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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาการสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะฝ่ายโยธา ส านักงานเขต
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2562 เพ่ือศึกษากลยุทธ์การตัดสินใจในการสร้างนวัตกรรมบริการ
สาธารณะ ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2562 และ เพ่ือศึกษาปัญหา
และแนวทางแก้ไขปัญหาการสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะ ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร  โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า การสร้าง
นวัตกรรมบริการสาธารณะของฝ่ายโยธาฯ มีความหลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ส่วนกลยุทธ์การตัดสินใจในการตัดสินใจว่าจะจัดท านวัตกรรมบริการ
สาธารณะอะไรบ้างนั้น โดยส่วนใหญ่จะค านึงถึงความต้องการของประชาชนและการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เขตฯ เป็นหลัก ส่วนปัญหาในการสร้างนวัตกรรมบริการ
สาธารณะของฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร คือ ปัญหาการที่ประชาชนไม่เข้าใจใน
การให้บริการสาธารณะ ปัญหาการขาดความต่อเนื่องในการให้บริการ ปัญหาการขาดบุคลากรเฉพาะ
ด้าน และปัญหาการขาดงบประมาณที่เพียงพอในการจัดท าบริการสาธารณะ ข้อเสนอแนะและ
แนวทางในการสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะคือ ทุกฝ่ายจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันเพ่ือสร้าง
บริการสาธารณะใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีความเสมอภาค เกิดความต่อเนื่อง 
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และควรมีการประเมินผลการสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะได้จัดท า   
ไปแล้ว เพื่อให้ทราบว่าบริการสาธารณะนั้น ๆ บรรลุผลส าเร็จตรงตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้หรือไม่  

 
  

ค าส าคัญ : การสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะ ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

* บทความนี้เรยีบเรยีงจากการค้นหว้าอิสระเรื่อง การสร้างนวตักรรมบริการสาธารณะ โดยฝ่ายโยธา      
ส านักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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บทน า 

กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครอง การสื่อสาร การพาณิชย์ การเงิน      
การธนาคาร การคมนาคมขนส่ง การศึกษา ฯลฯ โดยแบ่งการปกครองเป็น 50 เขต มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
1,562.20 ตารางกิโลเมตร ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 
ได้จัดรูปการปกครองจากนครหลวง กรุงเทพธนบุรี และเทศบาลนครหลวง มาเป็นกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมกิจการของนครหลวงกรุงเทพธนบุรี องค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เทศบาลนคร
หลวงและสุขาภิบาลในเขตนครหลวงมาเป็น “กรุงเทพมหานคร” และได้จัดระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครใหม่ เป็นลักษณะผสมระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
ให้มีฐานะเป็นจังหวัด มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นข้าราชการการเมือง แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี
เป็นผู้รับผิดชอบ (เสกสรรค์  นิสัยกล้า, 2550, หน้า 10) 

กรุงเทพมหานคร, ส านักงานเขตบึงกุ่ม  (ม.ป.ป.) ได้อธิบายว่า ส านักงานเขตบึงกุ่มมีหน้าที่
เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดท าแผนพัฒนาเขต การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก    
ทางน้ า และทางระบายน้ า การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การ
สาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริม การฝึก การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มี
พิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและ
บ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค
และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การจัดให้มีและ
ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ การ
รักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถาน  
อ่ืน ๆ การคุ้มครอง ดูแลบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาหาร การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส านักงานเขตบึงกุ่ม ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือดูแลและให้บริการ
ประชาชนในพ้ืนที่เขตบึงกุ่ม จ านวน 10 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายปกครอง 2) ฝ่ายทะเบียน 3) ฝ่ายโยธา      
4) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 5) ฝ่ายรายได้ 6) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ        
7)  ฝ่ายการศึกษา 8) ฝ่ายการคลัง 9) ฝ่ายเทศกิจ 10) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

กรุงเทพมหานคร, ส านักงานเขตบึงกุ่ม (ม.ป.ป.)  ได้อธิบายว่า ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบึงกุ่ม 
มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม การปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า   
ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์  สะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณา
อนุญาตกระท าการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์  
ในที่ดินที่อยู่ในโครงการพ้ืนที่ปิดล้อมขอส านักงานเขต เพ่ือการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย  
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การดูแลรักษาที่สาธารณะ   ที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบ ารุงดูแล
รักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ า สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ร่วมมือ
กับส านักผังเมืองในการวางจัดท าผังเมืองประเภทต่าง ๆ การควบคุมอาคารตามท่ีได้รับมอบหมาย การ
ประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบ ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การก าหนดพ้ืนที่
จะจัดรูปที่ดินกรณีที่เป็นพ้ืนที่เฉพาะภายในเขต การจัดท า ติดตั้ง ซ่อมแซม ดูแลรักษาความสะอาด
ป้ายชื่อซอย ป้ายจราจรและกระจกมองโค้ง การทาสีขอบคันหิน การทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทแยง
เหลือง การจัดท าคันชะลอความเร็ว การติดตั้ง guard-rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน 
และรวมถึงการส ารวจ ออกแบบ หรือประมาณราคาเพ่ือของบประมาณ การบริหารงบประมาณ    
การจัดหาพัสดุ งานควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาตามสัญญาหรืออ านาจหน้าที่  
ที่รับผิดชอบ และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

หน้าที่หลักของฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบึงกุ่ม เกือบทั้งหมดเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดท า
บริการสาธารณะต่าง ๆ ให้กับประชาชน ซึ่งต้องพบปะและติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนอยู่เสมอ ดังนั้น
การบริการของเจ้าหน้าที่จะต้องค านึงถึงประชาชนที่รับบริการเป็นหลัก บางปัญหาสามารถด าเนินการ
ได้ในทันที แต่ปัญหาบางอย่างมีความซับซ้อนท าให้ต้องใช้ระยะเวลาอย่างมากในการแก้ไขปัญหา    
จึงท าให้การตอบสนองในการให้บริการของฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบึงกุ่มต่อประชาชนอาจไม่เป็นไป
ในลักษณะที่สอดคล้องกัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นที่พึงพอใจของ
ประชาชนซึ่งจะท าให้เกิดการร้องเรียนจากประชาชนตามมา แต่หากเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ส านักงานเขต
บึงกุ่มมีการน านวัตกรรมบริการสาธารณะมาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก็อาจท าให้สามารถแก้ไข
ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้รวดเร็วกว่าเดิม และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการสร้างนวัตกรรม
บริการสาธารณะของฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ในช่วงปี พ.ศ. 2562 และ     
กลยุทธ์การตัดสินใจในการสร้างนวัตกรรมการบริการ รวมถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการ 
สร้างนวัตกรรมการบริการสาธารณะ ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
 ผู้วิจัยซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร จึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาการสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะ ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างนวัตกรรมบริการ
สาธารณะ ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะ  โดย
ก าหนดขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้เฉพาะฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เท่านั้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาการสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2562 

2. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การตัดสินใจในการสร้างนวัตกรรมการบริการสาธารณะ ฝ่ายโยธา 
ส านักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2562 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการสร้างนวัตกรรมการบริการสาธารณะ ฝ่าย
โยธา ส านักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี ้
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยท าการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง

วิชาการ บทความ วารสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทาง
ราชการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะ 

2. การวิจัยสนาม (Field research) ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์
แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview) 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องในการสร้างนวัตกรรมบริการ
สาธารณะ โดยฝ่ายโยธา ส านกังานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งเป็นการ
เลือกตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, หน้า 45) จึง
ใช้ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 10 คน ดังนี้  
  2.1 หัวหน้าฝ่ายโยธาส านักงานเขตบึงกุ่ม จ านวน 1 คน 
  2.2 ข้าราชการกลุ่มงานโครงการก่อสร้างและบูรณะ จ านวน 3 คน 
  2.3 ข้าราชการกลุ่มงานรักษาที่สาธารณะ จ านวน 1 คน 
  2.4 ข้าราชการกลุ่มงานระบายน้ า จ านวน1 คน 
  2.5 ข้าราชการกลุ่มงานอาคาร จ านวน 3 คน 
  2.6 ข้าราชการกลุ่มงานธุรการจ านวน 1 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (structured interview guide)  คือแบบสัมภาษณ์ที่มีจ านวนค าถาม ประโยคค าถาม และ
การเรียงล าดับค าถามที่แน่นอนตายตัว เพื่อใช้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลเป็นรายบุคคล 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 

โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
 1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทาง

วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
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 1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
 1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ       

อย่างละเอียด 
 1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ 

เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้ศึกษาจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่   

ผู้ศึกษาเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured interview) โดยที่ผู้ศึกษาต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบ
สัมภาษณ์ ซึ่งผู้ศึกษาจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้ศึกษาจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็น
ค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษา    

มีข้ันตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1. ผู้ศึกษาจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นแต่ละประเด็น 
2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน

หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องกัน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย

สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะของการสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะ โดยฝ่ายโยธา ส านักงานเขต 
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า  
จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะ 

จากผลการศึกษาหนังสือ วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ ต าราทางวิชาการ เอกสารของส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องพบว่า การสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะนั้นขึ้นอยู่กับการเลือกตัดสินใจว่าจะท าการสร้าง
สิ่งใหม่ให้เกิดข้ึน หรือจะพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ได้อย่างไร โดยต้อง
ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุ ด ต้องตอบสนองความ
ต้องการผู้รับบริการสาธารณะอย่างเสมอภาคกัน มีความต่อเนื่องในการให้บริการ มีความยืดหยุ่น
สามารถปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการ 
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ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบึงกุ่ม ได้มีการสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะเพ่ือแก้ไขปัญหา และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เขตบึงกุ่มในหลากหลายด้าน แต่ก็ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วเพราะปัญหาในชุมชนนั้นเกิดขึ้นได้ทุกวันและมีหลากหลาย ทั้งนี้ การ
สร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะจะไม่อาจเกิดขึ้นได้หากขาดงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร และ
การสนับสนุนของผู้บริหาร ข้าราชการของฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบึงกุ่ม และประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่
เขตบึงกุ่ม 

ส่วนของข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา 
ส านักงานเขตบึงกุ่ม จ านวน 10 คน สรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

1. การสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะของฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2562 

การศึกษาวิจัยพบว่า นวัตกรรมบริการสาธารณะที่ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร ได้จัดท าในปี พ.ศ. 2562 นั้น ประกอบด้วยบริการสาธารณะต่าง ๆ หลายด้านที่เป็น
อ านาจหน้าที่ของฝ่ายโยธาฯ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ได้แก่ การบริการต้อนรับประชาชนผู้มา
ขอรับบริการ การติดตั้งป้ายบอกชื่อของแต่ละกลุ่มงาน การติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยและซอยแยก     
ทุกซอยแยกเพ่ือความสะดวกในการติดต่อและการเดินทาง การติดตั้งกระจกโค้งเพ่ือลดอุบัติเหตุใน
บริเวณทางร่วมทางแยกของซอยที่แคบ การปรับปรุงถนนตอกซอยต่าง ๆ การปักเสาท่อเหล็กกลม
ป้องกันรถจักรยานยนต์และรถเข็นข้ึนบนทางเท้า  การออกแบบโครงการซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ า
โดยใช้ไฟล์ Auto CAD ประสานกับ ไฟล์ในระวาง UTM ของโฉนดที่ดินเพ่ือความแม่นย าในการระบุ
สถานที่ การเปลี่ยนจากส้วมแบบนั่งยองเป็นส้วมแบบนั่งราบเพ่ือให้เกิดสุขลักษณะและรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอาคาร การจัดเก็บข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
เพ่ือสะดวกต่อการขอคัดส าเนาใบอนุญาต และการจัดพื้นที่ไว้ต้อนรับประชาชนผู้มาขอรับบริการ  

2. กลยุทธ์การตัดสินใจในการสร้างวัตกรรมบริการสาธารณะ ในปี พ.ศ. 2562 ของฝ่าย
โยธา ส านักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาวิจัยพบว่า กลยุทธ์การตัดสินใจในการสร้างวัตกรรมบริการสาธารณะ ในปี พ.ศ. 
2562 ของฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร นั้น จะมีทั้งที่เกิดขึ้นโดยผู้บริหารของ
กรุงเทพมหานคร โดยข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยตัวแทนชุมชน โดยผู้น าชุมชน โดยประชาชน
ผ่านสายด่วน 1555 และโดยการแต่งตั้งคณะท างานที่ประกอบด้วยผู้บริหารของกรุงเทพมหานครไป
จนถึงประชาชนในเขตฯ ที่เป็นผู้ตัดสินใจว่าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตฯ โดยส่วนรวม 
ทั้งนี้ฝ่ายโยธาฯ จะเลือกบริการสาธารณะที่มีความจ าเป็นหรือความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก 
จากนั้นจึงตัดสินใจเลือกว่าเรื่องใดควรจัดท าก่อน หลัง หรือสิ่งใดที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน จากนั้นจะ
น าเสนอไปที่ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ผ่านผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผ่านที่ประชุมสภา
กรุงเทพมหานครเพ่ืออนุมัติงบประมาณนี้ต่อไป 

3. ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะของฝ่ายโยธา 
ส านักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
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การศึกษาวิจัยพบว่า ปัญหาในการสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะของฝ่ายโยธา ส านักงาน
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร คือ ประชาชนไม่เข้าใจในการให้บริการสาธารณะ การขาดความต่อเนื่อง
ในการให้บริการ ขาดบุคลากรที่จะท าการส ารวจและศึกษาปัญหาเฉพาะด้าน ขาดงบประมาณที่
เพียงพอในการจัดท าบริการสาธารณะ 

ส่วนการแก้ไขปัญหาในการสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะของฝ่ายโยธา ส านักงานเขต    
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร คือ ต้องมีการประสานหัวหน้าชุมชน หรือประชาชนในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ
บริการสาธารณะ เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ต้องชี้ให้เห็นว่าบริการสาธารณะนั้นมี
ประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมอย่างไร ต้องแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือส ารวจและศึกษาปัญหาในแต่ละ
พ้ืนที่ ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรุงเทพมหานครให้เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาบริการ
สาธารณะของเขตฯ 
 
อภิปรายผล 
 

จากการวิจัยเรื่อง การสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะ โดยฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

การสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะ จะมีความหลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ได้แก่ การบริการต้อนรับประชาชนผู้มาขอรับบริการ การติดตั้ง
ป้ายบอกชื่อของแต่ละกลุ่มงาน การติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยและซอยแยกทุกซอยแยกเพ่ือความสะดวก
ในการติดต่อและการเดินทาง การติดตั้งกระจกโค้งเพ่ือลดอุบัติเหตุในบริเวณทางร่วมทางแยกของซอย
ที่แคบ การปรับปรุงถนนตอกซอยต่าง ๆ การปักเสาท่อเหล็กกลมป้องกันรถจักรยานยนต์และรถเข็น
ขึ้นบนทางเท้า  การออกแบบโครงการซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ าโดยใช้ไฟล์ Auto CAD ประสาน
กับ ไฟล์ในระวาง UTM ของโฉนดที่ดินเพ่ือความแม่นย าในการระบุสถานที่ การเปลี่ยนจากส้วมแบบ
นั่งยองเป็นส้วมแบบนั่งราบเพ่ือให้เกิดสุขลักษณะและรองรับสังคมผู้สูงอายุ การแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับอาคาร การจัดเก็บข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพ่ือสะดวกต่อการขอคัดส าเนา
ใบอนุญาต และการจัดพ้ืนที่ไว้ต้อนรับประชาชนผู้มาขอรับบริการ  สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา 
ศรมณี และคนอ่ืน ๆ (2556) ได้ศึกษา การสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสาธารณะโดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ผลการวิจัยพบว่า 1) นวัตกรรมบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่ อบต. ได้จัดท าไปแล้วส่วนใหญ่
เป็นเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 2) การก่อตัวของนวัตกรรมบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่ 
อบต.    ได้จัดท าไปแล้ว ส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 3) กลยุทธ์
การตัดสินใจของ อบต. ในการจัดท านวัตกรรมบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่ อบต. ได้จัดท าไปแล้ว ส่วน
ใหญ่จะเป็นไปตามที่ประชาชนแต่ละหมู่บ้านเสนอในการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน  4) ความ
คิดเห็นและความ พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนวัตกรรมบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่ อบต. ได้จัดท าไป
แล้ว  ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยทุกประเด็นที่ศึกษา 

กลยุทธ์การตัดสินใจ ซึ่งในการตัดสินใจว่าจะจัดท านวัตกรรมบริการสาธารณะอะไรบ้างนั้น 
โดยส่วนใหญ่จะค านึงถึงความต้องการของประชาชนและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่เขตฯ เป็นหลัก ข้อดีหรือจุดเด่นที่ควรสนับสนุนคือการมีส่วนร่วมจากประชาชนทั้ง
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จากการยื่นหนังสือโดยตรงถึงเขต การร้องเรียนผ่านสายด่วน 1555 และการริเริ่มสร้างสรรค์จาก
ข้าราชการและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่ากลยุทธ์การตัดสินใจประสบความส าเร็จ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชลิดา ศรมณี และคนอ่ืน ๆ (2556) ได้ศึกษา การสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการ
สาธารณะโดยองค์การบริหารส่วนต าบล ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การตัดสินใจของ อบต. ในการ
เลือกที่จะจัดท านวัตกรรมบริการสาธารณะใด ๆ คือตัดสินใจตามความต้องการต่าง ๆ ของประชาชน 
ที่ตกลงกันในเวทีประชาคมหมู่บ้าน  

ทั้งนี้ กลยุทธ์การตัดสินใจในการจัดท าบริการสาธารณะของฝ่ายโยธา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องจะต้องด าเนินการไปด้วยความโปร่งใส ประกอบกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
ในการจัดท าบริการสาธารณะให้สัมฤทธิ์ผลต่อเป้าหมายตามความต้องการของประชาชน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เบญจ์ พรพลธรรม (2553) ได้ศึกษาการจัดการความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมใน
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่หนึ่งเพ่ือศึกษาการ
จัดการความโปร่งใสและการจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนในบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น พบว่า การจัดการความโปร่งใสภายในองค์กรและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายการให้บริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะของฝ่ายโยธา 
ส านักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร คือ 

ปัญหาการที่ประชาชนไม่เข้าใจในการให้บริการสาธารณะ เกิดจากประชาชนบางส่วนที่ไม่
รับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานของฝ่ายโยธาฯ สามารถแก้ไขปัญหาโดยการประสานตัวแทนชุมชนหรือ
หัวหน้าชุมชนเพ่ือเป็นตัวกลางในการแจ้งข่าว การลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือสร้างความรับรู้ และความเข้าใจ
ของคนในพื้นที่ก่อนการด าเนินงาน 
 ปัญหาการขาดความต่อเนื่องในการให้บริการ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้การด าเนินงานไม่มีความต่อเนื่อง ไม่เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม  
การแก้ไขคือต้องค านึงถึงประสิทธิผลการจัดท าบริการสาธารณะ คือ เมื่อมีการเปลี่ยนผู้บริหาร หรื อ
เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องมีการน าเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้มีการจัดท า
บริการสาธารณะแก่ประชาชน ซึ่งหากว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมก็ต้องด าเนินกิจกรรมนั้น
เป็นการต่อเนื่องสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา (2556) ได้ศึกษา ประสิทธิผล
การจัดท าบริการสาธารณะของเทศบาลต าบล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะองค์การ ด้าน
ลักษณะสภาพแวดล้อม ด้านลักษณะพนักงาน ด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการจัดท าบริการสาธารณะของเทศบาลต าบล อีกทั้ง การสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะ
เป็นกิจการที่มีความจ าเป็นส าหรับประชาชน หากบริการสาธารณะไม่มีความต่อเนื่องหรือหยุดชะงัก 
ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะย่อมได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายได้ ดังนั้น 
บริการสาธารณะจึงต้องมีความต่อเนื่องในการจัดท า ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยว กับ
หลักเกณฑ์ส าคัญในการจัดท าบริการสาธารณะที่ ปัทมา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา (2556) อธิบายว่า 
บริการสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดหรือที่จัดท าโดยผู้ใดย่อมต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ส าคัญ 3 
ประการ คือ หลักว่าด้วยความเสมอภาค หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง และหลักว่าด้วยการปรับปรุง
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เปลี่ยนแปลง 1) หลักว่าด้วยความเสมอภาค เนื่องจากการที่ฝ่ายปกครองเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะ
นั้น มีจุดมุ่งหมายที่จัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ของประชาชนทุกคน คือประชาชนทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับ
การปฏิบัติหรือได้รับผลประโยชน์จากบริการสาธารณะอย่างเสมอภาคกัน  2) หลักว่าด้วยความ
ต่อเนื่อง เนื่องจากบริการสาธารณะเป็นกิจการที่มีความจ าเป็นส าหรับประชาชน ดังนั้น หากบริการ
สาธารณะหยุดชะงักไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะย่อมได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายได้ ด้วยเหตุนี้ บริการสาธารณะจึงต้องมีความต่อเนื่องในการจัดท า แม้ฝ่ายปกครอง      
จะมอบให้เอกชนจัดท าบริการสาธารณะบางอย่างแทนด้วยการจัดท าเป็นสัญญาทางปกครองระหว่าง
ฝ่ายปกครองกับเอกชน แต่ฝ่ายปกครองก็ยังต้องมีส่วนร่วมในเรื่องความต่อเนื่องของกิจกรรมที่มอบให้
เอกชนไปจัดท า 3) หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง บริการสาธารณะที่ดีนั้นจะต้องสามารถ
ปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดเวลาเพ่ือให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และความจ าเป็นในทางปกครอง  ที่จะรักษา
ประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงให้เข้ากับวิวัฒนาการของความต้องการส่วนรวมของประชาชน
ด้วย หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหมายความถึงการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบริการสาธารณะ
ให้ทันกับความต้องการของผู้ใช้บริการสาธารณะอยู่เสมอเพ่ือให้บริการสาธารณะที่ฝ่ายปกครองจัดท า
มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือประโยชน์มหาชน 

ปัญหาขาดบุคลากรที่จะท าการส ารวจและศึกษาปัญหาเฉพาะด้าน เกิดจากปัญหาภายใน  
ฝ่ายโยธาที่มีบุคลากรไม่เพียงพอในการที่จะท างานเฉพาะด้านเนื่องจากมีงานประจ าอยู่แล้ว         
แนวทางแก้ไข คือ การด าเนินการในรูปแบบของคณะท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน 

ปัญหาการขาดงบประมาณที่เพียงพอในการจัดท าบริการสาธารณะ การแก้ไขปัญหาคือ   
ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยมีการวางแผนงบประมาณที่ชัดเจน
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านงบประมาณเพียงพอและสามารถน ามาใช้เพ่ือสร้างบริการสาธารณะได้
ครอบคลุมพ้ืนที่เขตฯ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
จากปัญหาในการสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะเกิดจากการที่ประชาชนไม่เข้าใจในการ

ให้บริการสาธารณะ การขาดความต่อเนื่องในการให้บริการ การขาดบุคลากรที่จะท าการส ารวจและ
ศึกษาปัญหาเฉพาะด้าน การขาดงบประมาณที่เพียงพอในการจัดท าบริการสาธารณะ ดังนั้นแนวทาง
การแก้ไขปัญหา คือ ทุกฝ่ายจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันเพ่ือสร้างบริการสาธารณะใหม่ ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีความเสมอภาค เกิดความต่อเนื่อง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
และ ควรมีการประเมินผลการสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะในพ้ืนที่เขตฯ ที่ได้จัดท าไปแล้ว เพ่ือให้
ทราบว่าบริการสาธารณะนั้น ๆ บรรลุผลส าเร็จตรงตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้หรือไม่ ซึ่งจะสามารถ 
ท าให้ทราบได้ว่าบริการสาธารณะนั้น ๆ ควรที่จะด าเนินการต่อไปหรือต้องมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
หรือยกเลิก เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้มาก 
ที่สุด 
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