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บทคัดยอ 

การคนควาอิสระเรื่องการใชเครือขายสังคมออนไลน “เฟซบุค” เพ่ือการสื่อสารของภาครัฐ: 

กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคของการศึกษา คือ เพ่ือศึกษาถึงนโยบายในการนําเครือขายสังคม

ออนไลน “เฟซบุค” มาใชในการสื่อสารของกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารผานเครือขายสังคม

ออนไลน “เฟซบุค” ของหนวยงานระดับสํานักในสังกัดกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคใน

การใชเฟซบุคของหนวยงานระดับสํานักในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหไดผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ผูศึกษาได

เลือกใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth 

Interview) ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน และวิเคราะหขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมา

ประมวลวิเคราะหถึงขอสรุปในประเด็นท่ีศึกษา 

ผลการศึกษาพบวา  การใชเครือขายสังคมออนไลน “เฟซบุค” เพ่ือการสื่อสารของภาครัฐ: กรณีศึกษา

กรุงเทพมหานคร เริ่มตนจากการท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการใหบริการตามภารกิจและขอมูล

ขาวสารแกประชาชน รวมท้ังการมีปฏิสัมพันธกับประชาชน อีกท้ังกรุงเทพมหานครไดใหความสําคัญตอนโยบาย 

และแผนตาง ๆ ท่ีจะสนับสนุนใหบุคคลากรของหนวยงานมีความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการ

พัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรควบคูกันไป ซ่ึงนโยบายในการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครนั้นเปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล โปรงใสและตรวจสอบได โดยผลักดันใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครชั้นนํา และมีเปาหมายใหงาน

บริการทางอิเล็กทรอนิกสใหอยูในชั้นแนวหนา โดยเนนเรื่องประสิทธิภาพและการมีสวนรวมของทุกภาค เม่ือ

หนวยงานในสังกัดรับกรุงเทพมหานครรับนโยบายไป ผูบริหารของแตละหนวยงานตางก็มีวัตถุประสงคท่ีเพ่ิมเติมมา

จากท่ีผูวาฯไดใหไวโดยเปนการประชาสัมพันธหนวยงานใหเปนท่ีรูจัก วัตถุประสงคท่ีเพ่ิมข้ึนมานั้นไมสอดคลองและ

เปนไปในทิศทางท่ีผูบริหารไดใหไว ซ่ึงในสวนนี้ทําใหสงผลกระทบตอกระบวนการสื่อสาร ทําใหทายท่ีสุดแลวการ
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ดําเนินงานท่ีออกมาจะไมตอบกับวัตถุประสงคท่ีแทจริงท่ีผูวาฯไดใหไวท่ีจะเพ่ิมชองทางในการสื่อสารใหกับประชาชน  

ในการดําเนินงานผลท่ีออกมากลับกลายสวนใหญกลับกลายเปนการสื่อสารหนวยงานเพียงอยางเดียว 

ในสวนของกระบวนการสื่อสารนั้น จากขอมูลทําใหผูวิจัยพบวาผูปฏิบัติงานท้ัง 3 หนวยงาน ยังไม

สามารถนําแนวคิดการทําแนวคิดการทําการตลาดมาประยุกตใชในการทําการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน 

“เฟซบุค” ไดมากเทาไรนัก โดยการกําหนดวัตถุประสงคของการสื่อสารท่ีเพ่ิมเติมมาแตละหนวยงานเปนการ

ประชาสัมพันธหนวยงาน ซ่ึงทําใหเนื้อหา รูปภาพตาง ๆ สวนใหญจะเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน หรือเปน

เนื้อหาท่ีเก่ียวของกับผูบริหารกรุงเทพมหานครและผูบริหารหนวยงาน สวนเนื้อหาอ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนมาก็จะให

ความสําคัญในระดับท่ีรองลงไป 

ดานปญหาและอุปสรรคในสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน  “เฟซบุค” พบวาท้ังผูบริหารและ

ผูปฏิบัติงานทุกหนวยงานพบปญหาท่ีเหมือนกันคือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรไมมีประสิทธิภาพ อุปกรณ

ตาง ๆ ท่ีอํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงานในการทํางานนั้นมีไมเพียงพอ สวนปญหาและอุปสรรคอ่ืน ๆ ในระดับ

ผูบริหาร คือ การไมมีเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสวนนี้โดยเฉพาะ เนื่องจากเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีเปนแอดมินนั้นก็

มีงานหลักซ่ึงเปนงานประจําท่ีทําอยูแลว ทําใหไมมีเวลาพอท่ีจะมาดําเนินงานการสื่อสารในสวนนี้ไดอยางจริงจัง ซ่ึง

อาจทําใหงานลาชาขาดประสิทธิภาพไปบาง และสุดทายก็คือปญหาในเรื่องของขอจํากัดดานการจัดสรรงบประมาณ

ของหนวยงานราชการท่ีเปนสวนหนึ่งใหการดําเนินงานนั้นไมตอเนื่อง เปนเหตุใหประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ

เจาหนาท่ีลดลงไปได 

คําสําคัญ เครือขายสังคมออนไลน, เฟซบุค, การสื่อสารของภาครัฐ, กรุงเทพมหานคร 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปรากฏการณของการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารจากพัฒนาการของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในยุคปจจุบันมี

ความเจริญรุดหนาไปอยางรวดเร็ว สงผลตอวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมคนทุกชนชั้นในสังคม การ

ปฏิสัมพันธ (Interaction) ของระบบการสื่อสารสรางความรวดเร็ว และสะดวกสบายตอผูใชในวงกวาง จนกลายเปน

ปรากฏการณในมิติของการสรางระบบเครือขายทางสังคม (Social Network) ในการสื่อสารของโลกยุคดิจิทัล 

(Digital) ในปจจุบัน 

เครือขายทางสังคมหรือท่ีเรียกวา “สังคมออนไลน” เปนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจากการประยุกตและ

พัฒนาปรับใชสื่อทางอินเทอรเน็ต (Internet) ท่ีสามารถเชื่อมโยงการสื่อสารระหวางผูสื่อสารและผูรับสารไดในวง

กวาง เพ่ือการแลกเปลี่ยนและแบงปนสิ่งท่ีมีอยูหลากหลายมิติระหวางกันได จากพลังของสื่ออินเทอรเน็ตดังกลาวทํา

ใหเกิดการพัฒนาระบบการสื่อสารทางอินเทอรเน็ตในลักษณะของกลุมเครือขายซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบ และหนึ่งใน

โปรแกรมเครือขายทางสังคมซ่ึงเปนท่ีรูจักและมีจํานวนผูใชท่ีเพ่ิมมากข้ึน  นั่นก็คือ  เฟซบุค (Facebook) จากจํานวน
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ผูใชเฟซบุคในประเทศไทยท่ีเพ่ิมมากข้ึนในป 2012 จากการจัดอันดับของเว็บไซต www.socialbakers.com เว็บไซตท่ี

นําเสนอขอมูลเก่ียวกับสถิติของสื่อสังคมออนไลน นักการตลาดมักนําขอมูลมาใชในการอางอิง ซ่ึงไดทําการสํารวจ

วันท่ี 19 ธันวาคม 2555 พบวาประเทศไทยมีผูเลนเฟซบุคประมาณ 18 ลานคน จัดอยูในอันดับท่ี 14 ของโลก แต

เม่ือพิจารณาจากการจัดอันดับสถิติผูใชเฟซบุคเรียงลําดับตามเมืองนั้นกรุงเทพมหานครถือวาเปนเมืองท่ีมีผูเลน

เฟซบุคเปนอันดับท่ี 1 ของโลกดวยจํานวนผูใชถึง  12 ลานคน  จากสถิติดังกลาวแสดงใหเห็นวาจํานวนผูเลนเฟซบุค

ในประเทศไทยเกินกวาครึ่งหนึ่งนั้นเปนชาวกรุงเทพมหานคร 

จากปรากฏการณท่ีกลาวมาขางตนสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานของภาครัฐท่ัวโลกท่ี

จําเปนตองมีในหลาย ๆ ดาน  เชน  การผลักดันใหเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร การเปดโอกาสใหภาคประชาชนได

เขามามีสวนรวมในการบริหารงานมากข้ึน รวมถึงมีการนําเอามาตรฐานทางการบริหาร ศีลธรรมและจริยธรรมเขามา

ใชในการทํางานของภาครัฐ การเกิดข้ึนของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนจุดเปลี่ยนของการบริหารราชการท่ีใชวิธีการ

บริหารจัดการภาครัฐสมัยใหมท่ีเนนการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขายสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ

ผลงานของภาครัฐ ปรับปรุงการบริการแกประชาชน การบริการดานขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือสงเสริมการพัฒนา

ดานเศรษฐกิจและสังคม ทําใหประชาชนมีสวนรวมกับรัฐมากข้ึน โดยนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการ

เขาถึงและการใหบริการของรัฐ ซ่ึงผลท่ีจะไดรับคือ ธรรมาภิบาลและความโปรงใสท่ีมีมากข้ึนในกระบวนการทํางาน

ของระบบราชการ อันเนื่องมาจากการเปดเผยขอมูล และประชาชนสามารถเขามาตรวจสอบไดตลอกเวลาซ่ึงจะ

นําไปสูการลดคอรรัปชันไดในท่ีสุด 

ม.ร.ว.สุขุมพันธ บริพัตร ผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนปจจุบัน มีนโยบายในการบริหารจัดการให

เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โปรงใสและตรวจสอบได โดยผลักดันใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครชั้นนํา และมี

เปาหมายใหงานบริการทางอิเล็กทรอนิกสใหอยูในชั้นแนวหนา สําหรับระบบบริหารงานภายในมุงเนนเรื่อง

ประสิทธิภาพและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน 4 ชองทาง  คือ  1. การ

พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและระบบสารบรรณดวยอิเล็กทรอนิกส (e-document) เพ่ือลดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บ

กระดาษและการใชทรัพยากรธรรมชาติ  2. การใหบริการดานขอมูลในเรื่องตาง ๆ ท้ังหมดท่ีเก่ียวกับ

กรุงเทพมหานคร (e-government) เพ่ือชวยใหประชาชนไดเห็นภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ดวยการเชื่อมโยง

ระบบตาง ๆ เขาดวยกัน เชน การติดตั้งระบบเครือขายครอบคลุมศูนยบริการสาธารณสุขและโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร และ 3. การมีสวนรวมของประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-participation) โดยเพ่ิมชองทาง

ในการสื่อสารใหกับประชนโดยผานเครือขายสังคมออนไลน เชน เฟซบุค ทวิตเตอร เปนตน ซ่ึงสิ่งสําคัญของการ

บริหารงานท้ังหมดนั้น คือ การพัฒนาบุคลากร ท้ังขาราชการประจําและลูกจางใหมีประสิทธิภาพ   

กรุงเทพมหานครเปนหนวยงานท่ีมีนโยบายใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส โดยเพ่ิมชองทางการสื่อสารผานทางเฟซบุคเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน จากขอมูลพบวา

หนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งแตหนวยงานระดับสํานัก กอง สํานักงานเขต โรงพยาบาลในสังกัดสํานัก

การแพทย และหนวยงานอ่ืน ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ไดเปดเฟซบุคข้ึนมาเพ่ือใชเปนอีกหนึ่งชองทางในการ
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ติดตอสื่อสาร ติดตามขอมูล ขาวสาร สารประโยชน และกิจกรรมตาง ๆ ท่ีนาสนใจ รวมท้ังใชเปนชองทางสําหรับ

ประชาชนในการสื่อสารขอมูล ใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะตาง ๆ สําหรับการปฏิบัติงาน โดยการดําเนินงานนั้น 

แตละหนวยงานตางมีวิธีการในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันออกไป ดังนั้น ทําใหผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง

การใชเครือขายสังคมออนไลน “เฟซบุค” ของหนวยงานระดับสํานักของกรุงเทพมหานคร โดยมุงท่ีจะศึกษาถึง

นโยบายในการนําเครือขายสังคมออนไลน “เฟซบุค” มาใชในการสื่อสาร กระบวนการดําเนินงาน ตลอดจนศึกษาถึง

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงแกไขและนําไปใชพัฒนาการนําเครือขายสังคม

ออนไลนอ่ืน ๆ ท่ีจะนํามาใชของกรุงเทพมหานครตอไป 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาถึงนโยบายในการนําเครือขายสังคมออนไลน “เฟซบุค” มาใชในการสื่อสารของ
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน “เฟซบุค” ของหนวยงานระดับสํานักใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

3. เ พ่ือ ศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการใช เฟซบุคของหนวยงานระดับสํ านักในสั ง กัด
กรุงเทพมหานคร 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การใชเครือขายสังคมออนไลน “เฟซบุค” เพ่ือการสื่อสารของภาครัฐ: กรณีศึกษา

กรุงเทพมหานคร” การศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณแบบ

เจาะลึก     (In-Depth Interview) ผูบริหารท่ีเก่ียวของและผูรับผิดชอบ ท่ีมีบทบาทในการนําเครือขายสังคม

ออนไลนอยางเฟซบุคมาใชเพ่ือเปนอีกหนึ่งชองทางในการสื่อสารของกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

การศึกษาเรื่อง “การใชเครือขายสังคมออนไลน “เฟซบุค” เพ่ือการสื่อสารของภาครัฐ: กรณีศึกษา

กรุงเทพมหานคร” สามารถอธิบายผลไดออกเปน 3 สวนตามวัตถุประสงค คือ 

สวนท่ี 1  นโยบายในการนําเครือขายสังคมออนไลน “เฟซบุค” มาใชในการสื่อสารของ

กรุงเทพมหานคร 

1.1  การกําหนดนโยบายขององคกรดานการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน 

ในการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน “เฟซบุค” ของกรุงเทพมหานครนั้น เริ่มมาจากนโยบาย

ของผูบริหารคือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ท่ีมีนโยบายใหทุกหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเปดเฟซบุคในชื่อ

ของหนวยงานเพ่ือเพ่ิมชองทางการสื่อสารใหกับประชาชน ตลอดจนกรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 

2552-2563 ท่ีใหความสําคัญเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร  



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 5 

 

1.2  การดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารแตละหนวยงาน 

ในสวนของการดําเนินงานนั้น เม่ือผูบริหารแตละหนวยงานรับนโยบายจากผูวาฯ ท่ีใหความสําคัญกับ

การมีสวนรวมของประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส โดยเพ่ิมชองทางการสื่อสารผานทางเฟซบุคเพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหแกประชาชน ซ่ึงในแตละหนวยงานนั้นก็มีวัตถุประสงคเพ่ิมเติมออกไปนอกเหนือจากนโยบายท่ีผูบริหารได

ใหไว โดยจะเปนการประชาสัมพันธหนวยงานใหเปนท่ีรูจัก และในสวนของการกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน

ของผูบริหารในแตละสํานักนั้นมีความคลายคลึงกันตรงท่ีผูบริหารจะไมเขาไปรวมกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน

ท้ังหมด โดยเรื่องท่ีผูบริหารใหความสําคัญมากคือเรื่องของเนื้อหาท่ีสงออกไปท่ีจะตองเปนเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับ

หนวยงาน ผูบริหารกรุงเทพมหานครและผูบริหารของหนวยงาน นอกเหนือจากนั้นเนื้อหาท่ีสงออกไปจะตองมี

ประโยชนและเปนปจจุบัน  

สวนท่ี 2  กระบวนการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน “เฟซบุค” ของหนวยงานระดับสํานักใน

สังกัดกรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค ผูปฏิบัติงานทุกทานรับทราบถึงนโยบายของผูบริหารกรุงเทพมหานคร และรับทราบถึง

วัตถุประสงคท่ีเพ่ิมเติมมาของแตละหนวยงานในการใชเฟซบุคเพ่ือการสื่อสารเปนอยางดี ซ่ึงวัตถุประสงคท่ีเพ่ิมมาใน

แตละหนวยงานนั้นมุงไปท่ีการประชาสัมพันธหนวยงานใหเปนท่ีรูจักมากกวาใหความสําคัญตอการเพ่ิมชองทางการ

สื่อสารใหกับประชาชน 

การกําหนดกลุมเปาหมาย ท้ัง 3 หนวยงาน มีความคลายคลึงกันก็คือ ประชาชนท่ัวไป ท้ังใน

กรุงเทพมหานครและจังหวัดอ่ืน ๆ ซ่ึงโดยท่ัวไปหนวยงานรัฐมักจะมีการกําหนดกลุมเปาหมายกวางและหลากหลาย 

การเลือกใชเครื่องมือทางการตลาดของเฟซบุค จากการสัมภาษณทําใหพบวาท้ัง พบวา มี  2 

หนวยงาน คือ สํานักการแพทย และกองประชาสัมพันธ ท่ีเปดเฟซบุคในรูปแบบของท้ังหนาเพจและหนาโพรไฟลไป

ควบคูกัน ยกเวนกองทองเท่ียวท่ีเปดเฟซบุคในรูปแบบเพจอยางเดียวแตไมมีหนวยงานใดท่ีเปดเฟซบุคในรูปแบบของ

กรุป  

การกําหนดบุคลิกของเพจ ในการสื่อสารผานทางเฟซบุคนั้น ท้ัง 3 หนวยงานไดกําหนดบุคลิกเพจของ

หนวยงานใหมีบุคลิกท่ีนาเชื่อถือ เนื่องจากเปนหนวยงานราชการทําใหตองรักษาภาพลักษณท่ีดีขององคกรไว 

การกําหนดเนื้อหา ภาษาท่ีใช รูปภาพท่ีจะนํามาลง เนื้อหาท่ีจะนํามาลงนั้นจะเปนเรื่องท่ีเก่ียวของ

กับหนวยงาน หรือเปนเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับผูบริหารกรุงเทพมหานครและผูบริหารหนวยงาน นอกเหนือจากนั้น

เนื้อหาท่ีจะนํามาลงตองมีสาระเกิดประโยชนตอสมาชิกท่ีเขามาอาน โดยเนื้อหาสวนใหญนั้นจะเปนเนื้อหาท่ีเก่ียวของ

กับผูบริหารมากกวาเนื้อหาท่ีเปนขาวสารมีสาระประโยชนตอประชาชน สวนภาษาท่ีใชพบวาทุกหนวยงานจะใช

ภาษาทางการและก่ึงทางการ เนื่องจากเปนเฟซบุคของหนวยงานดังนั้นจึงจําเปนตองใชภาษาท่ีสุภาพเพ่ือทําใหเกิด

ความนาเชื่อถือ 
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ในเรื่องของรูปภาพ ทุกหนวยงานมักลงรูปภาพท่ีเปนภาพนิ่ง ไมนิยมใชภาพเคลื่อนไหว หรือภาพ

กราฟฟก ซ่ึงมักจะเปนรูปของผูบริหารทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน ซ่ึงเปนภาพท่ีเนนบุคคลในภาพ

เปนหลัก หรือรูปอ่ืน ๆ เชน กองทองเท่ียวจะมีรูปสถานท่ีทองเท่ียวในกรุงเทพมหานคร เปนตน 

การกําหนดชวงเวลาและความถี่ในการอัพเดทขอมูล การกําหนดชวงเวลาและความถ่ีนั้นท้ัง 3 

หนวยงานไมมีการระบุความชัดเจนในสวนนี้ เนื่องจากปจจัยหลาย ๆ ดาน ในสวนตัวของผูปฏิบัติเองท่ีมีหนาท่ี

ปฏิบัติงานหลายอยาง หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานท่ีไมเอ้ือประโยชนเทาท่ีควร จึงทําใหไมสามารถ

ระบุชวงเวลาและความถ่ีไดอยางแนนอน 

วิธีการในการกระตุนใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในเพจ ในสวนของวิธีการในการกระตุนใหสมาชิก

เขามามีสวนรวมในเพจนั้น สวนมากจะใชเนื้อหาเปนตัวกระตุนใหสมาชิกเขามาโตตอบโดยการแสดงความคิดเห็น

หรือกดถูกใจใหกับเนื้อหาท่ีลงไป สวนอีกวิธีการก็คือ การเลนเกมสตอบคําถาม โดยมีรางวัลใหกับผูท่ีตอบคําถาม

ถูกตอง ซ่ึงวิธีนี้ใชบางหนวยงานเทานั้นและไมสามารถทําไดเปนประจําเนื่องจากขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณ  

การจัดการกับขอรองเรียน ขอเสนอแนะ คําติ-ชม วิธีการในการจัดการกับขอรองเรียน ขอเสนอแนะ 

คําติ-ชมตาง ๆ ทุกหนวยงานมีวิธีการท่ีคลายคลึงกันคือ หากมีคําชมก็จะกลาวขอบคุณ แตถาหากมีเรื่องรองเรียน ผู

ปฏิบัติการก็จะรีบดําเนินการประสานงานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและแจงใหกับผูรองเรียนไดทราบวาไดประสาน

ใหกับผูท่ีเก่ียวของทราบแลว แตจะไมไดติดตามจนปญหาท่ีรองเรียนมาไดรับการแกไข เนื่องจากเปนขอจํากัดในดาน

การบริหารงานท่ีแยกสวนกัน ผูปฏิบัติงานจึงทําหนาท่ีไดเพียงแคเปนผูประสานงานใหไดในเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงในสวน

ของขอรองเรียน คําติ-ชมตาง ๆ นั้น ผูปฏิบัติการจะตองรายงานใหกับผูบริหารไดรับทราบดวย 

การติดตามประเมินผลการส่ือสาร สําหรับการติดตามประเมินผลการสื่อสาร บางหนวยงานนั้นทํา

การประเมินผลซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการดําเนินงานของหนวยงาน คือ กองทองเท่ียว และกองประชาสัมพันธ โดยใช

เพจอินไซทส (Page Insights) ซ่ึงเปนเครื่องมือรายงานสถิติ เชน มีคนเขามาแสดงความคิดเห็น หรือโพสตมากนอย

ขนาดไหน รวมถึงขอมูลเก่ียวกับสมาชิกของหนาเพจวาอายุเทาไหร เพศอะไร ภูมิลําเนาอยูท่ีไหน จากนั้นผูปฏิบัติงานจะ

สงขอมูลเหลานี้ใหกับผูบริหารไดรับทราบ แตบางหนวยงานก็ยังไมมีการทําการประเมินผลการสื่อสารของเฟซบุควา

เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการสื่อสารอยางไร 

สวนท่ี 3  ปญหาและอุปสรรคในการใชเฟซบุคของหนวยงานระดับสํานักในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

3.1  ปญหาและอุปสรรคในสวนของผูบริหาร 

ผูบริหารสวนใหญมีความเห็นตรงกันวาการสื่อสารผานเฟซบุคนั้นไดผลเปนอยางมาก ถือเปนชองทางท่ี

ดีชองทางหนึ่งในการสื่อสาร อยางไรก็ตามพบวามีปญหาดานเทคนิคท่ีสําคัญคือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

องคกรยังขาดประสิทธิภาพทําใหการสื่อสาร และอุปกรณตาง ๆ ท่ีอํานวยความสะดวกในการทํางานนั้นมีไมเพียงพอ 

เชน ระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตในหนวยงานไมมีประสิทธิภาพ หรือจํานวนคอมพิวเตอรไมเพียงพอตอเจาหนาท่ีท่ี
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ปฏิบัติงาน เปนตน ในสวนของปญหาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนั้น คือ การไมมีเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสวนนี้

โดยเฉพาะ ทําใหขาดการติดตามอยางใกลชิด นอกเหนือจากนั้นปญหาท่ีมักพบก็คือ การเสียคาใชจายหากมีการใช

โฆษณาหนาเพจของเฟซบุค ซ่ึงอาจมีขอจํากัดในเรื่องการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานราชการท่ีไมมีงบประมาณให

ในสวนนี้ 

3.2  ปญหาและอุปสรรคของผูปฏิบัติงาน 

ในการดําเนินงานการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน “เฟซบุค” นั้น ผูปฏิบัติงานจะพบปญหาและ

อุปสรรคในการดําเนินงานหลายประการ อยางไรก็ตามสามารถสรุปปญหาหลักออกเปน 2 ประการ คือ  

 1. ปญหาในเรื่องของเทคนิคในการสื่อสาร ผูปฏิบัติงานสวนใหญประสบปญหาเดียวกันคือระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรยังขาดประสิทธิภาพและไมเพียงพอทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน สวน

ปญหาอ่ืนๆจะเก่ียวของกับดานเทคนิคระบบของเฟซบุคเองท่ีบางสวนสามารถแกไขได สวนท่ีไมสามารถดําเนินการ

แกไขไดก็ตองรอใหระบบของเฟซบุคแกไขปญหาเอง 

 2. ปญหาในการดําเนินงาน ผูปฏิบัติงานมักประสบปญหาคลาย ๆ กันคือบางครั้งสมาชิกใชคําพูดไม

สุภาพ บางหนวยงานสมาชิกโพสทรูปท่ีไมสุภาพท่ีหนาเพจ ซ่ึงการแกปญหานั้นเจาหนาท่ีก็จะพิจารณาวาควรจะ

แกไขอยางไร  

3.3  ขอเสนอแนะในสวนของผูบริหาร 

ในการดําเนินงานการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน “เฟซบุค” ผูบริหารสวนใหญมีความเห็นท่ี

สอดคลองกันคือ กรุงเทพมหานครควรกําหนดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการสื่อสารผานเฟซบุความีข้ันตอนอยางไร

บาง เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีใหผูปฏิบัติงานสามารถดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก

ปจจุบันแตละหนวยงานตางมีข้ันตอนดําเนินงานเปนของตัวเอง ทําใหไมมีมาตรฐานในการดําเนินงาน 

จากการศึกษาเรื่อง “การใชเครือขายสังคมออนไลน “เฟซบุค” เพ่ือการสื่อสารของภาครัฐ: กรณีศึกษา

กรุงเทพมหานคร” สามารถอภิปรายผลได 3 สวน ดังนี้ 

นโยบายในการนําเครือขายสังคมออนไลน “เฟซบุค” มาใชในการส่ือสารของกรุงเทพมหานคร 

จากผลสรุปการศึกษาขางตนจะเห็นไดวา การใชเครือขายสังคมออนไลน “เฟซบุค” เพ่ือการสื่อสารของ

ภาครัฐ: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร เริ่มตนจากการท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการใหบริการตาม

ภารกิจและขอมูลขาวสารแกประชาชน รวมท้ังการมีปฏิสัมพันธกับประชาชน อีกท้ังกรุงเทพมหานครไดให

ความสําคัญตอนโยบาย และแผนตาง ๆ ท่ีจะสนับสนุนใหบุคลากรของหนวยงานมีความสามารถทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรควบคู กันไป ซ่ึงนโยบายในการบริหารจัดการ

กรุงเทพมหานครนั้นเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โปรงใสและตรวจสอบได โดยผลักดันใหกรุงเทพมหานครเปนมหา
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นครชั้นนํา และมีเปาหมายใหงานบริการทางอิเล็กทรอนิกสใหอยูในชั้นแนวหนา โดยเนนเรื่องประสิทธิภาพและการ

มีสวนรวมของทุกภาคสวน คือ 1. การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและระบบสารบรรณดวยอิเล็กทรอนิกส (e-

document) 2. การติดตั้งระบบเครือขายครอบคลุมศูนยบริการสาธารณสุขและโรงเรียนสังกัด กทม. (e-government) 

และ 3. การมีสวนรวมของประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-participation) ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญของการบริหาร คือ 

การพัฒนาบุคลากร ท้ังขาราชการประจําและลูกจางใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของ United Nations, 

2012; World Bank, 2549; ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2549, ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, 2545, สํานักงาน

คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2544 (อางถึงใน โชคธํารง จงจอหอ, 2555) เรื่องการมีสวนรวมทาง

อิเล็กทรอนิกส (e-Participation) ท่ีกลาวไววาประชาชนควรเขาถึงขอมูลภาครัฐอยางเทาเทียมกัน และไดรับ

อนุญาตหรือไดรับการสนับสนุนอยางแข็งขันใหเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาตัวนโยบาย อีกท้ังประชาชนสามารถ

แบงปนมุมมองของตนเองตอปญหาท่ีเกิดข้ึน และเสนอทางออกดวยการระดมความคิดอยางสรางสรรค 

เม่ือหนวยงานในสังกัดรับกรุงเทพมหานครรับนโยบายไป ผูบริหารของแตละหนวยงานตางก็มี
วัตถุประสงคท่ีเพ่ิมเติมมาจากนโยบายท่ีผูวาฯไดใหไว ซ่ึงพบวาเปนวัตถุประสงคในการประชาสัมพันธหนวยงานใหเปน
ท่ีรูจัก วัตถุประสงคท่ีเพ่ิมข้ึนมานั้นไมสอดคลองและเปนไปในทิศทางท่ีผูบริหารไดใหไว ซ่ึงในสวนนี้อาจทําใหสงผล
กระทบตอกระบวนการสื่อสาร ซ่ึงทําใหทายท่ีสุดแลวการดําเนินงานท่ีออกมาจะไมตอบกับวัตถุประสงคท่ีแทจริงท่ีผูวา
ฯไดใหไวท่ีจะเพ่ิมชองทางในการสื่อสารใหกับประชาชน ในการดําเนินงานผลท่ีออกมาสวนใหญกลายเปนการสื่อสาร
ขอมูลขาวสารของหนวยงานเพียงอยางเดียวมากกวาจะเปนการรับขอเสนอแนะหรือขอรองเรียนจากประชาชน ซ่ึงหาก
จัดระดับการมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส (e-Participation Index) ตามท่ีองคการสหประชาชาติ (สํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน), 2555) ไดใหไวจะจัดอยูในระดับ e-Information เปนการสื่อสารทางเดียว (One-
way Communication) จากภาครัฐเพ่ือใหขอมูลแกภาคประชาชนและภาคธุรกิจ โดยผานทางเว็บไซตของ
หนวยงานภาครัฐ ซ่ึงรัฐเองจะตองจัดเตรียมในสวนของการใหขอมูลทางดาน นโยบายเก่ียวกับขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส, กฎหมาย, กฎระเบียบ, งบประมาณ, การบริการและ ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงในเรื่องของ
กระบวนการสื่อสารนั้นผูวิจัยจะอภิปรายในหัวขอถัดไป 

กระบวนการส่ือสารผานเครือขายสังคมออนไลน “เฟซบุค” ของหนวยงานระดับสํานักในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

ในสวนของกระบวนการสื่อสารนั้น จากขอมูลทําใหผูวิจัยพบวาผูปฏิบัติงานท้ัง 3 หนวยงาน ยังไม
สามารถนําแนวคิดการทําแนวคิดการทําการตลาดมาประยุกตใชในการทําการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน 
“เฟซบุค” ไดมากเทาไรนัก โดยการกําหนดวัตถุประสงคของการสื่อสารท่ีเพ่ิมเติมมาแตละหนวยงานเปนการ
ประชาสัมพันธหนวยงาน ซ่ึงทําใหเนื้อหา รูปภาพตาง ๆ สวนใหญจะเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน หรือเปน
เนื้อหาท่ีเก่ียวของกับผูบริหารกรุงเทพมหานครและผูบริหารหนวยงาน สวนเนื้อหาอ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนมาก็จะให
ความสําคัญในระดับท่ีรองลงไป สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐา ฉางชูโต (2554) ท่ีกลาวไววา หลายองคกรธุรกิจใน
ประเทศไทยหันมาใชเครือขายสังคมเปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธท่ีจะชวยเสริมสื่อประชาสัมพันธแบบ
ออฟไลน (Offline) ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน สําหรับ กลยุทธประชาสัมพันธผาน Social Network ประเด็นเนื้อหา
สวนใหญ ไดแก ความเคลื่อนไหวขององคกร เรื่องราวของธุรกิจ วิสัยทัศนของผูบริหาร คุณคาของสินคาหรือบริการ 
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และกิจกรรมตาง ๆ ในสวนของภาษาท่ีใชจะเปนทางการและก่ึงทางการ เนื่องจากเปนเฟซบุคของหนวยงานดังนั้นจึง
จําเปนตองใชภาษาท่ีสุภาพเพ่ือทําใหเกิดความนาเชื่อถือสอดคลองกับบุคลิกท่ีทุกหนวยงานไดกําหนดไวใหมีบุคลิกท่ี
นาเชื่อถือ ซ่ึงอาจทําใหการสื่อสารท่ีออกไปกลายเปนการสื่อสารทางเดียวท่ีหนวยงานใหขอมูลของหนวยงานอยูฝาย
เดียว ซ่ึงเนื้อหาเหลานี้อาจจะไมตอบโจทยความตองการของสมาชิกไดอยางแทจริง อีกท้ังหนวยงานยังไมสามารถใช
คุณสมบัติของเฟซบุคท่ีเปนการสื่อสารแบบสองทางเทาท่ีควร ทําใหเสียโอกาสในการสื่อสารกับประชาชนไป ในการ
จัดการกับขอรองเรียน ขอเสนอแนะ คําติ-ชมตาง ๆ ทุกหนวยงานมีวิธีการท่ีคลายคลึงกันคือ ผูปฏิบัติการจะ
ดําเนินการประสานงานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและแจงใหกับผูรองเรียนไดรับทราบวาไดดําเนินการประสานงาน
ใหเรียบรอยแลว แตจะไมไดติดตามจนปญหาท่ีรองเรียนมาไดรับการแกไข เนื่องจากเปนขอจํากัดในดานการ
บริหารงานท่ีแยกสวนกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ อัญญรัตน เอ่ียมเอิบ (2553) ท่ีกลาวไววานักการเมืองและกลุม
ผลประโยชนทางการเมืองในประเทศไทยมีวัตถุประสงคในการสื่อสารยังคงเปนไปเพ่ือการประชาสัมพันธตนเองเปน
สวนใหญ ไมไดใชประโยชนในการสื่อสารกับประชาชนโดยตรงในเรื่องการสื่อสารแบบสองทางเทาท่ีควร เนื่องจากไมมี
การโตตอบใด ๆ กับการแสดงความคิดเห็นของประชาชน คลายกับการสื่อสารทางเดียวเหมือนสื่อเกาเรียกไดวา
เพ่ือท่ีจะสรางกลุมเครือขายของคนท่ีชื่นชอบและประชาสัมพันธตนเองเทานั้น 

การเลือกเครื่องมือท่ีจะใชในการสื่อสาร พบวาท้ัง 3 หนวยงาน ไดเปดเฟซในรูปแบบของท้ังหนาเพจ
และหนาโพรไฟลไปควบคูกัน ทําใหในการดําเนินงานตองทําควบคูกันไปท้ัง 2 ประเภท อาจเปนการเพ่ิมภาระงานใหกับ
ผูปฏิบัติงานได ซ่ึงเกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีไมมีการศึกษาคุณสมบัติของเครื่องมือแตละอยางวามีขอดีหรือขอจํากัด 
สอดคลองกับแนวคิดของเมธา เกรียงปริญญากิจ, เตฌิน โสมคํา, ปวัตน เลาหะวีร, รุงโรจน ศิริพรมงคล และอรนุช 
เลิศสุวรรณกิจ ท่ีกลาวไวในกระบวนการการทําการตลาดผานโซเชียลมีเดีย ในเรื่องของการเลือกบริการโซเชียลมีเดีย
ไววาเฟซบุคก็มีเครื่องมือหลายประเภท ดังนั้นควรเลือกใชเครื่องมือใหเหมาะกับวัตถุประสงคท่ีหนวยงานไดตั้งไว การ
เลือกใชเครื่องมือการตลาดนั้นควรศึกษารายละเอียด ขอดีและขอจํากัดในแตละเครื่องมือ เพ่ือปองกันการเสียเวลา
ในการแกปญหาภายหลังหากพบขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 

สวนการกําหนดชวงเวลาและความถ่ี ท้ัง 3 หนวยงานไมสามารถระบุชวงเวลาและความถ่ีไดในแตละ
วัน แตจะโพสทขอมูลขาวสารตาง ๆ ผานเฟซบุคอยางนอยท่ีสุดวันละ 1 ครั้ง และการโพสทนั้นจะทําเปนประจําทุก
วันในชวงเวลาทํางาน อาจมีนอกเวลางานบางหากมีขาวท่ีจําเปนตองลง ซ่ึงในสวนนี้อาจจะทําใหเสียโอกาสในการ
สื่อสารสารกับประชาชนไปได เนื่องจากการสื่อสารในเครือขายสังคมออนไลนนั้นสามารถทําไดตลอดเวลา สอดคลอง
กับงานวิจัยของอาทิตย ผดุงเดช (2553) ท่ีกลาววา ชวงเวลาท่ีประชาชนไดเขามาเขียนขอความนั้นมีลักษณะ “ทุก
เวลา” ขณะท่ีดานการตอบของเทศบาลนั้นยังจํากัดเฉพาะในชวงเวลาราชการ การศึกษานี้แสดงใหเห็นวาประชาชน
มีความตื่นตัวมากข้ึนในการเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนลําดับ
ข้ันเริ่มตนของลําดับข้ันของการพัฒนารัฐบาลทองถ่ินอิเล็กทรอนิกส 

ในเรื่องของวิธีการในการกระตุนใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในเพจ จะใชเนื้อหาเปนตัวกระตุนให
สมาชิกเขามาโตตอบโดยการแสดงความคิดเห็นหรือกดถูกใจใหกับเนื้อหาท่ีลงไป โดยหาเนื้อหาท่ีสมาชิกในเพจชอบ
โดยผูปฏิบัติงานจะสังเกตวาเนื้อหาแบบไหนท่ีลงไปแลวคนใหความสนใจก็จะนําเนื้อหาในลักษณะเดียวกันมาลงอีก 
หรือการเลนเกมสตอบคําถาม โดยมีรางวัลใหกับผูท่ีตอบคําถามถูกตองโดยสอดคลองกับแนวคิดของเมธา เกรียง
ปริญญากิจ, เตฌิน โสมคํา, ปวัตน เลาหะวีร, รุงโรจน ศิริพรมงคล และ อรนุช เลิศสุวรรณกิจ ท่ีกลาวไวในกระบวนการ
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การทําการตลาดผานโซเชียลมีเดีย ในเรื่องของการกระตุนใหสมาชิกมีสวนรวมวาควรมีกิจกรรมท่ีสมาชิกในเพจ
สามารถมีสวนรวม หรือมีบทสนทนาเพ่ือสรางความสัมพันธระยะยาวจากลูกคาหรือกลุมเปาหมาย 

การติดตามประเมินผลการสื่อสาร หนวยงานสวนใหญจะทําการประเมินผลซ่ึงกระบวนการทํางานของ
หนวยงานรัฐจะตองมีการรายงานผลการปฏิบัติการใหกับผูบริหารไดรับทราบอยูเสมอ สอดคลองกับแนวคิดของเมธา 
เกรียงปริญญากิจ, เตฌิน โสมคํา, ปวัตน เลาหะวีร, รุงโรจน ศิริพรมงคล และ อรนุช เลิศสุวรรณกิจ ท่ีกลาวไวใน
กระบวนการการทําการตลาดผานโซเชียลมีเดีย ในเรื่องของการประเมินผลวา หลังจากท่ีไดนําบริการโซเชียลมีเดีย
มาใชในการสื่อสารของหนวยงานแลวนั้น ควรมีการติดตามวัดผลความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหสามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบของขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีจะสงไปยังกลุมเปาหมายไดดีท่ีสุดและสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีวางไว ใน
ตัวเฟซบุคท่ีเปนเพจจะมี เพจ อินไซทส (Page Insights) ซ่ึงเปนเครื่องมือรายงานสถิติ เชน มีคนเขามาคอมเมนต 
หรือโพสตมากนอยขนาดไหน รวมถึงขอมูลเก่ียวกับแฟนของหนาเพจวาอายุเทาไหร เพศอะไร ภูมิลําเนาอยูท่ีไหน ซ่ึง
เครื่องมือเหลานี้จะชวยใหสามารถทําการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมายท่ีถูกตองยิ่งข้ึน แตในการประเมินผลการสื่อสาร
นั้นเพจ อินไซทส อาจไมเพียงพอท่ีจะสรุปไดวาการสื่อสารนั้นสัมฤทธิ์ผลหรือไม ดังนั้นหนวยงานควรมีการทําการ
ประเมินการสื่อสารอยางเปนทางการโดยวิธีอ่ืนดวย 

ปญหาและอุปสรรคในการใชเฟซบุคของหนวยงานระดับสํานักในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ดานปญหาและอุปสรรคในสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน “เฟซบุค” พบวาท้ังผูบริหารและ

ผูปฏิบัติงานทุกหนวยงานพบปญหาท่ีเหมือนกันคือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรไมมีประสิทธิภาพ อุปกรณ

ตาง ๆ ท่ีอํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงานในการทํางานนั้นมีไมเพียงพอ 

สวนปญหาและอุปสรรคอ่ืน ๆ ในระดับผูบริหาร คือ การไมมีเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสวนนี้

โดยเฉพาะ เนื่องจากเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีเปนแอดมินนั้นก็มีงานหลักซ่ึงเปนงานประจําท่ีทําอยูแลว ทําใหไมมี

เวลาพอท่ีจะมาดําเนินงานการสื่อสารในสวนนี้ไดอยางจริงจัง ซ่ึงอาจทําใหงานลาชาขาดประสิทธิภาพไปบาง และ

สุดทายก็คือปญหาในเรื่องของขอจํากัดดานการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานราชการท่ีไมเพียงพอตอการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานท่ีเปนสวนหนึ่งใหการดําเนินงานนั้นไมตอเนื่อง เปนเหตุใหประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานของเจาหนาท่ีลดลงไปได 

ในสวนปญหาและอุปสรรคของผูปฏิบัติงานดานการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน “เฟซบุค” 

ของกรุงเทพมหานคร นั้น พบวาปญหาและอุปสรรคดานเทคนิคในตัวระบบของเฟซบุคท่ีไมสามารถแกไขไดดวย

ตนเองได นอกเหนือจากนั้นจะเปนปญหาผูปฏิบัติงานมักประสบปญหาคลาย ๆ กันคือบางครั้งสมาชิกใชคําพูดไม

สุภาพ การโพสทรูปท่ีไมสุภาพท่ีหนาเพจ 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่อง “การใชเครือขายสังคมออนไลน “เฟซบุค” เพ่ือการสื่อสารของภาครัฐ: กรณีศึกษา

กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
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1. ผูบริหารของแตละหนวยงานควรใหความสําคัญในการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน 

“เฟซบุค” เนื่องจากเปนสื่อท่ีเรียกไดวาไมเสียคาใชจาย ทําใหประหยัดงบประมาณของหนวยงานในเรื่องการสื่อสาร

ไปได อีกท้ังคุณสมบัติของเฟซบุคท่ีเปนการสื่อสารสองทาง ทําใหหนวยงานใกลชิดกับประชาชนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะ

สงผลใหการสรางความมีสวนของประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกสสําเร็จลุลวงไดตามนโยบายท่ีผูวาราชการจังหวัด

ไดใหไว 

2. ผูบริหารกรุงเทพมหานครควรกําหนดข้ันตอนในการดําเนินงานการสื่อสารผานเครือขายสังคม

ออนไลนใหชัดเจนเพ่ือเปนแนวทางใหทุกหนวยงานดําเนินงานตามไดอยางถูกตอง อีกท้ังมีการทําการประเมินผลการ

สื่อสารอยางครบวงจร  

3. ผูบริหารควรใหความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรใหมีประสิทธิภาพ 

ควรมีการจัดสรรงบประมาณมาพัฒนาในสวนของระบบอินเตอรเน็ตในองคกร และเพ่ิมจํานวนคอมพิวเตอรใหมี

ความทันสมัยและเพียงพอตอเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน 

4. ผูบริหารของแตละหนวยงานควรมีปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคในการทํางานใหมีความสอดคลองกับ

นโยบายของผูบริหารองคกรใหมากข้ึน โดยลดในสวนของการประชาสัมพันธหนวยงานลงและเพ่ิมโอกาสให

ประชาชนไดมีสวนในการแสดงความคิดเห็น อีกท้ังเพ่ิมขอมูลท่ีเปนประโยชนตอประชาชนในเรื่องท่ีเก่ียวของกับ

หนวยงาน  

5. ควรมีการกําหนดบุคลากรท่ีมารับหนาท่ีในสวนของผูปฏิบัติงานโดยเฉพาะ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

6. ควรมีการจัดอบรมบุคลากรในสวนของผูปฏิบัติงานในเรื่องการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน 

เชน เฟซบุค เปนตน โดยนําแนวคิดดานการสื่อสารการตลาดมาเปนแนวทางในการดําเนินงาน  
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