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การพัฒนารูปแบบการให้บริการคุณภาพแก่ประชาชน ของเจ้าหน้าที่ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร 
Development of quality service models for people Of the Civil Service Bureau Bangkok 

                                                                                           ภัทรปภา จิรภาสชยังกูร** 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการให้บริการคณุภาพแก่ประชาชน ของเจ้าหน้าท่ี

ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ 
โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการด าเนินงานในการใหบ้รกิารประชาชนของส านักการโยธา 
กรุงเทพมหานคร (การให้บริการรบัจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร) เน้นการให้บริการตาม
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535  
โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในงานรับจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาฯ ตามคู่มือประชาชนในมาตรา 10 แห่ง 
พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นการให้บริการอย่างเสมอภาค ซึ่งการให้บริการดังกล่าวในรูปแบบเดิมนั้น ยังมีความ
ล่าช้า ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตเป็นจ านวนหลายวัน และยังไม่มีการน าเทคโนโนยีเข้ามาประยุกต์ใช้ซึ่งยังไม่
ตอบโจทย์การให้บริการคุณภาพที่ประชาชนมุ่งหวังที่จะได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วจากภาครัฐ ปัญหาอุปสรรคในการ
ให้บริการ พบว่ามีปัญหา 4 ด้าน คือ 1) ด้านจ านวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านการวางแผนการ
พัฒนาที่ดี ขาดการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ และ 4) ด้านการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ส่วนข้อเสนอแนะจากการ
วิจัย พบว่า 1) ควรมีการปรับแนวคิด และทัศนคติให้พร้อมรับการพัฒนาอยู่เสมอ 2) สนับสนุนให้มีการร่วมมือกันของ
เจ้าหน้าที่ให้มีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบการให้บริการ พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งทักษะ ความรู้ และ
ประสบการณ์ และมีการสร้างองค์ความรู้ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 3) สร้างแรงจูงใจ ในการพัฒนาศักยภาพในการ
ให้บริการประชาชน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความพร้อม และมีความต้องการในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เช่น การชมเชย 
การให้รางวัลต่าง ๆ การสร้างแรงจูงใจ และ 4) มีการประเมินผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการกระตุ้นการ
ท างาน และเพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น  
 
ค าส าคัญ: การพัฒนา การให้บริการคุณภาพ ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร 

บทน า 

 ปัจจุบันการให้บริการของภาครัฐตอ้งเป็นไปตามความต้องการและความคาดหวังของประชาชน ที่จะตอ้ง
ได้รับบริการทีส่ะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม หน่วยงานราชการต่างๆ จึงต้องเร่งพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการคณุภาพแก่ประชาชน และพัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้ ความสามารถในเรื่องเกีย่วกับวิชาชีพเฉพาะทางและ
การบริหารจัดการ รวมทั้งมีการพฒันาคุณภาพการให้บริการ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของประชาชน 

ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร ถือเป็นหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบใน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพร้อมโครงข่ายถนนเริ่มตั้งแต่งการวางแผนงานโยธา การออกแบบถนน/สะพาน การจดั
กรรมสิทธิ์ท่ีดนิ การควบคุมการก่อสร้าง การตรวจวิเคราะห์วสัดุก่อสร้าง การบ ารงุรักษาถนนและสะพาน การควบคมุอาคาร 

การดูแลรักษาที่สาธารณะและการส ารวจและจัดท าแผนที่ท่ีดิน การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานโยธาและงานโครงสร้างพื้นที่ฐาน การพิจารณาอนุญาต การประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง  

 

 * บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การพัฒนารูปแบบการให้บริการคุณภาพแก่ประชาชน ของเจ้าหน้าที่ส านักการโยธา 
กรุงเทพมหานคร 
 ** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 



2 
 

ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร ถือเป็นหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบใน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพร้อมโครงข่ายถนนเริ่มตั้งแต่งการวางแผนงานโยธา การออกแบบถนน/สะพาน การจดั
กรรมสิทธิ์ท่ีดนิ การควบคุมการก่อสร้าง การตรวจวิเคราะห์วสัดุก่อสร้าง การบ ารงุรักษาถนนและสะพาน การควบคมุอาคาร 
การดูแลรักษาท่ีสาธารณะและการส ารวจและจัดท าแผนท่ีที่ดิน การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน
โยธาและงานโครงสร้างพื้นที่ฐาน การพิจารณาอนุญาต การประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง รวม
ไปถึงภารกิจหลักส าคัญ ๆ อีกหลายภารกิจ ที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่เข้ามาพัฒนาและอ านวยความสะดวก 
เพื่อให้บริการกับประชาชน เช่น  

1. ด าเนินการก ากับดูแลให้หน่วยงานด้านสาธารณปูโภคหรือด้านโครงสร้างพื้นฐานด าเนินการก่อสร้างใน
เขตทางสาธารณะ รับจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร  

2. ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ วเิคราะห์ และควบคุมคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 

3. ด าเนินการเกีย่วกับการก่อสร้าง การบูรณะและบ ารุงรักษาทาง การติดตั้ง ตรวจสอบและควบคุมไฟฟ้า
สาธารณะ รวมทั้งให้บริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อบรรเทาวิบัติภัย 

4. ด าเนินการเกีย่วกับการวางแผน ออกแบบ ก าหนดรายการก่อสรา้ง การประมาณราคาค่าก่อสร้าง การ
แบ่งงวดงานและงวดเงินตามสัญญาจ้างในโครงสร้างพื้นฐานและงานวิศวกรรมทาง การวิเคราะห์สภาพโครงสร้าง 
ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ตลอดจนการดูแลบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสะพานและทางโครงสร้างพิเศษ 

5. ด าเนินการเกีย่วกับการออกแบบ วิเคราะห์ วางผัง ก าหนดรูปแบบ รายการ เขียนแบบ การประมาณ
ราคาก่อสร้าง การแบ่งงวดงานและงวดเงินตามสัญญาจ้างในงานวิศวกรรมอาคาร งานสถาปัตยกรรม งาน
มัณฑนศลิป์ งานวิจิตรศิลป์ หรืองานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6. ด าเนินการบริหารโครงสร้างและควบคุมการก่อสร้างในงานวิศวกรรมทางและงานอาคารกรุงเทพมหานคร 
ตลอดจนให้การสนับสนุนการควบคุมงานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร 

7. ด าเนินการควบคมุ แนะน า เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคารหรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง การตรวจพิจารณารายงานผลการตรวจสอบอาคารและออกใบรับรอง รวบรวมและตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดินที่ขออนุญาตหรือยืน่แจ้งก่อสร้างหรือดดัแปลง ตลอดจนพัฒนากฎหมายควบคุมอาคาร เผยแพร่และ
ให้ความรู้ด้านกฎหมายควบคุมอาคารแก่ประชาชนและหน่วยงานตา่งๆ 

8. ด าเนินการเกีย่วกับการส ารวจและแผนท่ีที่ดิน งานส ารวจเพื่อการก่อสร้างหรือตรวจสอบที่ดิน งาน
รวบรวมและลงทะเบียนที่สาธารณะ งานระบบสารสนเทศท่ีดิน ตลอดจนด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ถอนสภาพหรือการโอนที่สาธารณะประโยชน์ 

9. ด าเนินการเกีย่วกับการจดักรรมสิทธ์ิที่ดินเพื่อน าไปใช้ในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ของ
กรุงเทพมหานคร การพิจารณาอุทธรณ์ค าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ งานเสนอออกฎหมายเพื่อการเวนคนืท่ีดินและ
การแก้ต่างเกี่ยวกับคดีเวนคืน ตลอดจนการด าเนินการเกี่ยวกับการส ารวจทรัพย์สินและประมาณราคาเพื่อเวนคืน
ทีด่ิน 

ที่ผ่านมาปัญหาการให้บริการรับจดทะเบียนผู้รับเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานครยังมีความล่าช้า
เกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนินการ และต้องใช้บุคลากรจ านวนมากในการด าเนินการดังกล่าว ซึ่งภารกิจของแต่ละส่วน
ราชการ ต่างก็เป็นภารกิจหลักส าคัญของส านักการโยธา ที่จะต้องใช้เทคโนโลย ีและนวัตกรรม  ท่ีมีความทันสมัยเข้า
มาพัฒนาระบบการปฏิบตัิงานเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของหน่วยงาน และเพื่อพัฒนางานบริการของส่วนราชการ และ
หน่วยงานสู่ความเป็นเลศิ ให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดยออกแบบการบริการที่ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมมาใช้พัฒนาให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้
สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เน้นการบริการเชิงรุกที่มีปฏสิัมพันธ์โดยตรงระหว่างภาครัฐ และประชาชน เป็นการ
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ให้บริการแบบเบด็เสร็จอยา่งแท้จริง ดังนั้น จึงตระหนักถึงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ต่อบุคลากรให้ไดร้ับ
ความรู้และพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความสามารถ และสามารถน าไปปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น เพื่อส่งผล
ส าเรจ็ที่ดีของหน่วยงานต่อไป 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 
1.  การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูล จากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 

สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการและแนวทางในการพัฒนาระบบราชการ เพื่อพัฒนารูปแบบ
การให้บริการแก่ประชาชน 
 2.  การวิจัยสนาม (Field research) โดยการลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview) จ านวน 10 คน 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.  ประชากร (Population) ได้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง (sample) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ซึ่งเป็นการเลือกตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะประชากรที่ต้องการศึกษา และใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 10 คน ดังต่อไปนี้ 
 ข้าราชการระดับนักบริหาร   2 คน 

 ข้าราชการระดับผู้อ านวยการกอง   1 คน 
 ข้าราชการระดับหัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน 2 คน 
 ข้าราชการระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 5 คน 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์
แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มี
ค าถาม และข้อก าหนดแน่นอนตายตัว จะสัมภาษณผ์ู้ใดก็ใช้แบบเดียวกัน มลี าดับขั้นตอนเรียงเหมือนกัน (สุภางค ์จันทวานิช, 
2559, หน้า 75) 
 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นการศึกษาค้นคว้าและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากต ารา หนังสือ 
เอกสารรายงานการวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ ระเบียบกฎหมายและสืบค้นจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(internet) ที่เกี่ยวข้อง โดยการค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ซึ่ง
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการให้บริการ 

 



4 
 

 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลือกวิธี
สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview)  

โดยที่ผู้ศึกษาต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้
เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูล และบันทึกเสียงตามค าบอก   
ผู้ถูกสัมภาษณ ์
   

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการ

วิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความ
แตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล 
ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อสรุปผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบ
การให้บริการคุณภาพแก่ประชาชน ของเจ้าหน้าที่ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร  ถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน ข้อเสนอแนะแนวทาง และการพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชน (การให้บริการรับจดทะเบียนผู้รับเหมา
งานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร) โดยใช้การเสนอผลการวิจัยในรูปแบบการพรรณนา 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัยเอกสาร พบว่าการให้บริการคุณภาพแก่ประชาชน นั้น ถือว่าเป็นหัวใจหลักของขององค์การ ที่มี
ผลต่อการตอบสนองของผู้ใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจ เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่การ
ให้ประชาชนในประเทศเกิดความพึงพอใจในการบริการที่สามารถตอบสนองประชาชนให้เกิดความพึงพอใจในการรับ
บริการ และจะท าให้งานบรรลุตามเป้าหมายขององค์การได้มากขึ้น 

การพัฒนารูปแบบการให้บริการคุณภาพแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร (ในการ
ให้บริการรับจดทะเบียนผู้รับเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร) นั้น สามารถพัฒนาให้การบริการดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มากยิ่งขึ้น เช่น การจัดฝึกอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้
เพื่อเพิ่มพูนทักษะการท างานในการพัฒนาการให้บริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการให้บริการประชาชนของ
ข้าราชการ นั้น ต้องค านึงถึง หัวใจหลักของการให้บริการ คือ ต้องการความรวดเร็วเป็นที่ประทับใจ ประหยัดเงินและ
เวลา เพราะการให้บริการที่รวดเร็วช่วยให้ประหยัดเงินในการจ้างหรือใช้จ่ายการให้บริการ อีกทั้งยังประหยัดเวลาท าให้ 
ผู้มารับบริการสามารถปฏิบัติงานอื่นได้อีก โดยจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมนั้น ไม่ใช่เพียงเพิ่มพูนทักษะการท างานเพียง
อย่างเดียว แต่ยังเป็นการเพิ่มพูนแรงจูงใจ ในการท างานด้วย เมื่อได้รับการฝึกอบรมแล้ว สามารถน ามาถ่ายทอด 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วย เมื่อได้รับการฝึกอบรม และมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาระบบการให้บริการแล้ว ก็จะสามารถให้บริการประชาชนใหไ้ดร้ับบริการทีร่วดเรว็ได้อย่างมปีระสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น   
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การพัฒนาระบบราชการไทยการพัฒนาองค์การและการสรา้งองคก์ารทีเ่รยีนรู้  ปณัรส มาลากลุ ณ อยธุยา     
(อ้างถึงใน สถาบันพระปกเกล้า, 2559) ได้กล่าวว่า ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ประเทศจะต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก และระบบราชการซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศ ก็จะต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้สามารถ
บริหารประเทศให้อยู่รอดและเจริญก้าวหน้าไปได้ โลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้ท าใหโ้ลกก้าวสู่ยุคโลกาภวิัตน์ ซึ่งท าให้ประเทศตา่งๆ ต้องรบัผลกระทบจากกระแสส าคญั เช่น เศรษฐกิจ
เสรไีร้พรมแดน (Global Market Economy) สังคมบนฐานแห่งความรู้ (Knowledge-based Society) และ 
กระแสประชาธิปไตยและธรรมาภบิาล (Democratic Governance) ประเทศท่ีเรยีนรู้ปรับตัวได้ทันโลกก็จะอยู่รอด
และก้าวหน้าไปได้ในโลกของการแข่งขัน ส่วนประเทศท่ีไม่สามารถเรยีนรู้และปรับตัวให้ทันกับโลกยุคโลกาภิวัตน์นีไ้ด้ 
ก็จะประสบปัญหาต่างๆ มากมาย 

ส าหรับการพัฒนาคณุภาพการให้บริการประชาชนทีดีขึ้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(2547) ได้อธิบายไว้ว่า การบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สามารถช่วยเพิ่มรายได้
และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน โดยได้ก าหนดให้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเป็นเป้าประสงค์อันดับแรกของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
ของรัฐมากขึ้น ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนน้อยลง การให้บริการประชาชนเป็น
นโยบายที่ทุกรัฐบาลให้ความส าคัญ และพยายามผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ดีขึ้นมาโดย
ตลอด ทั้งนี้เนื่องจากในสังคมประชาธิปไตยนั้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นพันธกิจส าคัญอันดับแรกที่
รัฐพึงกระท า ยิ่งในช่วงปัจจุบันเป็นกระแสการเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนสภาพสังคมให้เข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่
สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลกล้วนพุ่งเป้าไปสู่จุดหมายเดียวกัน คือ การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (citizen 
centered) 

ราชมงคลกรุงเทพ (ม.ป.ป.) กล่าวว่า การบริการ อันเป็นการให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพื่อ
ประโยชน์ของผู้อื่นนั้น จะต้องมีหลักยึดถือปฏิบัติ มิใช่ว่าการให้ความช่วยเหลือ หรือการท าประโยชน์ต่อผู้อื่น จะเป็นไป
ตามใจของเราผู้ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแม้ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือ หรือการท าประโยชน์ต่อผู้อื่น จะเป็นไปตามใจของ
เราผู้ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโดยทั่วไปหลักการให้บริการมีข้อควรค านึง ดังนี้ 

1. สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ การให้บริการต้องค านึงถึงผู้รับบริการเป็นหลักจะต้องน า
ความต้องการของผู้รับบริการ มาเป็นข้อก าหนดในการให้บริการแม้ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือที่เราเห็นว่าดีและ
เหมาะสมแก่ผู้รับบริการเพียงใด แต่ถ้าผู้รับบริการไม่สนใจไม่ให้ความส าคัญ การบริการนั้นก็อาจจะไร้ค่า 

2. ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ คุณภาพ คือ ความพอใจของลูกค้าเป็นหลักเบื้องต้น เพราะฉะนั้นการ
บริการจะต้องมุ่งให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจและถือเป็นหลักส าคัญในการประเมินผลการให้บริการไม่ว่าเราจะตั้งใจ
ให้บริการมากมายเพียงใด แต่ก็เป็นเพียงด้านปริมาณ แต่คุณภาพของบริการวัดได้ด้วยความพอใจของลูกค้า 

3. ปฏิบัติโดยถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน การให้บริการซึ่งจะสนองตอบความต้องการและความพอใจของ
ผู้รับบริการที่เห็นได้ชัดคือการปฏิบัติที่ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ครบถ้วน เพราะหากมี
ข้อผิดพลาดขาดตกบกพร่องแล้ว ก็ยากที่จะให้ลูกค้าพอใจ แม้จะมีค าขอโทษขออภัยก็ได้รับเพียงความเมตตา 

4. เหมาะสมแก่สถานการณ์ การให้บริการที่รวดเร็ว ส่งสินค้าหรือให้บริการตรงตามก าหนดเวลาเป็นสิ่งส าคัญ 
ความล่าช้าไม่ทันก าหนด ท าให้เป็นการบริการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ นอกจากการส่งสินค้าทันก าหนดเวลาแล้ว
ยังจะต้องพิจารณาถึงความเร่งรีบของลูกค้าและสนองตอบให้รวดเร็วก่อนก าหนดด้วย 

5. ไม่ก่อผลเสียหายแก่บุคคลอื่น ๆ การให้บริการในลักษณะใดก็ตามจะต้องพิจารณาโดยรอบคอบรอบด้าน   
จะมุ่งแต่ประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ลูกค้าและของเราเท่านั้นไม่เป็นการเพียงพอจะต้องค านึงถึงผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย รวมทั้ง
สังคมและสิ่งแวดล้อมจึงควรยึดหลักในการให้บริการว่าจะระมัดระวังไม่ท าให้เกิดผลกระทบท าให้เกิดความเสียหายแก่
บุคคลอื่น ๆ ด้วย 
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ทฤษฎีของคุณภาพการให้บริการ Cronin and Taylor (อ้างถึงใน ชัชวาล อรวงศศ์ุภทัต, 2554) ได้กล่าวว่า   
ในแง่แนวคิดทางวิชาการ แนวคิดพื้นฐาน (Basic Concept) ในเรื่องคุณภาพการให้บริการประกอบด้วย 3 แนวคิดหลัก 
คือ แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction) คุณภาพการให้บริการ (Service quality) และคุณค่า
ของลูกค้า (Customer value) ตามแนวคิดพื้นฐานดังกล่าว ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการ คือพฤติกรรมเชิง
จิตวิทยาที่บุคคลมีต่อบริการที่ได้รับหรือเกิดขึ้น Oliver (อ้างถึงใน ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต, 2554) ส่วนแนวคิดพื้นฐาน
เรื่องคุณภาพการให้บริการ เป็นแนวคิดที่ได้มีการเสนอไว้โดย Cronia and Taylor (อ้างถึงใน ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต, 
2554) ในทัศนะของนักวิชาการทั้ง 2 ท่าน ระหว่างความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เป็นการเปรียบเทียบของผู้ที่ได้รับ
บริการ และความคาดหวังที่ผู้รับบริการนั้น มีในช่วงเวลาที่มาขอรับบริการ และเป็นสิ่งที่สามารถใช้วัดคุณภาพการ
ให้บริการได้ ส่วนคุณภาพการให้บริการในมุมมองของเชิงการตลาด (Cordupleski, Rust, and Zahorik อ้างถึงใน 
ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต, ม.ป.ป.) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นส่วนขยายของบริการ กระบวนการ
บริการ และองค์การที่ให้บริการที่สามารถตอบสนองหรือท าให้เกิดความพึงพอใจในความคาดหวังของบุคคล แนวคิด
พื้นฐานที่มองคุณภาพการให้บริการผ่านกรอบการมองด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก
นักวิชาการอีกท่านหนึ่งคือ Bitner (อ้างถึงใน ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต, ม.ป.ป.) ซึ่งอธิบายจากผลงานวิจัยที่ได้เคย
ท าการศึกษาไว้ว่า คุณภาพการให้บริการสามารถวัดได้โดย ผ่านความพึงพอใจของผู้รับบริการได้ โดยประการที่ได้กล่าว
มาข้างต้นก่อให้เกิดกรอบการพิจารณาตัวแบบการศึกษาคุณภาพการให้บริการจากแนวคิดเชิงพื้นฐาน 3 แนวคิดดังกล่าว
ได้ในสองนัยยะ กล่าวคือ นัยยะแรก คุณภาพการให้บริการสามารถพิจารณาได้จากทั้ง 3 องค์ประกอบ หรืออย่างน้อย 2 
องค์ประกอบรวมกันและนัยยะที่สอง คุณภาพการให้บริการ พิจารณาได้จากตัวช้ีวัดซึ่งพัฒนาจากแนวคิดใดแนวคิดหนึ่ง
เป็นหลัก เช่น แนวคิดเชิงพื้นฐานคุณภาพการให้บริการ (service quality) ส่วนใหญ่แล้วมักจะให้ความสนใจคุณภาพ
การให้บริการจากแนวคิดพื้นฐาน 2 แนวคิดหลัก คือ แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า และแนวคิดคุณภาพการให้บริการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยแนวคิดแรกมุ่งวัดความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ ส่วนแนวคิดที่สอง วัดคุณภาพการให้บริการตามตัว
แบบ SERVQUAL ที่เสนอโดยซีแทมล์ พาราซุรามานและคณะ ค าถามที่มักเกิดขึ้นต่อมาก็คือ เราจะใช้การวัดความพึง
พอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการที่มีต่อบริการของหน่วยงานราชการ หรือ จะวัดจากคุณภาพการให้บริการ           
จึงสามารถตอบได้ในเบื้องต้น ค าตอบก็คือ เราจะวัดโดยอาศัยแนวคิดพื้นฐานใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ส าคัญคือเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของการวัดโดยเฉพาะในประเด็นความต้องการน าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินไปใช้ประโยชน์นั่นเอง 
เพียงแต่ละแนวคิดทฤษฎีและข้อสรุปทั่วไปจากการวิจัยเท่าที่ปรากฏ ดูจะรองรับและยอมรับวิธีการวัดคุณภาพการ
ให้บริการในกรอบการมองเรื่องคุณภาพการให้บริการมากกว่ากรอบการมองด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ส าหรับการเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต (2554) ได้กลา่วว่า การเป็นผู้ให้บริการที่เป็น
เลิศนั้น ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านทุกส่วนงานควรค านึงถึงข้ออื่น ๆ อีก ดังนี้  
 1. ต้องมีความรู้ในงานท่ีให้บริการ (Knowledge) ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ในงานท่ีตนรับผิดชอบท่ีสามารถ
ตอบข้อซักถามจากผูร้ับบริการไดอ้ย่างถูกต้องและแม่นย า ในเรื่องที่ตนเองให้บริการ ประวัติองค์การ ระเบียบ 
นโยบายและวิธีการต่าง ๆ ในองค์การเพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดเสยีหายและต้องขวนขวายหาความรูจ้ากเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เพิ่มข้ึนอย่างสม่ าเสมอ 
 2. มีความช่างส  งเกต (Observe) ผู้ท างานบริการจะต้องมลีักษณะเฉพาะตัวเป็นคนมคีวามช่างสังเกต 
เพราะหากมีการรับรู้ว่าบริการอยา่งไรจึงจะเป็นที่พอใจของผู้รับบรกิารก็จะพยายามน ามาคิดสร้างสรรค์ให้เกิดบริการ
ที่ดียิ่งข้ึน เกิดความพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้มากยิ่งข้ึน 
 3. ต้องมีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) พฤติกรรมความกระตือรอืร้นจะแสดงถึงความมีจิตใจในการ
ต้อนรับ ให้ความช่วยเหลือแก่ผูร้ับบริการ แสดงความห่วงใย จะท าให้เกิดภาพลักษณ์ทีด่ีในการช่วยเหลือผู้รับบริการ 
 4. ต้องมีกิริยาวาจาสุภาพ (Manner) กิริยาวาจาเป็นสิ่งที่แสดงออกจากความคิด ความรูส้ึก และส่งผลให้
เกิดบุคลิกภาพที่ดี ดังนั้นเพื่อให้ผูร้บับริการมคีวามสบายใจท่ีจะติดตอ่ขอรับบริการ 
 5. ต้องมีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ (Creative) ผู้ให้บริการควรมคีวามคิดใหม่ ๆ ไม่ควรยดึตดิกับ
ประสบการณ์หรือบริการที่ท าอยู่ เคยปฏิบัตมิาอย่างไรก็ท าไปอย่างน้ันไม่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้บรกิารจึงควรมี
ความคิดใหม่ ๆ ในการปฏริูปงานบริการได้ด ี



7 
 

 6. ต้องสามารถควบคมุอารมณ์ของตนเองได้ (Emotional control) งานบริการเป็นงานท่ีให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่น ต้องพบปะผู้คนมากมายหลายชนช้ัน มีการศึกษาที่ตา่งกัน ดังนั้น กิริยามารยาทจากผูร้บับริการจะ
แตกต่างกัน เมื่อผูร้ับบริการไม่ได้ดัง่ใจ อาจจะถูกต าหนิ หรือพูดจากา้วร้าว กิริยามารยาทไม่ดี ซึ่งผู้ใหบ้ริการต้อง
สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างด ี
 7. ต้องมีสติในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กิดขึ้น (Calmness) ผู้รับบริการส่วนใหญ่จะตดิต่อขอความช่วยเหลือ
ตามปกติ แตบ่างกรณผีู้รับบริการที่มีปัญหาเร่งด่วน ผู้ให้บริการจะตอ้งสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุและคิดหาวิธีในการ
แก้ไขปัญหาอย่างมสีติ อาจจะเลือกทางเลือกที่ดีท่ีสุดจากหลายทางเลือกในการให้บริการแก่ลูกค้า 
 8. มีทัศนคติต่องานบริการดี (Attitude) การบริการเป็นการช่วยเหลือ ผู้ท างานบริการเป็นผู้ใหจ้ึงต้องมี
ความคิดความรูส้ึกต่องานบริการในทางที่ชอบ และเต็มใจท่ีจะให้บรกิาร ถ้าผู้ใดมคีวามคิดความรูส้ึกไมช่อบงาน
บริการแมจ้ะพอใจในการรับบริการจากผู้อื่น ก็ไม่อาจจะท างานบริการให้เป็นผลดไีด้ ถ้าบุคคลใดท่ีมีทศันคติที่ดีต่อ
งานบริการ ก็จะให้ความส าคญัต่องานบริการและจะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เป็นผลให้งานบริการมีคณุคา่และน าไปสู่
ความเป็นเลิศ 
 9. มีความรับผิดชอบต่อผูร้ับบริการ (Responsibility) ในด้านงานบริการ การปลูกฝังทัศนคติให้เห็น
ความส าคญัของลูกค้าหรือผู้รบับรกิารด้วยการยกย่องว่า “ผู้รับบริการคือบุคคลทีส่ าคญัที่สุด” และ “ผู้รับบริการเป็น
ฝ่ายถูกเสมอ” ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบต่อผู้รับบรกิารอย่างดีที่สดุ 
 ซึ่งรูปแบบเดมิในการให้บริการรับจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร ของ
เจ้าหน้าท่ีส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร น้ัน ยังมีการให้บริการที่ล่าช้า ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตหลาย
วัน อีกทั้งยังต้องใช้เจ้าหน้าท่ีส าหรบัให้บริการดังกล่าวจ านวนหลายอตัรา ยังไม่มีการน าเทคโนโลยหีรือโปรแกรม
ส าเรจ็รูปเข้าประยุกต์ใช้จึงท าให้เกิดปัญหาความล่าช้าดังกล่าว ท้ังนี้ การพัฒนารูปแบบการให้บริการคุณภาพแก่
ประชาชนของเจ้าหน้าท่ีส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร ในเรื่องการรับจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของ
กรุงเทพมหานคร จะมีประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็วมากข้ึนได้ ควรส่งเจ้าหนา้ที่เข้ารับการฝึกอบรม มีการพัฒนา
ความรู้เฉพาะทาง และพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการ มีการน าเทคโนโลยเีข้ามาประยุกต์ใช้ มีการประเมินผลจาก
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ และน าผล
มาปรับปรุงการให้บริการของส านกัการโยธา กรุงเทพมหานครต่อไป 
 

 ผลการวิจัยสนาม พบว่า 

ข้อมูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ สามประเด็น 
ดังนี ้

1. รูปแบบและวิธีการให้บริการประชาชน (การให้บริการรับจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของ
กรุงเทพมหานคร) ของส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร 

1.1 การให้บริการรับจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร นั้น  
เป็นการด าเนินการรับจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมาฯ ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจดทะเบียน  ผู้รับจ้างเหมา
งานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535  
 1.2 การให้บริการรับจดทะเบียนผูร้ับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร เป็นไปตาม
ขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ในงานรับจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาฯ ตามคู่มือประชาชนในมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  
 1.3 การให้บริการรับจดทะเบียนผูร้ับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร เป็นไปตา
แผนการพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี  2556 - 2575 ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 เรื่องการบริหารจัดการ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย 7.5 กรุงเทพมหานครมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กรภายใน และ
การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มุ่งสู่วสิัยทัศน์ “กรุงเทพฯ จะก้าวขึ้นเปน็มหานครแห่ง
เอเชียเมืองช้ันน าในด้านเศรษฐกิจ ภาคบริการ มีความปลอดภัยสะดวกสบายน่าอยู่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
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เอกลักษณ์เฉพาะในด้านความเรียบง่าย มีเสน่ห์ และมีชีวิตชีวา” ซึ่งเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมีความพร้อมที่จะเรียนรู้
และพร้อมรับการพัฒนาตนเองอยูเ่สมอ 

2. ปัญหา และอุปสรรคในการให้บริการประชาชน (การให้บริการรับจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของ
กรุงเทพมหานคร) ของส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร  

2.1 ปัญหาด้านจ านวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากปัจจุบันวิศวกรโยธา/นายช่างโยธา มีภาระงาน
อื่นด้วย นอกเหนือจากงานให้บริการประชนในการรับจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร จึงท า
ให้มีเวลาในการพัฒนาศักยภาพด้านงานบริการของตนเองน้อย อีกทั้งยังท าให้ไม่สามารถใช้ศักยภาพของตนในการ
พัฒนาระบบการให้บริการรับจดทะเบียนฯ ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ 

2.2 ปัญหาด้านงบประมาณ ยังไม่มีงบประมาณที่เพียงพอในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงานบริการดังกล่าว เช่น ด้านการฝึกอบรม การใช้งบประมาณในการพัฒนาระบบ โดยการน าโปรแกรมส าเร็จรูป
เข้ามาใช้ 

2.3 ปัญหาด้านการวางแผนการพัฒนาที่ดี ขาดการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพที่ตรงกับความ
ต้องการที่แท้จริงของวิศวกรโยธา/นายช่างโยธา ซึ่งยังไม่มีการส ารวจความต้องการของวิศวกรโยธา/นายช่างโยธา ว่า
ต้องการพัฒนาในด้านใด เช่น ความต้องการในการพัฒนาเรื่องนวัตกรรม และเทคโนโลยี ความต้องการในการพัฒนา
เรื่องการฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ส านักงานที่ดี 

2.4 ปัญหาด้านการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ยังไม่มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ครบถ้วน 
ครอบคลุม และทันสมัย  

3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค และการพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชน (การให้บริการรับจด
ทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร) ของส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร  

 3.1 ด้านบุคลากร ควรมีการเพิ่มเวลาให้วิศวกรโยธา/นายช่างโยธา ได้มีเวลาในการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง และพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนในการรับจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของ
กรุงเทพมหานครได้อย่างเต็มที่ รวมไปถึงเพิ่มอัตราก าลังในต าแหน่งวิศวกรโยธา/นายช่างโยธา ให้เพียงพอต่อการ
ให้บริการดังกล่าว เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มุ่งหวังจะได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวก และ
รวดเร็วทันใจ 

 3.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ของวิศวกรโยธา/นายช่างโยธา  มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ เช่น เปิดการฝึกอบรม/สัมมนา เป็นต้น โดยมีการ
วางแผนที่ดี ต้องมีการส ารวจความต้องการของวิศวกรโยธา/นายช่างโยธาก่อนว่าต้องการจะได้รับการพัฒนาในด้านใด 
และมีการติดตามและประเมินผลหลังการพัฒนา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการฝึกอบรมในครั้งต่อไป 

3.3 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ครบถ้วน ครอบคลุม และทันสมัย ให้ผู้ปฏิบัติงานให้บริการ
ประชาชนสามารถศึกษาได้ 
 3.4 มีการจัดระบบ และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างกัน มีการสร้างองค์ความรู้ 

เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี ้

1. รูปแบบและวิธกีารให้บริการประชาชน (การให้บริการรับจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของ
กรุงเทพมหานคร) ของส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร เป็นการด าเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย
การจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 และเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในงานรับ
จดทะเบียนเป็น  ผู้รับจ้างเหมาฯ ตามคู่มือประชาชนในมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทุกคนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพร้อมรับการ
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พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพรูปแบบการให้บริการต่อประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เนติพงศ์ ธาตุท าเล (2546) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งช้ีคณุภาพบริการสถานีต ารวจ     
ผลวิจัยสรุปวา่ ความ   พึงพอใจของประชาชนต่อบริการของสถานตี ารวจ 5 ด้าน คือ บริการทั่วไป การอ านวยความ
ยุติธรรมคดีอาญา การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการจราจร และการบริหารจัดการสถานีต ารวจ
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้าราชการต ารวจเห็นว่า การปฏิบัติงานของตนอยู่ในระดับมาก ยกเว้นการบริหารจดัการ
สถานีต ารวจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับการปฏิบัตงิานของ
ต ารวจกับค่าเฉลี่ยของความคิดเหน็ด้านความต้องการพัฒนาบริการของสถานีต ารวจ พบว่า ข้าราชการต ารวจเห็น
ด้วยกับการพัฒนาบริการสถานีต ารวจในระดบัสูงกว่าการปฏิบัติงานในปัจจุบัน สอดคล้องกับ แผนปฏบิัติราชการ
กรุงเทพมหานคร (2562) กล่าวโดยสรุปว่า เน้นการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี     
2556 - 2575 ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 เรื่องการบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 7.5 กรุงเทพมหานครมีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กรภายใน และการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “กรุงเทพฯ จะก้าวขึ้นเป็นมหานครแห่งเอเชียเมืองช้ันน าในด้านเศรษฐกิจ ภาคบริการ    
มีความปลอดภัยสะดวกสบายน่าอยู่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีเอกลักษณ์เฉพาะในด้านความเรียบง่าย มีเสน่ห์ และ
มีชีวิตชีวา” จะเห็นได้ว่าหากหน่วยงานด าเนินการตามระเบียบและขั้นตอนที่ก าหนดไว้ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทุกคน
ก็มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพร้อมรับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ก็จะส่งผลให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพรูปแบบ
การให้บริการต่อประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้เสมอ 

2. ปัญหา และอุปสรรคในการให้บริการประชาชน (การให้บริการรับจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้าง
ของกรุงเทพมหานคร) ของส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร  มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

 1. ปัญหาด้านจ านวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากปัจจุบันวิศวกรโยธา/นายช่างโยธา  มีภาระงานอื่นด้วย 
นอกเหนือจากงานให้บริการประชนในการรับจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร จึงท าให้มีเวลา
ในการพัฒนาศักยภาพด้านงานบริการของตนเองน้อย อีกทั้งยังท าให้ไม่สามารถใช้ศักยภาพของตนในการพัฒนาระบบ
การให้บริการรับจดทะเบียนฯ ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาส แสงอาวุธ และพร
นิภา จินดา (2553) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่าปัญหาในการพัฒนาบุคลากรตามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน
พบว่า เรียงตามล าดับ ได้ดังนี้ งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนไม่เพียงพอและไม่มีเวลาเพียงพอในการเข้ารับการพัฒนา
เพราะบุคลากรไม่สามารถปลีกตัวออกจากงานประจ า 

2. ปัญหาด้านงบประมาณ ยังไม่มีงบประมาณที่เพียงพอในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน
บริการดังกล่าว เช่น ด้านการฝึกอบรม การใช้งบประมาณในการพัฒนาระบบ โดยการน าโปรแกรมส าเร็จรปูเข้ามาใช้   
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จุฑามาส แสงอาวุธ และพรนิภา จินดา (2553) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ีผลการวิจัยพบว่าปัญหาในการพัฒนา
บุคลากรตามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนนุพบว่า เรียงตามล าดับ ได้ดังนี้ งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุน
ไม่เพียงพอและไม่มีเวลาเพียงพอในการเข้ารับการพัฒนาเพราะบุคลากรไม่สามารถปลีกตัวออกจากงานประจ า 

3. ปัญหาด้านการวางแผนการพัฒนาที่ดี ขาดการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพที่ตรงกับความต้องการที่
แท้จริงของวิศวกรโยธา/นายช่างโยธา ซึ่งยังไม่มีการส ารวจความต้องการของวิศวกรโยธา/นายช่างโยธา ว่าต้องการ
พัฒนาในด้านใด เช่น ความต้องการในการพัฒนาเรื่องนวัตกรรม และเทคโนโลยี ความต้องการในการพัฒนาเรื่องการ   
ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ส านักงานที่ดี สอดคล้องกับแนวคิดของวนิชา  แสนร่มเย็น (2551)  ได้ศึกษาเรือ่ง การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยสรุปว่า เมื่อพิจารณาความคดิเห็นต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยร์วมทุกด้าน พบว่า มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งปัญหาในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีโดยแยกปัญหาเป็นรายดา้น ด้านการศึกษาต่อปัญหาที่
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พบมากที่สุด คือ ขาดการส ารวจความต้องการสาขาท่ีต้องการศึกษา การขาดเงินทุน ด้านการฝึกอบรมที่ไม่ตรงกับ
ความต้องการ 

4. ปัญหาด้านการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ยังไม่มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ครบถ้วน ครอบคลุม และ
ทันสมัย สอดคล้องกับแนวคิดของ จุฑามาส แสงอาวุธ และพรนิภา จินดา (2553) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยสรุปได้ว่า หัวหน้า
กลุ่มงาน/หัวหน้างานที่เห็นว่าปัญหาในการพัฒนานั้นเรียงตามล าดับ คือ ไม่มีคู่มือในการปฏิบัติงานให้ศึกษา/ขาดผู้สอน
งานในเฉพาะด้าน 

 3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอปุสรรค และการพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชน (การให้บริการรับ
จดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานกอ่สร้างของกรุงเทพมหานคร) ของส านกัการโยธา กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามา
อภิปราย ดังนี ้

1. ด้านบุคลากร ควรมีการเพิ่มเวลาให้วิศวกรโยธา/นายช่างโยธา ได้มีเวลาในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
และพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนในการรับจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานครได้อย่าง
เต็มที่ รวมไปถึงเพิ่มอัตราก าลังในต าแหน่งวิศวกรโยธา/นายช่างโยธา ให้เพียงพอต่อการให้บริการดังกล่าว เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มุ่งหวังจะไดร้ับบรกิารทีม่ีประสทิธิภาพ สะดวก และรวดเร็วทันใจ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ สังคม วงภูดร (2552) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยตามมาตรฐาน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัยสรุปว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นไปในแนวทางในการแก้ไขปัญหาว่า ควรให้มีการพัฒนาบุคลากร  ทั้งในด้านจ านวน
ของบุคลากร และคุณภาพของบุคลากร 

 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ของวิศวกร
โยธา/นายช่างโยธา  มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ เช่น เปิดการฝึกอบรม/สัมมนา เป็นต้น โดยมีการวางแผนที่ดี 
ต้องมีการส ารวจความต้องการของวิศวกรโยธา/นายช่างโยธาก่อนว่าต้องการจะได้รับการพัฒนาในด้านใด และมีการ
ติดตามและประเมินผลหลังการพัฒนา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการฝึกอบรมในครั้งต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของ จุฑา
มาส แสงอาวุธ และพรนิภา จินดา (2553) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยสรุปว่า รูปแบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่
ด าเนินงานผ่านหน่วยงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก มี 4 รูปแบบ คือ การประชุมฝึกอบรมสัมมนา 
การศึกษาดูงานต่าง ๆ การปฐมนิเทศและการศึกษาต่อ  โดยรูปแบบที่เห็นว่าจ าเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานมากทีสุ่ด เรียงล าดับได้ดงันี้ การประชุมฝึกอบรมสัมมนา โครงการ หรือกิจกรรมส่วนใหญ่ที่บุคลากรได้ เข้ารับ
การพัฒนานั้น เป็นการพัฒนาความรู้ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามสายงานมากกว่าการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 

 3. มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานทีค่รบถ้วน ครอบคลุม และทันสมัย ให้ผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน
สามารถศึกษาได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ จารุเนตร เกื้อภักดิ์ (2559) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผลการวิจัยสรุปว่า แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ด้านการพัฒนา ได้แก่ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และใช้ระบบพี่เลี้ยงในการสอนงานหรือช่วยตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ 

 4. มีการจัดระบบและเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน มีการสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สอดคล้องกับแนวคิดของ จุฑามาส แสงอาวุธ และพรนิภา จินดา (2553) ได้วิจัยเรื่อง แนว
ทางการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัย
สรุปว่า พบว่าการพัฒนาตนเองด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานมากที่สุด รองลงมาการศึกษาจากต ารา 
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นๆ การศึกษาค้นคว้าจากคู่มือการปฏิบัติงาน 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารปูแบบการให้บริการคุณภาพแก่ประชาชน ของเจ้าหน้าท่ีส านักการโยธา 
กรุงเทพมหานคร (การให้บริการรบัจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร) ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

 1. ควรมีการปรับแนวคิด และทัศนคติให้พร้อมรับการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 2. การจัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อจะได้มองเห็นประโยชน์ของการน าเทคโนโลยี น าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการท างาน 
 3. พัฒนางานอื่น ๆ ที่สามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้ ให้มีความสะดวกรวดเร็วและตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
 4. มีการประเมินผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการกระตุ้นการท างาน และเพื่อเป็นการพัฒนา
รูปแบบการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรูปแบบการให้บริการของส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร 
 2. ความต้องการของประชาชนที่อยากจะได้รับบริการการรับจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของ
กรุงเทพมหานคร 
 3. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้บริการประชาชนสามารถของส านักการโยธา 
กรุงเทพมหานคร 
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