคลื่อนไหวของโลกท่ี 
รุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง เกิดเป็นนโยบาย NOW ภายในแนวความคิด “ท าจริง เห็นผลจริง” โดยยุทธศาสตร์             
 
 

* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง ผลของการน านโยบายแอปพลิเคชัน “กทม.Connect” มาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของ
กรุงเทพมหานคร 

** นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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การขับเคลื่อนนโยบาย “ท าจริง เห็นผลจริง” มีเป้าหมายเพื่อพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองในฝันของประชาชน         
ตั้งแตน่โยบายขั้นพ้ืนฐานอย่างเรื่องความสะอาด ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ไปจนถึงเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดี  
เติมเต็มความต้องการในทุกภาคสว่น พร้อมเปิดรับข้อคดิเห็นจากประชาชน เพื่อท่ีจะน าข้อบกพร่องและค าช้ีแนะ
กลับมาระดมสมองหาทางแก้ไขปญัหาอย่างรวดเร็วท่ีสดุ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเมืองและประชาชนอย่าง
สมบูรณ์  

จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะ ๒๐ ปี และการประกาศนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานคร          
ของพลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมอืง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามนโยบาย NOW ภายใต้แนวคดิ “ท าจริง          
เห็นผลจริง” ได้แก่ สะอาด สะดวก ปลอดภัย คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง รวมทั้งนโยบายการประชาสัมพันธ์เชิงรุก       
จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการประชาสัมพันธ์ น าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีปัจจุบันถือได้ว่ามีความจ าเป็น
และเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรบัชีวิตของคนเมืองมาใช้ในการประชาสัมพันธ์  

ส านักงานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร จึงได้น าแอปพลิเคชัน  “กทม.Connect” มาใช้เพื่อเป็น
อีกช่องทางหนึ่งเพื่อเชื่อมโยงชีวิตทุกคนให้ง่ายขึ้น ตอบสนองความต้องการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิต ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และเช่ือถือได้ของคนกรุงเทพฯ  โดยจากข้อมูลที่ไดม้ีการส ารวจความต้องการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารบนแอปพลิเคชันของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่าเกือบร้อยละ 
90 ต้องการให้มีแอปพลิเคชันบนโทรศัพทเ์คลื่อนทีร่วบรวมข้อมูลข่าวสารส าหรับคนกรุงเทพฯ ไว้ในแอปพลิเคชันเดียว 
โดยเฉพาะต้องการรับรู้ข้อมลูแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันตามรายพื้นที ่เช่น พื้นที่ น้ าท่วมขัง  ไฟฟ้าดับ น้ าไมไ่หล 
อุบัติเหตุบนท้องถนน แจ้งทางเลี่ยงจุดก่อสร้าง ข้อมูลตามความสนใจ เช่น บริการฉีดวัคซีน/ท าหมันสนุัข/แมว         
ฉีดยุงลาย นัดวันเก็บขยะช้ินใหญ่ บริการรถทะเบียนราษฎรเ์คลื่อนที่ การจัดงานของเขต บริการฝึกอาชีพ บริการสุขภาพ 
รวมทั้งอยากรู้ข่าวสารการให้บริการของกรุงเทพมหานคร อาทิ ขั้นตอนการใช้กับบริการหน่วยงานของกทม.          
หมายเลขติดต่อที่ส าคญั แนะน าสถานท่ีท่องเที่ยว ปฏิทินท่องเที่ยว/กิจกรรม/เทศกาลต่าง ๆ ต้องการเข้าถึงช่องทาง
ให้บริการ การร้องทุกข์ และขอความช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น แอปพลิเคชันการจราจรแบบเรียลไทม์ การจองคิวออนไลน์ 
การร้องทุกข์ และการขอความช่วยเหลือ ต้องการรับรู้ข้อเท็จจริงของประเด็นร้อนท่ีเกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร        
โดยอยากไดแ้อปพลเิคชันที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ไม่เปลืองเนื้อท่ีบนโทรศัพท์มาก ท่ีส าคัญคือการบริการข้อมูลที่อัพเดท
แบบเรียลไทม์ เช่น ข้อมลูด้านการจราจร การแจ้งเหตรุถไฟฟ้าขัดข้อง เป็นต้น   

จากผลส ารวจความต้องการด้านขอ้มูลข่าวสารจากประชาชนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร คือ การจัดหาบริการเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงได้โดยสะดวก ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก ซึ่งเป็น
โอกาสดีที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) มีความพร้อมและสมัครใจท่ีจะร่วมกับกรุงเทพมหานครในการ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application) ภายใต้ชื่อแอปพลเิคชัน “กทม. Connect” ซึ่งเปิดให้ ดาวน์โหลด
สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นมา ในการนี้ ส านักงานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์นโยบายและภารกิจ
ของกรุงเทพมหานคร  จึงด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยน าแอปพลิเคชัน “กทม.Connect” มาใช้ในงาน
ประชาสมัพันธ์งานและภารกิจต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยมี นกัประชาสัมพันธ์ซึ่งปฏิบัติงานประจ าอยู่ท่ีส่วน
ราชการต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นกลไกหนึ่งในการท าหน้าท่ีด าเนินการประชาสมัพันธ์ตามนโยบายดังกล่าว 

ผู้วิจัยซึ่งเป็นนักประชาสมัพันธ์ ปฏิบัติงานที่ส านักงานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาผลของการน านโยบายแอปพลิชัน “กทม.Connect” มาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ ของกรุงเทพมหานคร 
และศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแนวทางปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการน านโยบายแอปพลิชัน “กทม.Connect” 
มาปฏิบัติใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสนองต่อนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การ 
สร้างความเข้าใจอันดีและก่อให้เกดิความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน ส่งผลถึงความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของกรงุเทพมหานคร 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 

    ในการวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการวจิัย 2 วิธี คือ การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยการเก็บข้อมูล
จากการวิจัยทั้งจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเลคทรอนิคส์ รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ 
เอกสารทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการน าแอปพลิเคชัน “กทม.Connect” มาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ ของ
กรุงเทพมหานคร รวมถึงภารกจิที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ และการวิจยัสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยได้
ลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุม่ตัวอย่างด้วยการสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้างหรือการสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured 
interview or Formal Interview)  

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากรของกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายแอปพลิเคชัน 

“กทม.Connect” มาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ ของกรุงเทพมหานคร  
2. ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling หรือ 

judgmental sampling) เป็นการเลือกโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์  ก่อสกุล , 
2561, หน้า 45) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มเลือกตัวแทน
แบบเจาะจง พิจารณาจากคุณสมบัติจ านวน 15 คน ดังนี้  

1)  ผู้อ านวยการส านักงานประชาสัมพันธ์     จ านวน 1 คน 
    ซึ่งเป็นผู้รับนโยบายจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  
2) หัวหน้าส่วนราชการของส านักงานประชาสัมพันธ์   จ านวน 1 คน 
3) นักประชาสัมพันธ์ ซึ่งปฏิบัติงานท่ีส านักงานประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 คน 

         4) นักประชาสัมพันธ์ ซึ่งปฏิบัติงานท่ีส านักงานเขต    จ านวน 12 คน  
        โดยสุ่มเลือกตัวแทนแบบเจาะจง จาก 6 กลุ่มเขต 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัย 
 ผลการเอกสารและการวิจยัสนาม พบว่า นโยบายการน าแอปพลิเคชนั “กทม.Connect” มาใช้ในงาน
ประชาสมัพันธ์ ของกรุงเทพมหานคร เป็นอีกหนึ่งนโยบายของผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นช่องทางในการ
เชื่อมโยงชีวิตคนกรุงเทพฯ ทุกคนให้ง่ายขึ้น ตอบสนองความต้องการข้อมูล ข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
น าเสนอด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และเชื่อถือได้ ภายใต้แนวคิดให้น าข้อมูลที่คนกรุงเทพมหานครต้องการมา
รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ภายใตแ้นวคิด “#คลิกเดยีวรู้” กรุงเทพมหานคร จึงไดร้่วมกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม (จ ากัด) 
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application) ส าหรับเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ 
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับประชาชน และนักท่องเที่ยวผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ภายใต้ช่ือโครงการ 
Bangkok Connect โดยพัฒนาแอปพลิเคชัน “กทม.Connect” ขึ้น เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลระหว่างกรุงเทพมหานคร
กับประชาชนใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมรีะบบงาน ดังนี้ 1. ระบบบริการข้อมลูข่าวสาร และการประชาสมัพันธ์  
2.ระบบบริการด้านความสะดวก ปลอดภัย การแจ้งเหตุ และอาสาต่าง ๆ 3. ระบบการส่งเสริมด้านสทิธิประโยชน์ และ
กิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ 4. ระบบการจดัการฐานข้อมลู และการสนับสนุน พร้อมรายงานส าหรับผู้บริหาร และ  
5. ระบบคลาวนเ์พื่อการบริการแกส่มาชิก โดยมีการลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการฯ ระหว่างกรุงเทพมหานคร 
กับ บมจ. กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) เพื่อให้การด าเนินงานตามโครงการ Bangkok Connect เป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  
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ทั้งนี้ การน านโยบายไปปฏิบตัิจะส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย ดังน้ี 1) ประเภทของนโยบาย        
โดยนโยบายที่มุ่งหวังจะให้บรรลุวตัถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลีย่นแปลงเพียงเล็กน้อย จะมโีอกาสในการประสบ
ความส าเร็จมากกว่านโยบายที่มุ่งหวังการเปลี่ยนแปลงมาก 2) วัตถุประสงค์ของนโยบาย 3) ความเป็นไปได้ทางการเมือง 
4) ความเป็นไปได้ทางเทคนิค หรอืทฤษฎี 5) ความพอเพียงของทรัพยากร  6) ลักษณะของหน่วยงานท่ีน านโยบายไป
ปฏิบัติ 7) ทัศนคติที่มีต่อวัตถุประสงค์ของนโยบาย ทัศนคติ ความผกูพัน ความขัดแย้งระหว่างค่านยิมของผู้น านโยบาย
ไปปฏิบตัิ และ 8) ความสมัพันธ์ระหว่างกลไกต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัต ินอกจากน้ี ในเรื่องของ
จ านวนมากน้อยของจุดตดัสินใจ (clearance point) ถ้าหากจ านวนจุดตัดสินใจมีมาก ความลา่ช้าในการปฏิบัติงานก็
จะมีมากขึ้นด้วย  

นอกจากนี ้กระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิก็มีตัวแปรหลากหลายที่สงผลให้การน านโยบายไปปฏิบตัิ
ประสบความส าเรจ็หรือลมเหลว คือ ความชัดเจนในเปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบายเปนตัวแปรที่ส่งผลทั้ง
ทางตรงและทางออมตอผลของการน านโยบายไปปฏิบัติเพราะความชัดเจนของเปาหมายและวตัถุประสงคของ
นโยบายและแผนท่ีชัดเจนช่วยใหผมูีหนาที่รับผิดชอบหรือผูไ้ดรับมอบหมายนโยบายสามารถก าหนดภารกิจ         
ก าหนดมาตรฐานของงาน และมีการมอบหมายงานให้หน่วยงานหรอืบุคคลที่มีสวนร่วมรบัผิดชอบไดอยางถูกตอง        
และชัดเจน อันจะสงผลใหนโยบายประสบผลส าเร็จได้ รวมถึงยังมีปญัหาด้านคนและตัวนโยบายคือวิธีการน าไปสู่การ
ปฏิบัติซึ่งเป็นข้ันตอนท่ีมคีวามส าคญัและเป็นจุดเด่นของตัวแบบนี้เพราะเป็นจดุที่สามารถน าไปสูค่วามส าเรจ็หรือ
ล้มเหลว ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสดุกระบวนการของนโยบาย ทางด้านการจดัการ มีปญัหาเรื่องของขีดสมรรถนะภายใน
หนว่ยงานท่ีเกิดจากปัญหาบุคลากร น ามาซึ่งปัญหาโครงสร้าง เช่น ปัญหาการบริหารไมเ่หมาะสม ท าให้ใช้อย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ โดยในการบริหารงานขององค์การภาครัฐและการน านโยบายไปปฏิบตัินั้น งานประชาสมัพันธ์จะช่วยให้
รัฐบาลสามารถติดต่อสื่อสารกับประชาชนได้ ช่วยแก้ไขปญัหาเรื่องความเข้าใจผดิที่จะเกดิขึ้นกับการบริหารราชการ
แผ่นดิน สามารถท าใหร้ัฐบาลไดเ้ข้าใจความคิดเห็นของประชาชนท่ีมตี่อการบริหารราชการแผ่นดินได้ ซึ่งในปัจจุบัน
การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่านช่องทางของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย                
(เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ดาวเทียม WIFI  แอปพลิเคชันต่างๆ บนสมาร์ทโฟน หรือ แทปเลต็)                   
เข้ามามีบทบาท มีการเช่ือมโยงเครือข่ายทั่วโลกสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์  

 
ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี ้

1. ศึกษาผลของการน านโยบายแอปพลิเคชัน “กทม.Connect” มาใช้ในงานประชาสัมพนัธ์ ของกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ผลของการน านโยบายแอปพลเิคชัน “กทม.Connect” มาใช้ในงานประชาสัมพนัธ์ ของ
กรุงเทพมหานคร มีดังนี ้

1) การน านโยบายแอปพลเิคชัน “กทม.Connect” มาใช้ในงานประชาสมัพันธ์ของกรุงเทพมหานคร เป็นนโยบาย
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผูบ้ริหารกรุงเทพมหานครที่มุง่มั่นผลักดันให้กรุงเทพมหานครเปน็เมืองที่มีความ
ทันสมัย ประชาชนได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มากที่สุด โดยมอบหมายให้หนว่ยงานที่
รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการของ กทม.        
ออกไปให้ประชาชนรับทราบข้อมูลให้ทั่วถึงและกว้างขวางมากที่สดุ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้หรือเข้ารับบริการต่าง ๆ 
ของ กทม.ได้อย่างท่ัวถึง  กทม. จึงร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ในการจัดท าแอปพลิเคชัน          
“กทม. Connect” ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารและประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ  

2) การน าแอปพลิเคชัน “กทม. Connect” มาใช้ในการประชาสมัพันธ์ ของกรุงเทพมหานคร  
นับว่าเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากตอบโจทย์การด าเนินชีวิตของคนกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน ที่นิยมบริโภคข้อมลูข่าวสาร          
งานบริการ ผ่านทางโซเชียลมีเดยี ด้วยการใช้สมาร์ทโฟน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอปพลเิคชัน กทม.Connect ถือเป็น 
แอปพลิเคชันท่ีเป็นประโยชน์กับประชาชน เป็นแอปพลิเคชันท่ีไม่หวงัผลก าไร และไมม่ีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดาวน์
โหลดแอปพลิเคชันมาใช้งาน ประชาชนสามารถคลิกเข้าไปดูได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลา ถือได้ว่าเป็นการ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่สอดคลอ้งกับกับพฤติกรรมของคนในยุคปัจจบุัน ท่ีการใช้สมาร์ทโฟนเป็นส่วนหน่ึงใน
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ชีวิตประจ าวัน อีกทัง้มีพฤติกรรมในการค้นคว้าและแสวงหาข้อมลูจากสมาร์ทโฟนมากขึ้น เพราะง่าย สะดวก          
และใกลต้ัว โดยในแอปพลเิคชันมขี้อมูลและบริการต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

3) นโยบายการน าแอปพลิเคชัน “กทม.Connect” มาใช้ในการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร ใน      
แอปพลิเคชันจะมีข้อมลูต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน เช่น ข่าว กทม. ซึ่งเป็นข่าวสารจาก
กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานตา่ง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ข่าวของส านักงานเขต เป็นการแจ้งกิจกรรมการ
ให้บรกิารของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 50 เขต  ของกรุงเทพมหานครซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนในการ
ด าเนินชีวิต เช่น การท าหมันสุนัข แมว การฉีดยุง  นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ บริการงานทะเบียนเคลื่อนที ่ฯลฯ การแจ้ง
ข่าวสารกิจกรรมในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และเชิญชวนให้ประชาชนไปร่วมงานต่าง ๆ  การแนะน าสถานท่ีส าคัญ แหล่ง
ท่องเที่ยว และร้านอาหารอร่อยในพื้นที่กรุงเทพฯ การแนะน าบริการของ กทม. เช่น รถสุขาเคลื่อนที่ เป็นต้น การแจ้ง
เตือนต่าง ๆ  เช่น จุดน้ าท่วมในช่วงเวลาที่ฝนตก ประปา ไฟฟ้า และสาธารณภัยต่าง ๆ หมายเลขตดิตอ่ส าคัญ รวมถึง
สมุดโทรศัพท์ส าคัญส่วนราชการของกทม. และประชาชนยังสามารถร้องทุกข์ไปยัง กทม. ผ่านทางแอปพลิเคชันน้ีได้
ด้วย นับว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครในการใช้สื่อออนไลน์ ท าให้
ประชาชนสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตา่ง ๆ ที่กรุงเทพมหานครต้องการจะประชาสัมพันธ์ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และทั่วถึงมากขึ้น  

1. ปัญหาและอุปสรรคของการน านโยบายแอปพลิเคชัน “กทม.Connect” มาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรคของการน านโยบายแอปพลเิคชัน “กทม.Connect” มาใช้
ในงานประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

1) ปัญหาด้านเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัตงิาน  จะเห็นได้ว่าการน านโยบายแอปพลิเคชัน “กทม.Connect”   
มาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของกรงุเทพมหานคร ถือเป็นการเพิ่มภารกิจแต่มไิดเ้พิ่มบุคลากรดา้นการประชาสัมพันธ์  
ซึ่งในปัจจุบนัก็มีภารกจิที่ล้นมืออยูแ่ล้ว จึงอาจมีผลท าให้ศักยภาพในการปฏิบัตภิารกจิอื่น ๆ ลดลงและล่าช้า อีกท้ัง 
เจ้าหน้าที่บางคนมีขอ้จ ากัดในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มคีวามเร็วและแรงไม่พอ จึงอาจส่งผลให้ผู้ปฏิบตัิงานท า
ได้ช้าลง นอกจากน้ี ยังขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการจัดการ ตรวจสอบเนื้อหา อีกท้ังสร้างสรรค์เนือ้หาท่ี
เหมาะสมกับแอปพลิเคชันท าให้ข้อมูลขาดความน่าสนใจ ไม่น่าตดิตาม เนื่องจากข่าวสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งเข้า
มามีจ านวนมากยังขาดคณุภาพในเชิงรูปแบบเนื้อหา ความน่าสนใจของข้อมูล และประโยชน์ที่ผูร้ับข่าวสารจะไดร้ับ
จากข้อมูลนั้น ๆ อีกทั้งบางหน่วยงานขาดการอัพเดทข้อมลูให้เป็นปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์ และไม่มีความหลากหลาย 
จึงท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีใช้แอปพลิเคชันได้อย่างท่ัวถึงและมีประสทิธิภาพ             
ซึ่งเจ้าหน้าท่ีหรือแอดมินจะต้องมีการอัพเดทข้อมูลในแอปพลเิคชันให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

 2) ปัญหาด้านการสื่อสาร ปัจจุบันแอปพลิเคชัน กทม.Connect บริหารงานภายใต้คณะกรรมการก ากบัและ
บริหารโครงการ Bangkok Connect  ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร กทม.  ผู้บริหาร บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) เจ้าหน้าที่ กทม. จากส านักงานประชาสัมพันธ์ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของ กทม. ซึ่งโอกาสจะได้มา
ประชุมร่วมกันมีน้อยเนื่องจากต้องปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ หลายภารกจิด้วยกัน ท าให้การขับเคลื่อนโครงการฯ ไม่ค่อยมี
ความเคลื่อนไหวเท่าท่ีควร อีกทั้งยังขาดการเชื่อมต่อระหว่างคณะกรรมการฯ ส านักงานประชาสัมพันธ ์และเจ้าหน้าท่ี
พัฒนาระบบ จาก กสท โทรคมนาคม (จ ากัด) ท าให้การบรหิารงานโครงการฯ ขาดความต่อเนื่องและไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร  
 3) ด้านการบริหารจัดการฐานข้อมลูในแอปฯ เนื่องจากข้อมูลในระบบมาจากหลายส่วนงาน  ซึ่งในเชิง
เทคนิคและการบรหิารอาจยังไมส่ามารถเช่ือมต่อกันได้ เช่น เรื่องการรับแจ้งเหตุร้องเรยีน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยัง
ไม่ได้รับข้อมลูไปด าเนินการ เนื่องจากปัจจุบันมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหลายช่องทาง จึงถูกมองว่าซ้ าซ้อนและเป็น
การเพิ่มภาระใหเ้จ้าหน้าท่ี  

4) ปัญหาเกี่ยวกับการประชาสมัพนัธ์แอปพลิเคชัน กทม.Connect ให้เป็นท่ีรู้จักของประชาชน และให้
ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัมาใช้งาน เนื่องจากเป็นช่วงแรกของการด าเนินงานภายหลังเปดิใหป้ระชาชนดาวน์
โหลด ท าให้ประชาชนบางส่วนยังไม่รู้จักแอปพลเิคชันดังกล่าว  บางส่วนรู้จักแตไ่ม่ทราบว่าแอปพลิเคชันมีประโยชน์กับ
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ตนเองอย่างไรจึงไม่ดาวนโ์หลดแอปพลิเคชันมาใช้งาน นอกจากน้ีหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ  ก็มีแอปพลเิคชันให้บริการ
ของแต่ละหน่วยงาน ท าให้ประชาชนมีตัวเลือกมากมาย  

 
2. แนวทางปรับปรุงการน านโยบายแอปพลิเคชัน “กทม.Connect” มาใช้ในงานประชาสัมพันธ์  

ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการวจิัยพบว่าแนวทางการปรับปรุงการน านโยบายแอปพลเิคชัน “กทม.Connect” มา
ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ ของกรุงเทพมหานคร มีดังนี ้

1) ผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร ควรมอบนโยบายเพื่อสร้างความเข้าใจกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดให้
ตระหนักถึงความส าคญัของการใช้แอปพลิเคชัน กทม. Connect เพือ่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
หรือประชาชนในพ้ืนท่ี และมีการสั่งการอย่างเป็นทางการให้แอดมนิท่ีได้รับการแต่งตั้งอัพเดทข้อมลู ข่าวสาร        
งานบริการของหน่วยงานในแอปพลิเคชันให้เป็นปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ และข้อมลูต้องมีความหลากหลาย
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีใช้แอปพลิเคชันได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

2) ด าเนินการด้วยใช้วิธี Outsource  ให้เอกชนเข้ามาด าเนินการบรหิารจัดการ และสร้างสรรค์เนื้อหาใน
แอปพลิเคชัน ให้มีความน่าสนใจ และจัดการฐานข้อมลูแอปพลิเคชันให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งระบบ  
 3) ปรับปรุงโครงสร้างของแอปพลิเคชัน และเมนตู่าง ๆ ให้น่าสนใจ ไม่ซับซ้อน ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
แบ่งหมวดหมู่ให้ชัดเจน ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกข้อมูลที่เหมาะสมกับ
ตนเองได้ อะไรที่เป็นไฮไลท์และคดิว่าประชาชนจะสนใจก็ให้อยู่ในหวัข้อไฮไลท์เสมอ 
 4) ควรมีการตั้งคณะท างานฝ่ายตา่ง ๆ ภายใต้คณะกรรมการก ากับและบริหารโครงการฯ เพื่อให้การบริหาร
จัดการมคีวามต่อเนื่อง และลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ ก าหนดให้การด าเนินงานดา้นข้อมูลเนื้อหา
ในแอปพลิเคชัน เป็นตัวช้ีวัดร่วมของหน่วยงานในสังกัด กทม. ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน เช่น การมีข่าวสารที่ทันสมัย
และเป็นประโยชน์อยา่งสม่ าเสมอความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน การแจ้งเตือนลว่งหน้า        
การแก้ไขเรื่องเรียน ความพึงพอใจของผู้รับข่าวสารจากแอปพลเิคชัน เป็นต้น   
 5) สร้างแอดมิน จัดการเนื้อหาที่มคีุณภาพให้แก่หน่วยงาน ผ่านกระบวนการอบรม สอนงาน และสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น มกีารติดตามประเมินผล ให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานในการจดัการเนื้อหาที่มีคุณภาพและ
ปริมาณที่เหมาะสม โดยผู้บรหิารหน่วยงานจะต้องให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวด้วย 
 6) ปรับลดขั้นตอนการท างานการโพสต์ข้อมลูในแอปพลิเคชัน รวมถงึปรับความสามารถของแอปพลิเคชัน 
ให้แอดมินสามารถโพสต์ข้อมลูผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนไดส้ะดวกมากข้ึน 
 7) กทม.ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไดร้ับรูร้ับทราบและสนใจที่จะเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของ      
แอปพลิเคชัน “กทม.Connect” หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปใช้งาน โดยอาจจะเริ่มจากบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครที่มเีป็นจ านวนมากก่อน แล้วจึงขยายไปยังประชาชนท่ีใช้บริการของกรุงเทพมหานคร    
 8) น าอุปสรรคปญัหาของนโยบายการน าแอปพลิชัน “กทม.Connect” มาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของ
กรุงเทพมหานคร ใหผู้้บริหารรับทราบ เพ่ือร่วมแกไ้ขปัญหา ข้อจ ากัดต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกับ
นโยบายทีว่างไว้     
 

อภิปรายผล 
จากการวิจยัที่ค้นพบดังกล่าวข้างตน้ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได ้ดังนี้  
 ผลของการน านโยบายแอปพลิเคชนั “กทม.Connect” มาใช้ในงานประชาสมัพันธ์ของกรุงเทพมหานคร       

มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้  
1) การน านโยบายแอปพลิเคชัน “กทม.Connect” มาใช้ในงานประชาสัมพันธข์องกรุงเทพมหานคร        

เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่มุ่งมั่นผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็น
เมืองที่มีความทันสมัย ประชาชนได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มากทีสุ่ด โดยมอบหมายให้
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ ์ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการ       
ของกรุงเทพมหานคร ออกไปให้ประชาชนรับทราบข้อมูลให้ทัว่ถึงและกว้างขวางมากที่สุด เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
หรือเข้ารับบริการต่าง ๆ ของ กทม.ได้อย่างทั่วถึง  กทม. จึงร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ในการ
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จัดท าแอปพลิเคชัน   “กทม. Connect” ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารและประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารและบริการ
ต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ ปิยะนุช เงินคล้าย (2560) ซึ่งได้ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะ (public policy) 
ว่าหมายถึงแนวทางหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ ตัดสินใจว่าจะท าหรือไม่ท าภายใต้อ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยก าหนดเป็นหลักการแผนงานและโครงการ เพือ่ก่อประโยชน์แก่สังคมและส่วนรวม 
รวมถึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Charles O. Jones (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ,์ 2562) ที่ระบุถึงค านิยามสั้น ๆ ใน
เชิงนามธรรมของค าว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ ว่า หมายถึงการลงมือท ามัน หรือการท างานให้ส าเรจ็หรืออาจอธิบาย
ให้ชัดเจนมากขึ้นว่า การน านโยบายไปปฏิบตัิก็คือชุดของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมุ่งจะน าโครงการหนึ่งไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งใน
กรณีนี้บุคลากรของกรุงเทพมหานครได้น านโยบายสู่การปฏิบตัิ โดยร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด จัดท า
แอปพลิเคชัน กทม.Connect ขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการประชาสัมพันธง์านของกรุงเทพมหานคร  

นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับแนวคดิของวีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561) ที่ได้ระบุว่าการน านโยบายไปปฏิบตัิเป็น
กระบวนการที่มีขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กันและเป็นการ
ด าเนินการเพื่อให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย ดังนั้นการน านโยบายไปปฏิบัตมิีความส าคญั ดังนี้  
1) เมื่อมีการก าหนดนโยบายทีด่ี แต่ถ้ามิได้มีการน านโยบายไปปฏิบตัินโยบายกไ็ร้ความหมาย 2) การน านโยบายไป
ปฏิบัติ เป็นกระบวนการแปลงนโยบายที่เป็นนามธรรมไปเป็นรูปธรรม เพื่อไปปฏิบตัิได ้3) การน านโยบายไปปฏิบัติ 
เป็นภารกิจหลักของข้าราชการ และ 4) การน านโยบายไปปฏิบัติ เน้นหลักประกันของฝ่ายการเมือง ท่ีมีต่อการปฏิบตัิ
ของข้าราชการที่น านโยบายไปปฏบิัติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนะพล เตชวิทูล (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การน า
นโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครไปปฏิบตัิ : ศึกษากรณไีชน่าทาวน์ “เยาวราช” ผลการศึกษาพบว่า 
ความเป็นมาและพัฒนาการของนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวของกรงุเทพมหานครเกดิขึ้นมาจากความต้องการของ
รัฐบาลในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ  เพื่อแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในขณะที่
สังคมและการเมืองมีทิศทางในการกระจายอ านาจมากขึ้น  

2) การน าแอปพลิเคชัน “กทม. Connect” มาใช้ในการประชาสมัพันธ์ของกรุงเทพมหานคร นับว่าเป็นสิ่งที่ดี 
เนื่องจากตอบโจทย์การด าเนินชีวติของคนกรุงเทพฯ ในปัจจุบันท่ีนิยมบริโภคข้อมูลข่าวสาร งานบริการ ผ่านทางโซเชียล
มีเดีย ด้วยการใช้สมาร์ทโฟน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอปพลิเคชัน กทม.Connect ถือเป็นแอปพลิเคชันท่ีเปน็ประโยชน์กับ
ประชาชน เป็นแอปพลิเคชันท่ีไมห่วังผลก าไร และไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการโหลดแอปพลเิคชัน มาใช้งาน ประชาชน
สามารถคลิกเข้าไปดไูด้ง่าย สะดวกรวดเร็ว และประหยดัเวลา ถือได้ว่าเป็นการเลือกใช้เทคโนโลยีทีส่อดคล้องกับกับ
พฤติกรรมของคนในยุคปัจจบุัน ที่การใช้สมาร์ทโฟนเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งมีพฤติกรรมในการค้นคว้า
และแสวงหาข้อมูลจากสมาร์ทโฟนมากขึ้น เพราะง่าย สะดวก และใกล้ตัว โดยในแอปพลิเคชันมีข้อมูลและบริการต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของ พีรยา จีนาพันธ์ (2553) ที่กล่าวว่า การด าเนินงานด้านการ
ประชาสมัพันธ์มีเป้าหมายเพื่อใหห้น่วยงานและผู้ปฏิบตัิงานสามารถสร้างผลงานในรูปแบบการให้บรกิารด้วยความ
สะดวกสบาย รวดเร็ว และเพื่อสรา้งความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ประชาชน โดยการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ให้ประสบ
ความส าเร็จ จะต้องอาศัยการสื่อสารที่มีระเบียบแบบแผน มีการวางแผนการสื่อสารล่วงหน้า และมีการคาดการณ์ถึง
สิ่งที่จะเกิดขึ้นเพื่อเตรยีมรับมือด้วย  

รวมถึงสอดคล้องกับแนวคิดของ รุ่งนภา พิตรปรีชา (2560) ที่ระบุว่าการประชาสัมพันธ์ในยุคขอ้มลูขา่วสาร 
(Global Information) ที่โลกมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งหมายถึงทั้งอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีการสื่อสาร
ใหม่ ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ เป็นตน้ ตามที่เห็นกันทั่วไปในปัจจบุัน ผูค้นท่ัวโลกมีการติดตามข่าวสารจากต่างประเทศ
ผ่านทางดาวเทียม การลงคะแนนเลือกตั้งแม้ว่าตนเองจะไมไ่ด้อยู่ในประเทศ การถ่ายทอดวัฒนธรรมทางรายการ
โทรทัศน์ซึ่งท าให้ประชาชนของประเทศหน่ึงคลั่งไคล้นักกีฬาของอกีประเทศหน่ึง หรือการสื่อสารระหว่างบุคคลผ่าน
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เหล่านี้ล้วนเป็นปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ที่นักประชาสัมพันธ์จะต้องเข้าไปเรียนรู้ มีส่วนร่วม และตาม
ให้ทันเพื่อความพร้อมที่จะสนับสนุนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพขององค์การ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของการ
ประชาสัมพันธ์ในยุคข้อมูลข่าสารนี้ ถือว่าเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานของ นักประชาสัมพันธ์ ด้วยเหตุผล
หลัก 3 ประการ ได้แก่ 1. การเขา้มาของอินเทอร์เน็ต ท าให้นักประชาสัมพันธ์ต้องเปลี่ยนรปูแบบของการส่งข่าวสาร โดย
ใช้สื่อใหม่หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) มากขึ้น นอกเหนือจากการเตรียมข้อมูลของบริษัทใน
รูปแบบเอกสารแล้ว ยังต้องมีการปรับปรุงข้อมูลของเว็บไซต์ของหนว่ยงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ และควรมีหน้าเฉพาะ



8 
 

ของสื่อมวลชนในการเข้ามาพดูคุย สอบถามข้อมูล และควรมี Link ที่สื่อมวลชนสามารถใช้ประโยชนท์ี่เกี่ยวข้องกบั
หน่วยงานเราด้วย ซึ่งนั่นจะท าใหส้ื่อมวลชนเห็นว่าเว็บไซต์ขององค์การเรา มีความทันสมัย ข้อมูลถูกต้อง เช่ือถือได้        
2. การขยายตัวขององค์การข้ามชาติ ซึ่งองค์การหรือบริษัทน้ัน ๆ ตอ้งมีการแลกเปลี่ยน น าเสนอข้อมลูที่ฉับไว เช่น 
ข้อมูลทางการค้า ความเคลื่อนไหวของนักลงทุน ราคาหุ้น เป็นต้น นกัประชาสัมพันธ์จึงต้องปรับวิธีการท างานของ
ตนเองให้รวดเร็ว ฉับไว ทันต่อเหตกุารณ์และพร้อมที่จะสนบัสนุนการท างานขององค์การให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด        
3. การขยายตัวของสื่อ ท าให้เกิดมสีื่อต่าง ๆ มากมาย ท้ังรูปแบบและเนื้อหา เช่น สื่อโทรทัศนม์ีจ านวนสถานีมากขึ้น 
และแตล่ะสถานีก็มรีายการต่าง ๆ มากมาย สถานีวิทยุก็มีคลื่นเฉพาะส าหรับผู้ชอบฟังข่าวผู้ที่ชอบฟังเพลงแต่ละ
ประเภท และสื่อใหม่ (New Media) ซึ่งหมายถึงอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ทางการประชาสมัพันธ์เองก็มีการ
แบ่งกลุ่มเป้าหมายของสื่อแยกย่อยออกไปอีกมาก ดังนั้นการประชาสัมพันธ์จึงต้องเปลีย่นแปลงวิธีคิดและวิธีการท างาน
เกี่ยวกับการเลือกสื่อ กลา่วคือ จะต้องเลือกสื่อท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึนให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจริง ๆ    
ในการวางแผนต้องท าอย่างมีกลยทุธ์ ไม่เลือกใช้สื่ออย่างปูพรม ถ้าไม่จ าเป็นต้องพยายามผสมผสานสือ่เพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์เปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงถือได้ว่างานประชาสมัพันธ์มีความส าคญัและ 
ทรงพลังมากส าหรับองค์การ ซึ่งในปัจจุบันการด าเนินการประชาสมัพันธ์ต้องปรับตัวให้เข้ากับยคุข้อมูลข่าวสารอยู่
ตลอดเวลา ดังนั้น นกัประชาสัมพนัธ์ยุคใหม่ต้องเปลีย่นแปลงการท างานให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ อลิสา สิงหสงา (2552) ท่ีได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาผลของการน าแนวคิดการ
ประชาสมัพันธของบัสกิน, อโรนอฟฟและแล็ทตมิอร มาใชในโรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกลู ซึ่งผลการวิจัยพบวา 
หลังจากน าแนวคิดเรื่องการประชาสัมพันธไปทดลองใชในโรงเรียนแลว ปริมาณคนท่ีไดรับขาวสารจากโรงเรียนเพิ่ม
มากขึ้น ขอมูลขาวสารที่ไดรับมีความรวดเร็วและมีความครอบคลุมในขอมูลขาวสารที่ไดรับ อีกทั้ง ผู้ปกครองมี      
ความพงึพอใจในงานประชาสัมพันธของโรงเรียน  

รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์ กลมสอาด (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสารและความ
คิดเห็นของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการ ประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า  
ผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนใหญม่ีวัตถุประสงคก์ารเปิดรับข่าวสารเพื่อความรู้  มแีหล่งข่าวที่เปิดรับ คือ หนังสือพิมพ์มีปริมาณการ
เปิดรับข่าวสารประเภท สื่ออินเทอร์เน็ตทุกวัน และมีการรับข่าวสารจากการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจากหนังสือพิมพ์ และ
ผู้ใช้ไฟฟ้ามีระดับความคิดเห็นท่ีมตี่อการประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคโดยรวมเห็นด้วย อยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือ ด้านความนา่สนใจของสือ่โฆษณา ดา้นความน่าเชื่อถือของสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์องค์กร ด้านการบริการของพนักงาน และด้านความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเพศ และ
อาชีพต่างกัน มีระดับ ความคิดเหน็ท่ีมีต่อการประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้านความน่าสนใจของสื่อ
โฆษณา แตกต่างกัน และผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีวัตถุประสงค์การเปิดรบัข่าวสารต่างกัน มีระดับความคิดเห็นท่ีมตี่อการ
ประชาสมัพันธ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้านความน่าสนใจของสื่อโฆษณา และด้านความน่าเชื่อถือของสื่อ
ประชาสมัพันธ์แตกต่างกัน แหล่งของข่าวสารที่เปิดรับต่างกัน มีระดับความคิดเห็นที่มตี่อการประชาสัมพันธ์ของการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ดา้นความน่าสนใจของสื่อโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร และดา้นความ
สะดวกรวดเร็วในการบริการแตกตา่งกัน ปริมาณการเปิดรับข่าวสารต่อสัปดาห์ต่างกัน มีระดับความคดิเห็นท่ีมีต่อการ
ประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้านความน่าสนใจของสื่อโฆษณา และด้านการบริการของพนักงานแตกต่างกัน  

3) นโยบายการน าแอปพลิเคชัน “กทม.Connect” มาใช้ในการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร ใน           
แอปพลิเคชัน จะมีข้อมลูต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน เช่น ข่าว กทม. ซึ่งเป็นข่าวสารจาก
ผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานต่าง ๆ ของกทม. ข่าวของส านักงานเขต ซึ่งเป็นการแจ้งกิจกรรมการ
ให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 50 เขตของ กทม. ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนในการด าเนินชีวิต 
เช่น การท าหมันสุนัข แมว การฉีดยุง นัดเก็บขยะช้ินใหญ่ บริการทะเบียนเคลื่อนที ่ฯลฯ การแจ้งข่าวสารกิจกรรมใน
พื้นที่กรุงเทพฯ และเชิญชวนให้ประชาชนไปร่วมงานต่าง ๆ  การแนะน าสถานท่ีส าคัญ แหล่งท่องเที่ยว และ
ร้านอาหารอร่อยในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ การแนะน าบริการของ กทม. เช่น รถสุขาเคลื่อนที่ เป็นต้น การแจ้งเตือนต่าง ๆ  
เช่น จุดน้ าท่วมในช่วงเวลาที่ฝนตก ประปา ไฟฟ้า และสาธารณภัยต่าง ๆ หมายเลขติดต่อส าคญั รวมถึงสมุดโทรศัพท์
ส าคัญส่วนราชการของกทม. และประชาชนยังสามารถร้องทุกข์ไปยงั กทม. ผ่านทางแอปพลิเคชันน้ีได้อีกด้วย            
นับว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการประชาสมัพันธ์ของกรุงเทพมหานครในการใช้สื่อออนไลน์ ท าให้ประชาชน
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สามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตา่ง ๆ ที่กรุงเทพมหานครต้องการจะประชาสมัพันธ์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ทั่วถึงมากขึ้น หากหน่วยงานหรือองค์การสามารถบริหารจัดการข้อมูลและการด าเนินการด้านอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ก็จะ
น ามาซึ่งความส าเร็จ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเมื่อประชาชนมีทัศนคติที่ดีก็จะน ามาซึ่งความ
ร่วมมือของหน่วยงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ  Dubnick และ Barders (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2562) ซึ่งได้
อธิบายลักษณะธรรมชาติของนโยบายสาธารณะไว้ 2 ประการ คือ มีผลกระทบแผ่กระจายไปทุกภาคส่วนของสังคม 
หมายความว่า นโยบายสาธารณะต่างๆ จะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของทุก ๆ คนในสังคมไม่โดยตรงก็โดยอ้อม         
ไม่เชิงบวกก็เชิงลบ ชีวิตประจ าวันของประชาชนต้องสัมพันธ์เกี่ยวขอ้งกับรัฐบาลตั้งแตเ่กิดจนกระทั่งตาย และ
สอดคล้องกับแนวคิดด้านการประชาสัมพันธ์ของ อรุณรัตน์ ชินวรณ์ (2553) ซึ่งให้ความหมายของการประชาสมัพันธ์
ว่า คือ กระบวนการในการจดัการบริหารข้อมลูขององค์การเพื่อให้ข่าวสารขององค์การเกิดการสื่อสารที่ดี เป็นท่ีรับรู้
ของคนในองค์การและนอกองค์การ  ท าให้เกิดทัศนคติท่ีดีและเกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน องค์การ สถาบัน 
กับกลุ่มประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ทีด่ีต่อหน่วยงาน องค์การ สถาบัน น ามาซึ่งความร่วมมือให้การ
สนับสนุนจากประชาชน และในทีสุ่ดองค์การก็จะประสบผลส าเร็จ  ในขณะเดียวกันก็ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ทัศนีย์  ผลชานิโก (2554) ที่ได้กลา่วไว้ว่า การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ อันดี ระหว่างกลุ่ม
บุคคล ทุกคน ทุกองค์กร สามารถใช้การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ภารกิจหลักเป็นไปอย่างราบรื่น ลดทอนปัญหาอุปสรรค
ลงให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะน้อยได้ ซึ่งหลักของการประชาสัมพันธ์ จะประกอบด้วยหลายส่วน อาทิ การบอกกล่าวหรือ
ช้ีแจงเผยแพร่ให้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ การด าเนินงาน ผลงาน บริการ และกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนข่าวคราว
ความเคลื่อนไหวขององค์การสถาบันให้ประชาชน และกลุ่มประชาชนท่ีเกี่ยวข้องได้ทราบและรู้เห็นถึงสิ่งดังกล่าว            
ซึ่งนับเป็นการปูพื้นฐานแห่งความเข้าใจในองค์การสถาบันท าให้สถาบันเป็นท่ีรู้จัก เข้าใจ และเลื่อมใส ตลอดจนท าให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกท่ีเป็นไปในทางที่ดีต่อองค์การหรือสถาบัน  

นอกจากนี ้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชัจ  พุกสวัสดิ์ และกลุทพิย์ ศาสตระรุจิ (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่อง
การประชาสัมพันธ์ภายใต้กระแสสือ่สังคมออนไลน ์ผลการศึกษา  สรปุได้ว่า การประชาสัมพันธ์ภายใตก้ระแสสื่อสังคม
ออนไลน์มีขอบเขตขยายออกไปกว้างขวางมากขึ้น ทั้งการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานประชาสัมพันธ์การสื่อสารเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเนื้อหาเพื่อการประชาสมัพันธ์และรูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
ดังนั้นองค์การใดสามารถบรหิารจดัการและด าเนินธุรกิจผ่านกลไกการประชาสัมพันธ์ภายใต้กระแสสื่อสังคมออนไลน์
ได้เป็นอยา่งดี สมาชิกในองค์การและกลุม่เป้าหมายย่อมเข้าใจ ยอมรบัและให้ความร่วมมือสนับสนุนน ามาซึ่ง
ความส าเร็จ ช่ือเสยีง ภาพลักษณ์ และได้รับการยอมรับจากสาธารณชน องค์การนั้น ๆ ย่อมสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้
อย่างยั่งยืน 

1. ปัญหาและอุปสรรคของการน านโยบายแอปพลิเคชัน “กทม.Connect” มาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรคของการน านโยบายแอปพลิชัน “กทม.Connect”  
มาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของกรงุเทพมหานคร ประกอบด้วย 

1) ปัญหาด้านเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัตงิาน  จะเห็นได้ว่าการน านโยบายแอปพลิเคชัน “กทม.Connect”   
มาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของกรงุเทพมหานคร ถือเป็นการเพิ่มภารกิจแต่มไิดเ้พิ่มบุคลากรดา้นการประชาสัมพันธ์  
ซึ่งในปัจจุบันก็มีภารกจิที่ล้นมืออยูแ่ล้ว จึงอาจมีผลท าให้ศักยภาพในการปฏิบัตภิารกจิอื่น ๆ ลดลงและล่าช้า อีกท้ัง 
เจ้าหน้าท่ีบางคนมีข้อจ ากดัในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มคีวามเร็วและแรงไม่พอ จึงอาจส่งผลให้ผู้ปฏิบตัิงาน       
ท าได้ช้าลง นอกจากน้ี ยังขาดแคลนบุคลากรที่เช่ียวชาญในการจัดการ ตรวจสอบเนื้อหา อีกทั้งสร้างสรรค์เนื้อหาท่ี
เหมาะสมกับแอปพลิเคชัน ท าให้ข้อมูลในแอปพลิเคชัน ขาดความน่าสนใจ ไม่น่าติดตาม เนื่องจากข่าวสารจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งเข้ามามีเป็นจ านวนมาก ขาดคณุภาพในเชิงรูปแบบเนื้อหา ความน่าสนใจของข้อมูล และ
ประโยชน์ท่ีผูร้ับข่าวสารจะไดร้ับจากข้อมูลนั้น ๆ ส่วนใหญ่หน่วยงานยังใช้เป็นช่องทางในการรายงานการท างานของ
หน่วยงานมากกว่าจะใช้ในการสื่อสารประชาสมัพันธ์กับประชาชน เนื่องจากผู้บริหารของหน่วยงานและตัวเจ้าหนา้ที่
ผู้ดูแลเนื้อหายังขาดความเข้าใจในการใช้เครื่องมือนี้ และยังมองไม่เห็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง อีกทัง้        
บางหน่วยงานขาดการอัพเดทข้อมลูให้เป็นปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์ และไม่มีความหลากหลาย จึงท าให้ไมส่ามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีใช้แอปพลิเคชันได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเจ้าหน้าที่หรือแอดมิน
จะต้องมีการอัพเดทข้อมูลในแอปพลิเคชัน ให้เป็นปัจจุบันอยูเ่สมอ นอกจากน้ี การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวหรือภาพข่าว 
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หรือบริการ ท่ีเผยแพร่เน้นปรมิาณแต่ไมเ่น้นคุณภาพของข่าว ท าให้ข่าวไม่มีคณุภาพ เพราะเน้นที่ปริมาณข่าวมาก
เกินไป จนในส่วนของเนื้อหาไม่ไดเ้น้นเรื่องที่ประชาชนควรรู้ สอดคล้องกับ Meter and Horn (อ้างถึงใน บญุเกียรติ 
การะเวกพันธุ,์ 2562ข) ได้กล่าวไวส้รุปความว่า ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ที่มีผลต่อ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏบิัติ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Edwards (อ้างถึงใน      
บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562ข) ปัจจัยความส าเรจ็ประการหนึ่งของการน านโยบายไปปฏิบตัิ คือ เจา้หน้าท่ีที่มีความ
ช านาญงานในเรื่องที่จะต้องปฏิบัต ิ 

และยังสอดคล้องกับตัวแบบ A Model of the Policy Implementation Process ซึ่ง Van and Horn 
(อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ,์ 2562ข) ได้ร่วมกันศึกษาและเขยีนไว้ในบทความเมื่อปี ค.ศ. 1975 เรื่อง The 
Policy Implementation Process : A Conceptual Framework โดยระบุว่าตัวแบบในการวิเคราะห์การ  น า
นโยบายไปปฏิบตัิดังกล่าว ประกอบไปด้วยตัวแปรหลัก 6 ตัว ซึ่งตัวแปรที่ส าคญัตัวหนึ่งคือ “ทรัพยากร” โดยจะต้องมี
การระบุทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งทรพัยากรในที่น้ี หมายถึง ทรัพยากรบุคคล วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และงบประมาณ ซึง่ในงบประมาณนี้จะต้องมีระบบการเบิกจ่ายเงินท่ีคล่องตัวด้วย  อีกทั้งยังสอดคล้อง
กับแนวความคิดของ Edwards (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562ข) ได้สรุปไว้ในหนังสือช่ือ Implementing 
Public Policy ว่า การน านโยบายไปปฏิบตัิมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 4 ประการ 
ประกอบด้วย การติดต่อสื่อสาร ทัศนคติของนักปฏิบัติ โครงสร้างขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ และทรัพยากร ซึ่ง
ประกอบด้วยจ านวนเจ้าหน้าท่ี ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของผู้ที่จะปฏิบตัิตามนโยบาย หรืออ านาจในการบังคับ ข้อมูล
ข่าวสาร เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการน านโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจนเครื่องมือสนับสนุนอืน่ ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าท่ีที่
ความช านาญงานในเรื่องที่จะต้องปฏิบัติ  

2) ปัญหาด้านการสื่อสาร ปัจจุบันแอปพลิเคชัน กทม.Connect บริหารงานภายใต้คณะกรรมการก ากับและ
บริหารโครงการ Bangkok Connect  ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร กทม.  ผู้บริหาร บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) เจ้าหน้าท่ี กทม. จากส านักงานประชาสัมพันธ์ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของ กทม. ซึ่งโอกาสที่จะ
ประชุมร่วมกันมีน้อยเนื่องจากต้องปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ หลายภารกจิด้วยกัน ท าให้การขับเคลื่อนโครงการฯ ไม่ค่อยมี
ความเคลื่อนไหวเท่าท่ีควร อีกทั้งยังขาดการเชื่อมต่อระหว่างคณะกรรมการฯ ส านักงานประชาสัมพันธ ์และเจ้าหน้าท่ี
พัฒนาระบบ จาก กสท โทรคมนาคม (จ ากัด) ท าให้การบรหิารงานโครงการฯ ขาดความต่อเนื่องและไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร สอดคล้องกับแนวความคิดของ Edwards (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ,์ 2562ข) โดยระบุว่า การน า
นโยบายไปปฏิบตัิมีปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 4 ประการ คือ ทรัพยากร ทัศนคติ
ของนักปฏิบัติ การติดต่อสื่อสาร ซึ่งได้แก่ การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ก าหนดนโยบายกับฝ่ายต่าง ๆ การสื่อข้อความมี
ความถูกต้องชัดเจน และตรงกับความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง และโครงสร้างขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ 
ขนาดและความสลับซับซ้อนของโครงสร้างองค์การ มาตรฐาน และขัน้ตอนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจ านวนองค์การที่
เข้ามารับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบตั ิ  

3) ด้านการบริหารจดัการฐานข้อมูลในแอปพลิเคชัน เนื่องจากข้อมูลในระบบมาจากหลายส่วนงาน ซึ่งใน
เชิงเทคนิคและการบริหารอาจยังไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ เช่น เรื่องการรับแจ้งเหตุร้องเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยัง
ไม่ได้รับข้อมลูไปด าเนินการ เนื่องจากปัจจุบันมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหลายช่องทาง จึงถูกมองว่าซ้ าซ้อนและเป็น
ภาระของเจ้าหน้าที่ สอดคล้องกับแนวคิดศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช  อุณหะจิรังรักษ์, 2562 ) อธิบายว่ามี
ปัจจัยหลายประการที่ก าหนดความส าเร็จและความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบตัิ หนึ่งในปัจจยันั้นความเป็นไป
ได้ทางเทคนิคหรือทฤษฎี นโยบายที่มีลักษณะไมยุ่่งยากสลับซับซ้อนและมผีู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการไม่มากนัก       
จะมีโอกาสประสบความส าเร็จในทางปฏิบัติมากกว่านโยบายที่มโีครงสร้างที่สลับซับซ้อน มผีู้คนหรือมีหน่วยงานมา
เกี่ยวข้องมากมาย นโยบายที่ต้องการให้ผู้ปฏบิัติเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากท่ีเคยท าอยู่จนเคยชิน มีโอกาสที่จะประสบ
ปัญหาในการน าไปปฏิบตัิ รวมถึงกรอบการมองปัญหาที่ถูกต้องมีความส าคญัมากต่อความส าเรจ็ในการน านโยบายไป
ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่ก าหนดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติการณ์เฉพาะหนา้ หรือเพื่อตอบสนองแรงกดดัน
ทางการเมืองในขณะนั้น หากกรอบการมองปัญหาที่เกดิขึ้นไม่ถูกต้อง นโยบายนั้นมีโอกาสประสบความล้มเหลวสูง 
นอกจากน้ีเทคโนโลยีที่จะน าไปปฏิบัติตามนโยบายต้องมีเทคโนโลยทีี่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือภาวะแวดล้อมใน
การน านโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงความเพียงพอของทรัพยากร ซึ่งนโยบายจะประสบความส าเร็จจะต้องได้รับการ
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สนับสนุนทางทรัพยากรทั้งด้านการเงินและงบประมาณ รวมถึงก าลังคนและคณุภาพของคน (ความรู้ทางด้านเทคนิค) 
อย่างเต็มที่ นอกจากน้ีปัจจัยทางดา้นการบริหารอื่น ๆ (ทรัพยากรทางด้านการบริหาร) จะต้องได้รับการสนับสนุนและ
มีจ านวนท่ีเพียงพอต่อการน านโยบายไปปฏิบัติอีกด้วย  

4) ปัญหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธแ์อปพลิเคชัน กทม.Connect ให้เป็นท่ีรู้จักของประชาชน  
และให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้งาน เนื่องจากเป็นช่วงแรกของการด าเนินงานภายหลงัเปิดให้
ประชาชนดาวน์โหลด ท าให้ประชาชนบางส่วนยังไม่รูจ้ักแอปพลิเคชนัดังกล่าว  บางส่วนรู้จักแต่ไม่ทราบว่าแอปพลิเค
ชันมีประโยชน์กับตนเองอย่างไรจงึไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้งาน นอกจากน้ีหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ก็มีแอป
พลิเคชันให้บริการของแตล่ะหน่วยงาน ท าให้ประชาชนมีตัวเลือกมากมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ อลิสา สิงหสงา 
(2552) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาผลของการน าแนวคดิการประชาสมัพันธของบัสกิน, อโรนอฟฟและแล็ทติมอรมาใช
ในโรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกูล ซึ่งผลการวิจัยพบวา หลังจากน าแนวคิดเรื่องการประชาสัมพันธไปทดลองใชใน
โรงเรียนแล้ว ปรมิาณคนท่ีไดรับขาวสารจากโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น ขอมูลขาวสารที่ไดรับมีความรวดเรว็และมีความ
ครอบคลมุในขอมูลข่าวสารที่ได้รบั อีกท้ังผู้ปกครองมีความพึงพอใจในงานประชาสัมพันธของโรงเรียน รวมถึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชัจ พุกสวัสดิ์ และกุลทิพย์ ศาสตระรุจ ิ(2556) ท่ีได้ศึกษาเรื่อง การประชาสัมพันธ์ภายใต้
กระแสสื่อสังคมออนไลน ์ผลการศกึษา สรุปได้ว่าการประชาสัมพันธ์ภายใต้กระแสสื่อสังคมออนไลน์มขีอบเขตขยาย
ออกไปกว้างขวางมากขึ้น ทั้งการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานประชาสัมพันธ์การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
เนื้อหา เพื่อการประชาสัมพันธ์และรูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสมัพันธ์ ดังนั้นองค์กรใดสามารถ
บริหารจดัการและด าเนินธุรกจิผ่านกลไก การประชาสัมพันธ์ภายใตก้ระแสสื่อสังคมออนไลนไ์ด้เป็นอยา่งดี สมาชิกใน
องค์การและกลุ่มเป้าหมายย่อมเขา้ใจ ยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุนน ามาซึ่งความส าเร็จ ช่ือเสียง ภาพลักษณ์ 
และได้รับการยอมรับจากสาธารณชน องค์การนั้น ๆ ย่อมสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน 
  

3. แนวทางปรับปรุงการน านโยบายแอปพลิเคชัน “กทม.Connect” มาใช้ในงานประชาสัมพันธ์  
ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการวจิัยพบว่าแนวทางการปรับปรุงการน านโยบายแอปพลิชัน “กทม.Connect” มาใช้ใน
งานประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร มีดังนี ้

1) ผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร ควรมอบนโยบายเพื่อสร้างความเข้าใจกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดให้
ตระหนักถึงความส าคญัของการใช้แอปพลิเคชัน กทม. Connect เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
หรือประชาชนในพ้ืนท่ี และมีการสั่งการอย่างเป็นทางการให้แอดมนิท่ีได้รับการแต่งตั้งอัพเดทข้อมลู ข่าวสาร            
งานบริการของหน่วยงานในแอปพลิเคชันให้เป็นปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ และข้อมลูต้องมีความหลากหลาย
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีใช้แอปพลิเคชันได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อความชัดเจน
ของนโยบายและแสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริหารให้ความส าคัญซึ่งสอดคล้องกับ บพิธ รัตนบุรี (2552) ที่ได้ศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผล
ส าเรจ็ของการน านโยบายการบริการศูนย์บริการจดุเดียวเบ็ดเสรจ็ (One Stop Service) ไปปฏิบัติ สรุปผลการศึกษา
ได้ว่า ผู้วิจยัได้เล็งเห็นถึงปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบหรือปัจจัยทีเ่ป็นปญัหาอุปสรรคเรื่องนโยบาย เนื่องจากนโยบาย
ดังกล่าวก าหนดขึ้นจากฝ่ายการเมอืง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครชุดใหม่ก็จะส่งผลกระทบ
เชิงนโยบาย หากผู้บริหารส านักงานเขตขาดความดูแลเอาใจใส่ หรือไม่ให้ความส าคญักับนโยบายดังกล่าวก็ท าให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายการให้บริการแบบศูนย์บริการจุดเดียวเบด็เสร็จเกิดอุปสรรค หรือเกดิความล้มเหลวได้เช่นกัน และ
ยังสอดคล้องกับ ดาวสวรรค์ ชาวเมือง (2549) ได้ศึกษาเรื่อง ปญหาการน านโยบายรัฐบาลไปจัดท ายุทธศาสตร์ในการ
บริหารราชการจังหวัด สรุปผลการวิจัยว่า ด้านความตอเนื่องของการด าเนินนโยบาย ในภาพรวมมีความเห็นวาเป็น
นโยบายที่ดีและควรด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง ในสวนของปญหาพบว่าการด าเนินการรวมกัน ก าหนดโครงการ/
กิจกรรม มหีลายหน่วยงานยังมีความเขาใจไมดีเท่าท่ีควร ซึ่งควรปรบัปรุงดานการจัดระบบการบริหารราชการจังหวัด
แบบบูรณาการของสวนกลางและสวนภูมิภาคใหมีความชัดเจนและสอดคลองกันอยางมีนัยส าคญั 

2) ด าเนินการด้วยใช้วิธี  Outsource  ให้เอกชนเข้ามาด าเนินการบริหารจัดการ และสร้างสรรค์เนื้อหาใน
แอปพลิเคชันให้มีความน่าสนใจ และจัดการฐานข้อมลูแอปพลิเคชันให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งระบบ สอดคล้องกับ 
ศุภชัย  ยาวะประภาษ และปิยากร  หวังมหาพร (เฉลิมพล  ศรีหงษ์, 2562)  ซึ่งได้กล่าวถึงเครือข่ายการน านโยบายไป
ปฏิบัต ิ ซึ่งเป็นรูปแบบการน านโยบายไปปฏิบัติที่มีการประสานงานแลกเปลีย่นทรัพยากร ความร่วมมอืระหว่าง
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ผู้เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน ซึ่งเครือข่ายการน านโยบายไป
ปฏิบัติอาจมีทั้งเครือข่ายจ้างเหมาเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายองค์การพัฒนาเอกชน เครือข่ายที่ปรึกษา 
เครือข่ายเฉพาะกิจ เครือข่ายศูนย์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เครือข่ายศูนย์ประสานงานประชาชน 
เครือข่ายส่วนราชการในฐานะพี่เลี้ยง และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบาย เป็นต้น 

3) ปรับปรุงโครงสร้างของแอปพลิเคชัน และเมนูตา่งๆ ให้น่าสนใจ ไมซ่ับซ้อน ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้
ง่าย แบ่งหมวดหมู่ให้ชัดเจน เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายแตล่ะกลุม่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกข้อมูลทีเ่หมาะสมกับ
ตนเองได้ อะไรที่เป็นไฮไลท์และคดิว่าประชาชนจะสนใจ ก็ให้อยู่ในหัวข้อไฮไลท์เสมอ รวมถึงสร้างแอดมินจัดการ
เนื้อหาท่ีมีคุณภาพให้แก่หน่วยงาน ผ่านกระบวนการอบรม สอนงาน  และการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น        
มีการตดิตามประเมินผล ให้รางวลัแก่ผู้มีผลงานในการจดัการเนื้อหาที่มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม โดยผู้บริหาร
หน่วยงานจะต้องให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ควรมีการปรับลดขั้นตอนการท างานการโพสต์ข้อมูลใน
แอปพลิเคชัน รวมถึงปรับความสามารถของแอปพลิเคชันให้แอดมินสามารถโพสต์ข้อมูลผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้สะดวก 

4) ควรมีการตั้งคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการก ากับและบริหารโครงการฯ เพื่อให้การ
บริหารจดัการมีความต่อเนื่อง และลดปญัหาที่อาจเกดิขึ้นในการด าเนินโครงการ ก าหนดให้การด าเนินงานด้านข้อมูล
เนื้อหาในแอปพลิเคชัน เป็นตัวช้ีวดัร่วมของหน่วยงานในสังกัด กทม. ท่ีต้องรับผิดชอบร่วมกัน เช่น การมีข่าวสารที่
ทันสมัยและเป็นประโยชน์อย่างสม่ าเสมอ ความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน การแจง้เตือนล่วงหน้า 
การแก้ไขเรื่องเรียน ความพึงพอใจของผู้รับข่าวสารจากแอปพลเิคชัน เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย         
ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ,์ 2561) ได้กล่าวสรุปวา่ จ านวนมากน้อยของจุดตัดสินใจ (clearance 
points) ถ้าหากจ านวนจุดตัดสินใจมีมาก ความล่าช้าในการปฏิบัติงานก็จะมีมากข้ึน  

และสอดคล้องกับ ปทุมมาศ  ว่องอรุณชัย (2548) ที่ได้ศึกษาเรื่อง วิเคราะห์ปัญหาการน านโยบายไป
ปฏิบัติตามการกระจายอ านาจทางการศึกษา สรปุผลการศึกษาได้ว่า ปัญหาที่เป็นสาเหตุของปัญหาใน 6 ตวัแบบและ
เป็นปัญหาส าคัญ ปญัหาเร่งด่วนท่ีสุด เกิดจากสาเหตุปัจจัยเดียวกันคือ ปัจจัยด้านบุคลากรทุกระดับท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับนโยบาย เป็นสาเหตุของปัญหาทั้งหมดเป็นทั้งความสมัพันธ์โดยตรงและโดยอ้อม จะอธิบายปรากฏการณ์ของ
ความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจยัทุกด้านท่ีมีคนเป็นผู้กระท า หรือมสี่วนร่วมเริ่มตัง้แต่ความรู้ 
ความเข้าใจ การยอมรับ การเข้าไปมีส่วนร่วม ฯลฯ ตามนโยบายและส่งผลโดยอ้อมผ่านทางการก าหนดภารกจิ
มอบหมายงาน การคดัสรร ภาวะผู้น า นอกจากน้ี ในการพัฒนาองค์การ ความรูส้ึกของบุคลากรที่มีต่อการเปลีย่นแปลง 
ยังเป็นอุปสรรคต่อการเปลีย่นแปลงเมื่อเกิดนโยบายใหม่ ๆ ซึ่งจดุเด่นที่สุดของตัวแบบคือการท าให้เกดิการมีส่วนร่วม
และการยอมรับ ซึ่งสามารถส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติใหเ้กิดความส าเร็จหรือความล้มเหลวสูงที่สุด 

5) กทม.ต้องมีการประชาสมัพันธ์ทุกช่องทางให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ และสนใจที่จะ เข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของแอปพลิเคชัน “กทม.Connect” หรือดาวน์โหลดแอปพลเิคชันไปใช้งาน ซึ่ง แอปพลิเคชันถือเป็นสื่อออนไลน์
ประเภทหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ขององค์การหรือหน่วยงานในปัจจุบัน โดยอาจจะเริ่มจากบุคลากร
ของกรุงเทพมหานครทีม่ีเป็นจ านวนมากก่อน แล้วค่อยขยายไปยังประชาชนท่ีใช้บริการของกรุงเทพมหานคร         
ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐบรูณ์  พรรัตนเจริญ (2552) ที่กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เป็นสิ่งส าคญัอย่างมากท่ี       
นักประชาสัมพันธ์ต้องพิจารณา มคีวามรอบคอบในการน าสื่อหรือเครื่องมือน้ีมาใช้งาน ทุก ๆ คนก็สามารถเป็น          
ผู้ส่งและผูร้ับข่าวสารที่มีรวดเร็วเสมอ ภาพเข้าถึงตัวบุคคล/กลุ่มเฉพาะ ไร้พรมแดน รู้ถึงทั่วโลก สนทนาพร้อมกันได้ 
ทุกที่ ทุกเวลา เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยขึ้น ใช้ง่าย ราคาถูกลง เช่ือมโยงติดต่อสื่อสารแบบไร้สาย เป็นเครือข่าย
ถึงกัน รอรับผลตอบรับจากผู้รับสารได้ทันทีในแง่แนวความคิด การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ จ าง่ายก็คือของเล่นใหม่ 
กระแสสังคม ยอมรับ แฟช่ัน พึ่งเทคโนโลยี สื่อสาร ต้องเรียนรู้ ปฏบิัติจริง รวมหัวไปเป็นหนึ่ง เกมแยง่ชิงสมาชิก        
มาก่อนดังก่อนใครตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ดีกด็ังข้ามคืน เป็นสื่อและเครื่องมือท่ีไม่มีอะไรที่ดีทีสุ่ด       
เป็นดาบสองคมที่ต้องระมดัระวัง นักประชาสัมพันธต์้องท างานมากขึ้น ต้องท าสื่อประชาสัมพันธ์ครบวงจร หรือมองให้
รอบ 360 องศา เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ตามที่ตั้งไว ้
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ข้อเสนอแนะ 
 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
1) ผู้บริหารทุกระดับของกรุงเทพมหานครต้องให้ความส าคัญกับนโยบายการน าแอปพลิเคชัน  

“กทม.Connect” มาใช้ในการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครอย่างจริงจัง โดยทุกหน่วยงานต้องน าแอปพลิเคชัน 
“กทม.Connect” มาใช้เป็นช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์ และต้องมีการก าชับและเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครอัพเดทข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันและทันต่อสถานการณ์ รวมถึงต้องประชาสัมพันธ์ รณรงค์เชิญ
ชวนให้บุคลากรของทุกหน่วยงาน และประชาชนที่มารับบริการจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นที่
ส านักงานเขต โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา ห้องสมุด สวนสาธารณะ เข้ามาร่วม
เป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชัน “กทม.Connect” ต่อไป 

2) หน่วยงานควรจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการด าเนินงานจัดท าแอปพลิเคชัน “กทม.Connect”        
โดยด าเนินการด้วยวิธ ีOutsource มีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาด าเนินการบริหารจดัการและสร้างสรรค์โครงสร้าง เนื้อหาใน
แอปพลิเคชันให้มีความน่าสนใจ คน้หาง่าย มีการตรวจสอบ อีกท้ังสร้างสรรค์เนื้อหาท่ีเหมาะสมกับแอปพลิเคชัน ท าให้
ข้อมูลในแอปพลิเคชัน น่าสนใจและน่าติดตาม โดยแต่งตั้งคณะท างานเป็นผู้ก ากับดูแล 

3) การด าเนินงานควรมีการประเมินผล ตดิตามความคืบหนา้ปัญหาอุปสรรคตลอดจนข้อจ ากัดของการ
ด าเนินงานของแอปพลิเคชัน “กทม.Connect” ให้ผู้บริหารทุกระดบัได้รับทราบ เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อการด าเนินนโยบายดังกล่าวใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่กรุงเทพมหานคร 

 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป  
การวิจัยในครั้งนี ้เป็นการวิจัยโดยสอบถามความเห็นจากบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ที่น า

นโยบายแอปพลเิคชัน “กทม.Connect” ไปใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร  โดยเป็นการศึกษาถึง
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการท างานและปรบัปรุง        
แอปพลิเคชัน เนื่องจากแอปพลิเคชันฯ ดังกล่าวเพิ่งเปิดให้ประชาชนใช้บริการเมื่อเดือนมกราคม 2562  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอว่า หากมีโอกาสท าการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับ 
1) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการแอปพลเิคชัน “กทม.Connect” เพื่อให้เห็นถึงความพึง

พอใจของการใช้บริการแอปพลิเคชันดังกล่าว  
2) แนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชนส์ูงสุดทั้งกับประชาชนและกรุงเทพมหานครต่อไป
ในอนาคต 
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