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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการ
ให้บริการแบบศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)  กรณีศึกษา
ส านักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการ และศึกษาแนวทาง 
ในการแก้ไข ปรับปรุง การให้บริการแบบศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด  โดยใช้หลักแนวคิดเกี่ยวกับ
การน านโยบายไปปฏิบัติของ วรเดช จันทรศร เป็นแนวทางหลัก และแนวความคิดของ Van Meter 
and Van Horn โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิธีวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 12 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการ 
น านโยบายไปปฏิบัติ คือ วัตถุประสงค์ของนโยบายมีความชัดเจน ลักษณะหน่วยงานที่น านโยบายไป
ปฏิบัติทีม่ีความพร้อม มีศักยภาพ ด้านโครงสร้างการบริหาร สายการบังคับบัญชาที่สั้น ได้รับการ
สนับสนุนด้านการเมือง และด้านทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติมีการรับรู้เข้าใจเป็นอย่างดี มีทัศนคติ
เชิงบวกในการให้บริการ ปัญหาและอุปสรรคพบว่า สถานที่ให้บริการมีความคับแคบไม่มีที่จอดรถมีบุคลากร
มีไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะในการให้บริการที่ครอบคลุม ยังขาดวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
และระบบเครือข่ายที่ทันสมัย ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนรับทราบยังไม่ทั่วถึง 
แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง คือ ก าหนดมาตรการการใช้ที่จอดรถ การแต่งตั้งบรรจุบุคลากรให้รวดเร็ว 
การสร้างแรงจูงใจ และค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงานที่เพ่ิมขึ้น การจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอ 
และทันสมัย เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมให้มากขึ้น  

ค าส าคัญ: นโยบายการให้บริการแบบศูนยบ์รหิารราชการ ฉับไวใสสะอาด  
              (Bangkok Fast & Clear : BFC) : ความส าเร็จ 
 
 
 
 

* บทความนี้เรยีบเรยีงจากการค้นคว้าอิสระ เรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการให้บริการแบบ
ศูนย์บริหารราชการ ฉบัไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)  กรณีศึกษาส านักงานเขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 
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บทน า 
 รัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความส าคัญกับการปฏิรูประบบ
ราชการด้านการให้บริการประชาชน โดยผลักดันการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนให้มี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยออกพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 (พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกฯ) เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้เปิดเผย 
ข้อมูลขั้นตอนการติดต่องานราชการ ระยะเวลาด าเนินการ และเอกสารที่ต้องใช้ เพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน เป็นความมุ่งหวังให้เป็นจุดเปลี่ยนของระบบราชการไทย โดยมีเจตนารมณ์ 
ให้เกิดการปรับปรุงการให้บริการภาครัฐ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ก าหนดให้หน่วยงาน 
ราชการเปิดเผยขั้นตอน เอกสารที่ต้องใช้และระยะเวลาในการติดต่อ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการมีการ 
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใสและอ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่ายและรวดเร็วขึ้น 
พร้อมทั้งมีคู่มือส าหรับประชาชนและเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ ซึ่งการประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง ก าหนดให้มี “ศูนย์ราชการสะดวก” (Government Easy Contact Center : GECC)  
เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้เกิดการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานภาครัฐ 
ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และพระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดเกี่ยวกับการ
จัดให้มีศูนย์บริการร่วมเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนไว้ 2 มาตรา ดังนี้ มาตรา 7 วรรคสี่ 
ก าหนดว่า “เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ส่วนราชการจัดให้มี
ศูนย์บริการร่วมเพ่ือรับค าขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
อนุญาตไว้ ณ ที่เดียวกันตามแนวทางท่ี ก.พ.ร. ก าหนด” และมาตรา 14 วรรคหนึ่ง ในกรณีจ าเป็นและ
เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์
รับค าขออนุญาต เพื่อท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับค าขอตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตขึ้น  
โดยรูปแบบการบริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เป็นการบริการที่สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่
ราชการ โดยอาจจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวกข้ึนมาใหม่ หรือพัฒนาการบริการของศูนย์บริการประชาชน
ที่ทุกหน่วยงานมีการจัดตั้งไว้อยู่แล้ว  
 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นองค์การที่เป็นองค์กรปกครองส่วนถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง) ได้ให้ความส าคัญของงานบริการประชาชนที่ใช้
บริการ ณ ส านักงานเขตต่างๆ ซึ่งถือเป็นด่านแรกของการให้บริการประชาชนที่หลากหลาย  จึงได้
พยายามปรับปรุงบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยน าการบริการในรูปแบบที่เรียกว่า ศูนย์
บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) มาอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
เนื่องจากในปัจจุบันมีประชาชนที่มาใช้บริการเพ่ิมมากขึ้นทั้งประชาชนที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านใน
ท้องถิ่นเขตและนอกเขต หรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไป หรือประชากรแฝงที่พักอาศัยในพ้ืนที่ หรือ
สัญจรไปมา โดยทุกส านักงานเขตต้องมีการบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เหมาะสมกับบริบททาง
สังคม และตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านการอ านวยความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย 
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และพึงพอใจในการใช้บริการจงึมีนโยบายให้จัดตั้ง “ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok 
Fast & Clear : BFC)” ในทุกส านักงานเขต สอดคล้องกับรูปแบบการบริการของศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center : GECC) ซึ่งเป็นนโยบายสาธารณะที่ทุกหน่วยงานของรัฐ
จะต้องด าเนินการให้เป็นรูปธรรม  
 แม้ว่ากรุงเทพมหานคร ได้มีการน านโยบายในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New 
Public Management) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในเชิงรูปแบบ
ศูนย์บริการร่วมและสอดคล้องตามนโยบายภาครัฐในการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการแล้วก็ตาม แต่ยังมีข้อจ ากัดอยู่หลายด้านที่ต้องด าเนินการปรับปรุง
แก้ไข ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการรูปแบบการ
ให้บริการของ “ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)” เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่อการน า
นโยบายไปปฏิบัติ  ทั้งนี้เพ่ือน าผลการศึกษาไปหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง เพ่ือให้กรุงเทพมหานครเป็น
องค์กรภาครัฐชั้นน าในด้านการให้บริการ สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตลอดจน 
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่องค์การ และท่ีส าคัญยิ่งเพ่ือก่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัย ดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง 
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการ
ประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ เอกสารทางวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องกับการน านโยบายการให้บริการแบบศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & 
Clear : BFC) กรณีศึกษาส านักงานเขตราชเทวี ไปปฏิบัติที่ให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร 

2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ 
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1. ประชากร (Population) ได้แก่ ผู้บริหารส านักงานเขตราชเทวี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ 
ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (BFC) 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง   
(Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการ
ศึกษา จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงาน/ส่วน
ราชการ หรือ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าหนว่ยงาน/สว่นราชการที่ให้บริการประชาชนของ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 12 คน  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเปน็ทางการ (Structured interview or Formal 
interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว 
จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบก่อน
ล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขอ
อนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป  
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่  

1.1 หนังสือทั่วไป เช่น ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสาร 
ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น  

1.2 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่าง 
ละเอียด 

1.3 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ใน 
การปฏิบัติ เช่น กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ เป็นต้น 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยได้ติดต่อเป็นรายบุคคลเพ่ือขอนัด
หมายวัน-เวลาสัมภาษณ์ เป็นการล่วงหน้า โดยผู้วิจัยได้อธิบายถึงประเด็นของการสัมภาษณ์อย่าง
คร่าวๆ และก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจนว่า จะน าข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงวิชาการเท่านั้น รวมทั้งขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลส าคัญใน
การจดบันทึกการสนทนาและบันทึกเสียงทุกครั้ง และในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะถามค าถาม
ตามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่านั้น 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
จากการประมวลและกลั่นกรอง เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการ

ให้บริการแบบศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)  กรณีศึกษา
ส านักงานเขตราชเทวี เป็นนโยบายที่ส านักงานเขตราชเทวี ด าเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การให้บริการของส านักงานเขตมีความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้
ก าหนดเกี่ยวกับการจัดให้มีศูนย์บริการร่วมเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนไว้ 2 มาตรา ดังนี้ 
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มาตรา 7 วรรคสี่ ก าหนดว่า “เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ส่วน
ราชการจัดให้มีศูนย์บริการร่วมเพ่ือรับค าขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ   
ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตไว้ ณ ที่เดียวกันตามแนวทางที่ ก.พ.ร. ก าหนด” และมาตรา 14 
วรรคหนึ่ง ในกรณีจ าเป็นและเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
ให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต เพื่อท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับค าขอตาม
กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตขึ้น โดยรูปแบบการบริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เป็นการ
บริการที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ราชการ โดยอาจจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวกข้ึนมาใหม่ หรือ
พัฒนาการบริการของศูนย์บริการประชาชนที่ทุกหน่วยงานมีการจัดตั้งไว้อยู่แล้ว ที่มุ่งเน้นให้ประชาชน
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ใสสะอาด ตรวจสอบได้ให้บริการในภาระหน้าที่ของส านักงานเขต
ทั้งหมดท้ัง 10 ฝ่าย ไว้ในจุดเดียว ท าให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
สอดคล้องกับรูปแบบการบริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : 
GECC) ซึ่งเป็นนโยบายสาธารณะที่ทุกหน่วยงานของรัฐจะต้องด าเนินการให้เป็นรูปธรรม เพ่ือให้
กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรคุณธรรม มีความโปร่งใสในการบริหารราชการ ปราศจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น จึงได้ก าหนดรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารราชการ  ฉับไวใสสะอาด 
(Bangkok Fast & Clear : BFC) ให้ทุกส านักงานเขตด าเนินการเป็นแนวทางเดียวกัน โดยจัดตั้งศูนย์  
BFC ณ ส านักงานเขต 50 เขต เป็นการน ารูปแบบการน าการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในระบบ
ราชการไทย โดยมีที่มาจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  เป็น
พระราชบัญญัติที่ได้ก าหนดสาระส าคัญในเรื่องการจัดโครงสร้างกระทรวงและวางแนวทางการบริหาร
ราชการแผ่นดินแนวใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานบางส่วนของระบบราชการและเพ่ือวางรากฐานใน
การน าไปสู่การปฏิรูประบบราชการสู่ราชการยุคใหม่  

2) พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซ่ึง
มีหลักการส าคัญ 6 ประการ ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมี
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  

3) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 เพ่ือเป็นกฎหมายกลางที่จะก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการ
จัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพ่ือรับค าร้องและศูนย์รับค าขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะต้องเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการให้บริการแบบศูนย์บริหารราชการ             
ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) กรณีศึกษาส านักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาอภิปราย โดยใช้หลักแนวคิดเก่ียวกับการน านโยบายไป
ปฏิบัติของ วรเดช จันทรศร เป็นแนวทางหลักในการอภิปรายผล รวมถึงการใช้ตัวแบบ แนวคิดต่าง ๆ 
ดังมีรายละเอียดดังกล่าวในบทที่ 2 ซึ่งกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็เป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่ใช้อภิปรายผลของการศึกษาวิจัย ซึ่งสามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
พบว่า ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ของนโยบายส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบาย 
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การให้บริการแบบศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ไปปฏิบัติ  
ณ ส านักงานเขตราชเทวี และสอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์ที่มีประเด็นว่า ตัวนโยบายดังกล่าวมี
ความชัดเจนในวัตถุประสงค์ ทั้งฝ่ายบริหารส านักงานเขตราชเทวี ซึ่งเป็นผู้น านโยบายมาก าหนดเป็น
แนวทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริการ รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากผู้ขอรับบริการ
และฝ่ายการเมือง มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของนโยบายดังกล่าวไปในทิศทางเดียวกัน คือ การ
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจ เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในด้านการอ านวยความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และประชาชนพึงพอใจในการ
ใช้บริการ เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลา ประชาชนยังขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแนวทางการ
ให้บริการประชาชนที่ยังไม่ทั่วถึงในการท าความเข้าใจการให้บริการของศูนย์ BFC ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของตัวแบบและแนวความคิดของ Van Meter and Van Horn ที่ว่าวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
เป็นปัจจัยส าคญัที่จะต้องก าหนดขึ้นชัดเจนจะยิ่งส่งเสริมให้การน านโยบายไปปฏิบัติน าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่พึงปรารถนาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม นโยบายการให้บริการแบบศูนย์บริหาร
ราชการ  ฉับไวใสสะอาด (BFC) ส านักงานเขตราชเทวี จากประสบการณ์การท างานของผู้วิจัย ยัง
เล็งเห็นถึงปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบหรือปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคในเรื่องนโยบาย เนื่องจากนโยบาย
ดังกล่าวก าหนดขึ้นจากฝ่ายการเมือง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครชุดใหม่ก็
จะส่งผลกระทบในเชิงนโยบายการให้บริการศูนย์บริหารราชการ  ฉับไวใสสะอาด (BFC)  มีการชะงัก
งัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่มุ่งอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้ อีกปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลต่อความไม่ส าเร็จของนโยบาย ดังกล่าวคือ คือถึงแม้นโยบายจะ
มีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน แต่หากผู้บริหารส านักงานเขตขาดความดูแลเอาใจใส่ หรือไม่ให้ความส าคัญใน
นโยบาย ก็ท าให้การขับเคลื่อนในนโยบายการให้บริการแบบศูนย์บริหารราชการ  ฉับไวใสสะอาด (BFC) 
เกิดอุปสรรคหรือเกิดความล้มเหลวได้เช่นกัน 

2. ปัจจัยด้านทรัพยากร  
พบว่า ปัจจัยด้านทรัพยากรส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการให้บริการ 

แบบศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ไปปฏิบัติ ณ ส านักงาน
เขตราชเทวี และสอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์ท่ีมีประเด็นว่า มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก 
การจัดสรรด้านงบประมาณ และมีเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ มีความเพียงพอหรือไม่ กล่าวคือ 
ทรัพยากรขององค์กรที่น านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่
จ าเป็นต่อการด าเนินงานเพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย หากหน่วยงานมีทรัพยากรที่เพียงพอ
ก็ย่อมส่งผลให้หน่วยงานสามารถปฏิบัตินโยบายศูนย์ BFC ให้เกิดความส าเร็จได้อย่างครบถ้วน ในทาง
กลับกันหากหน่วยงานมีทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ หน่วยงานย่อมไม่สามารถ
สร้างผลผลิตตามเป้าหมาหรือวัตถุประสงค์ของนโยบายได้จึงส่งผลให้การน านโยบายไปปฏิบัติไม่
ประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติของ วรเดช จันทรศร 
(อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561, หน้า 73-87)  ที่ได้น าเสนอตัวแบบด้านการจัดการ 
(Management Model) โดยเชื่อว่า ความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติย่อมขึ้นอยู่
กับโครงสร้างงบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ รวมถึงบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และ
สอดคล้องกับ Brever and deLeon (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์,2562, หน้า 15-24) ได้
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อธิบายลักษณะของการน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จ ในการจัดสรรทรัพยากร (resource 
allocation) ซึ่งทรัพยากรเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
กล่าวคือ แผนงานหรือโครงการใดแม้จะมีปัจจัยอ่ืนครบถ้วนแต่ถ้าขาดปัจจัยเรื่องทรัพยากรในการ
สนับสนุนอาจกล่าวได้ว่าแผนงานและโครงการดังกล่าวได้ประสบความล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้น    
ลงมือปฏิบัติ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรท สุโกศล (2555) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการ
ให้กับประชาชน ของงานทะเบียนราษฎรเทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ที่พบว่า มีความ
พอเพียงของทรัพยากร ได้แก่ การมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย มีบัตรคิวให้กับ
ประชาชนที่เข้ามารับบริการ มีเก้าอ้ีส าหรับรับรองประชาชนขณะรอรับบริการ มีน้ าดื่ม นิตยสาร 
โทรทัศน์ ฯลฯ ให้บริการแก่ประชาชนขณะรอรับบริการ มีเอกสารค าร้อง และตารางขั้นตอนการ
ด าเนินการให้ประชาชนได้ทราบ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายสุรีย์ ศฤงคาร (2557) ได้ศึกษา
เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของส านักงานที่ดินจังหวัดล าพูน  
ผลการศึกษาพบว่า ด้านการให้บริการอยู่ในระดับดี โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการใน
ด้านปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี มีส่วนสนับสนุนให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีปัญหาด้านงบประมาณท่ีไม่เพียงพอ แต่มีระบบการจัดการ
ค่อนข้างดี ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

3. ปัจจัยด้านลักษณะหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
  เมื่อมองในภาพรวมจะพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการให้บริการแบบศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด 
(Bangkok Fast & Clear : BFC) ไปปฏิบัติ ณ ส านักงานเขตราชเทวี ที่มีความพร้อม มีศักยภาพ          
และประสบความส าเร็จในด้านโครงสร้างการบริหาร สายการบังคับบัญชาที่สั้น ท าให้มีการสั่งการที่
สั้นและการจัดท าผังส านักงานของศูนย์บริการที่ดี แต่ในด้านวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในศูนย์บริการ รวมถึง
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในศูนย์บริการ พบว่า มีความขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของศูนย์บริการ BFC โดยตรงให้ไม่ประสบความส าเร็จได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ตัวแบบและแนวความคิดของ Van Meter and Van Horn ที่ว่าลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบาย
ไปปฏิบัติมีผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน าโยบายไปปฏิบัติ  ได้แก่ จ านวนและ
ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับของการควบคุมตามล าดับชั้นการบังคับ
บัญชาของหน่วยงานย่อยภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และสอดคล้องกับ วรเดช จันทรศร (2551)         
ที่ได้น าเสนอตัวแบบด้านการจัดการ (Management Method) โดยเชื่อว่าความส าเร็จหรือล้มเหลว
ของการน านโยบายไปปฏิบัติย่อมขึ้นอยู่กับโครงสร้างขององค์การที่เหมาะสม มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ในด้านการบริหารและเทคนิคอย่างเพียงพอ หน่วยงานต้องมีการวางแผน การ
เตรียมการหรือมีความพร้อมทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่และงบประมาณ โดย          
ตัวแบบนี้มีความพยายามที่จะศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ของการปฏิบัติตามแผนที่
เกิดข้ึนในอดีต สอดคล้องกับงานวิจัยของ พูนทรัพย์  ราชวังเมือง (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ความส าเร็จและความล้มเหลวในการบริการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ พบว่า              
มีปัจจัยดังนี้ โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่ด าเนินการ
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แก้ปัญหามีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติเป็นอย่างดี หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีความ
พร้อมด้านเทคนิคในการแก้ไขปัญหา เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุณยสิงห์  รอดชะพรหม (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า หลังจากได้รับ
การถ่ายโอนภารกิจการจดทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการด าเนินงาน ทั้งในด้านการ
ปรับโครงสร้างขององค์กรเพ่ือรองรับงาน ด้านการจัดเตรียมบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงาน ด้านการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือใช้ส าหรับด าเนินงาน ด้านการเตรียมสถานที่ไว้รองรับประชาชนผู้มาจดทะเบียน โดย
เทศบาลนครเชียงใหม่สามารถด าเนินการได้เป็นอย่างดี แต่พบปัญหาการด าเนินงานในด้านของ
บุคลากรในการปฏิบัติงานที่ยังมีจ านวนไม่เพียงพอ  

4. ปัจจัยด้านการเมือง 
พบว่า ปัจจัยด้านการเมืองส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการให้บริการ 

แบบศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ไปปฏิบัติ ณ ส านักงาน
เขตราชเทวี เนื่องจากเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ถูกก าหนดขึ้นจากการเมือง (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) 
ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายการเมือง ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงการให้บริการของส านักงานเขตใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านระบบงาน และด้านบุคลากร รวมทั้งก าหนดรูปแบบและแนวทาง
ด าเนินการตามเป้าหมาย  และยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่บริจาคอุปกรณ์ เช่น ที่นั่ง 
เคาน์เตอร์รอส าหรับประชาชน เป็นต้น ส่วนในภาคประชาชนได้รับความพึงพอใจในการติดต่อมาใช้
บริการ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับตัวแบบทางการเมืองของ วรเดช จันทรศร (2551) 
ได้อภิปรายโดยน าเสนอว่า ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานองค์กรกับปัจจัยภายนอกองค์การ เช่น  
การสนับสนุนจากฝ่ายการเมือง ประชาชน มีผลต่อความส าเร็จ หรือล้มเหลวของนโยบายได้ และ
สอดคล้องกับตัวแบบและแนวความคิดของ Van Meter and Van Horn เงื่อนไขทางการเมือง คือ 
การได้รับสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน ประชาชน กลุ่มต่างๆในภาครัฐและภาคเอกชน เป็นปัจจัย
ที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างมาก ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

5. ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติมีผลต่อความส าเร็จของการ        

น านโยบายการให้บริการแบบศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) 
ไปปฏิบัติ ณ ส านักงานเขตราชเทวี ซึ่งผู้น านโยบายไปปฏิบัติมีการรับรู้เข้าใจเป็นอย่างดี มีทัศนคติเชิง
บวกในการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว และเห็นว่านโยบายที่ดีทันต่อยุคสมัย
กับการให้บริการยุคใหม่ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับตัวแบบด้านการพัฒนาองค์การของ  
วรเดช จันทรศร (2551) ที่เน้นการมีส่วนร่วม ของคนในองค์การเป็นส าคัญภายใต้ฐานคติที่ว่าการมี
ส่วนร่วมท าให้เกิดการท างานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดความส าเร็จจึงน่าจะเป็นเรื่องของการ 
จูงใจ การสร้างความผูกพันโดยให้สมาชิกในองค์การมีส่วนร่วม การใช้ภาวะผู้น าที่เหมาะสม ตลอดจน
การสร้างทีมงานมากกว่าการควบคุม การท าให้ผู้ปฏิบัติตระหนักในความส าคัญของนโยบายและเห็น
ความส าเร็จของนโยบายคือ ความส าเร็จของผู้ปฏิบัติและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงน่าจะส่งผลดีต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติมากกว่ากลยุทธ์ด้านอื่นๆ และสอดคล้องกับตัวแบบและ
แนวความคิดของ Van Meter and Van Horn ที่กล่าวว่า ความร่วมมือของผู้ปฏิบัติ ได้แก่ การรับรู้ 
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ความเข้าใจ ระดับการยอมรับจากผู้ปฏิบัติจะส่งผลต่อความส าเร็จของการน าโยบายไปปฏิบัติ  
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ  ปัจจัยที่ส่งผลให้การน านโยบาย
สาธารณะประสบความส าเร็จ  ผู้น านโยบายไปปฏิบัติจะต้องมีทัศนคติ ความผูกพัน ค่านิยมท่ีดี 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย  

 ปัญหา อุปสรรค ของการบริการแบบศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด กรณีศึกษา
ส านักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

1. ปัญหาเรื่องสถานที่ให้บริการมีความคับแคบ ผู้มาใช้บริการไม่มีที่จอดรถ  ประชาชนที่       
มารับบริการมีจ านวนมาก เนื่องจากส านักงานเขตอยู่ติดถนน และอยู่ใจกลางเมือง ท าให้การเดินทาง
สะดวก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรท สุโกศล (2555) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการให้กับ
ประชาชน ของงานทะเบียนราษฎรเทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า 
ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจงานทะเบียนราษฎรสูงที่สุด คือ งานทะเบียนราษฎรควรมีสาขา 
เครือข่ายหลายแห่งในจังหวัด ส่วนการบริการงานทะเบียนราษฎรที่ท าให้ ผู้รับริการพอใจ ได้แก่            
การจัดให้มีบริการที่จอดรถกว้างขวาง มีป้ายบอกจุดที่ให้บริการต่างๆ ชัดเจน มีอุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้ที่ทันสมัย มีการแจกบัตร มีเก้าอ้ี นิตยสาร โทรทัศน์ น้ าดื่ม ฯลฯ มีเอกสารค าร้อง ขั้นตอน
และตารางการด าเนินการมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ค าปรึกษาและให้ข้อมูลแก่ประชาชนผู้มารับ
บริการ การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มเรียบร้อย เจ้าหน้าที่รักษาเวลาใช้เวลาในการ
ด าเนินการอย่างเหมาะสมมีบริการต่อเนื่อง  

2. ปัญหาด้านบุคลากร ด้านก าลังคน มีบุคลากรมีไม่เพียงพอเนื่องจากมีการโอนย้ายบ่อย          
ท าให้อัตราก าลังคนลดลง กว่าจะได้เจ้าหน้าที่มาทดแทนที่โอน ย้าย หรือลาออก ต้องใช้เวลานาน  
เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะในการให้บริการที่ครอบคลุมเรื่องส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุณยสิงห์  
รอดชะพรหม (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินผลการด าเนินงานด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ ของ
เทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการด าเนินงานในด้านของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ที่ยงัมีจ านวนไม่เพียงพอ โดยมีแนวทางในการปรับปรุงในการพัฒนาการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
ควรมีการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ให้กับประชาชน
มากขึ้น ควรมีการเพ่ิมบุคลากรในการปฏิบัติงานและจัดให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (2544, หน้า 101-118) 
ได้อธิบายว่า ความเพียงพอของทรัพยากร นโยบายที่จะประสบความส าเร็จจะต้องได้รับการสนับสนุน
ทางทรัพยากรทั้งด้านการเงิน งบประมาณ ก าลังคนและคุณภาพของคน จ านวนบุคลากรที่จะน าเอา
นโยบายไปปฏิบัตินั้นตามปกติมักจะมีน้อยกว่าจ านวนที่ต้องการส าหรับการปฏิบัติให้เป็นผลส าเร็จ  
ผลของการขาดแคลนก าลังคนดังกล่าวจะมีส่วนโดยตรงต่อความไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบาย นอกจากปัญหาด้านปริมาณก าลังคนแล้ว ปัญหาในด้านคุณภาพของบุคลากรยัง
เป็นปัญหาที่ส าคัญอีกปัญหาหนึ่ง ยิ่งนโยบายเกี่ยวข้องกับปัญหาทางเทคนิคมากเท่าใด ความต้องการ
บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะในด้านนั้นๆ ยิ่งมีมากข้ึนเท่านั้น และยิ่งความต้องการมีมาก ความขาดแคลน
มักจะมีมากตามมาด้วย 

3. ปัญหาด้านทรัพยากร ยังขาดวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ระบบเครือข่ายช้าระบบ
ข้อมูลบางครั้งไม่รวดเร็ว ไม่มี  Internet ความเร็วสูง  การวางระบบเครือข่ายจุดเชื่อมต่อบางฝ่ายไม่
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สามารถลงมาให้บริการได้ครบทุกงานที่ศูนย์ BFC สอดคล้องกับผลการศึกษาของสายสุรีย์ ศฤงคาร 
(2557) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของส านักงานที่ดิน
จังหวัดล าพูน ผลการศึกษาพบว่า ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าอยู่ในระดับดี โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการในด้านปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี 
มีส่วนสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอ แต่มี
ระบบการจัดการค่อนข้างดี ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัย
กระบวนการ ได้แก่ ด้านความถูกต้องได้มาตรฐาน ด้านความรวดเร็วและด้านเทคนิคท่ีสะดวกกว่าเดิม
มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การปฏบิัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

4. ปัญหาเรื่องการจัดการให้บริการ บุคลากรที่ลงมาปฏิบัติงานไม่มีอ านาจในการพิจารณา
ตัดสินใจ หรือด าเนินการได้ทันที ท าได้เพียงรับเรื่องแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ในฝ่ายด าเนินการต่อ รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการหมุนเวียนลงไปท าหน้าที่ในศูนย์ BFC เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่มานั่งรับเรื่อง
ไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะเอกสารที่จ าเป็นในการให้บริการหรือ
ประกอบการพิจารณายังอยู่ที่ฝ่าย หากให้ประชาชนเดินทางไปติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายอาจเกิดความ
สะดวกในการมารับบริการมากกว่า และบางฝ่ายไม่มีผู้มาติดต่อท าให้เสียบุคลากร ไม่คุ้มค่ากับเวลาที่
สูญเสียไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ พูนทรัพย์  ราชวังเมือง (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยความส าเร็จ
และความล้มเหลวในการบริการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 1)เทคโนโลยีในการใช้งาน
ไม่ทันสมัย 2)เจ้าหน้าที่ของศูนย์ กทม.1555 (Call Center) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอกชนผู้
รับจ้าง มีหน้าที่รับ-ส่ง เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนยังขาดความรอบรู้และความเข้าใจใน
ภารกิจของกรุงเทพมหานคร 3) มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องในการแก้ไข
ปัญหา 4)เรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้อยู่ในอ านาจ หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

5. ปัญหาเรื่องการประชาสัมพันธ์ การขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับ 
ประชาชนรับทราบแนวทางการให้บริการประชาชนที่ยังไม่ทั่วถึงในการท าความเข้าใจการให้บริการ
ของศูนย์ BFC เช่น การใช้ระบบ Mobile Application “BMA Q” ส าหรับให้ประชาชนสามารถ          
จองคิวล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิพนธ์ เจริญสิทธิพันธ์ (2557) 
ความ พึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีบริการน้ ามัน ปตท : กรณีศึกษา
สถานีบริการน้ ามนั ปตท. พ้ืนที่อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนผู้มาใช้
บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพด้านการให้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการเข้าใช้บริการของสถานี
บริการน้ ามัน ปตท.  อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนผู้ใช้บริการไม่รู้สึกและรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ชัดเจน  มีผลต่อการตีความและไม่แน่ใจในข่าวสารหรือรายการส่งเสริมการขายที่มีอยู่ในเวลา
นั้น จึงมีผลท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นหรือการบริการเสริมต่างๆ ท าได้ไม่ดีเท่าท่ีควรจึงท าให้
ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการไม่ทราบถึงข่าวสารต่างๆ อย่างทั่วถึง  

แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง การให้บริการแบบศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด 
(Bangkok Fast & Clear : BFC) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ กรณีศึกษาส านักงานเขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
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1. ด้านสถานที่ ควรมีวิธีการแก้ไข ปรับปรุง เพ่ือลดความแออัดคับแคบของสถานที่ ท าให้               
ผู้ที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย  ได้แก่ ก าหนดมาตรการการใช้ที่จอดรถสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ วรท สุโกศล (2555) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการให้กับประชาชน ของงาน
ทะเบียนราษฎรเทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจ ได้แก่ การจัดให้มีบริการที่จอดรถกว้างขวาง มีป้ายบอกจุดที่ให้บริการต่างๆ ชัดเจน 
มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย มีการแจกบัตร มีเก้าอ้ี นิตยสาร โทรทัศน์ น้ าดื่ม ฯลฯ มี
เอกสารค าร้อง ขั้นตอนและตารางการด าเนินการมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ค าปรึกษาและให้ข้อมูล
แก่ประชาชนผู้มารับบริการ การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มเรียบร้อย เจ้าหน้าที่รักษาเวลา
ใช้เวลาในการด าเนินการอย่างเหมาะสมมีบริการต่อเนื่อง 

2. ด้านจ านวนเจ้าหน้าที่ ควรมีการแต่งตั้งบรรจุบุคลากรไปปฏิบัติงาน ควรด าเนินการ          
ให้รวดเร็วขึ้น ควรใช้วิธีการต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ ได้แก่ 
การจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน ควรมีการสร้างแรงจูงใจ ในการเสริมสร้างขวัญก าลังใจพัฒนา
คุณภาพชีวิต และค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงานที่เพ่ิมข้ึน และจัดการฝึกอบรมความรู้พ้ืนฐาน 
ในการใช้โปรแกรม 50 เขต  และโปรแกรมระบบงานสารบรรณที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ BFC 
ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน และพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายที่ต้องใช้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บุณยสิงห์  รอดชะพรหม (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินผลการด าเนินงานด้านการจดทะเบียน
พาณิชย์ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า หลังจากได้รับการถ่ายโอนภารกิจการ           
จดทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการด าเนินงาน ทั้งในด้านการปรับโครงสร้างของ
องค์กรเพ่ือรองรับงาน ด้านการจัดเตรียมบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงาน 

3. ด้านทรัพยากร ควรจัดหาอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ที่คุณภาพสูง Internet ความเร็วสูง  
การวางระบบเครือข่ายจุดเชื่อมต่อให้ครบทุกฝ่าย การปรับปรุงหรือพัฒนาโปรแกรมระบบงานสาร
บรรณในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ BFC ให้ใช้งานได้ง่าย เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
ประชาชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายสุรีย์ ศฤงคาร (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมิน
ประสิทธิภาพการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของส านักงานที่ดินจังหวัดล าพูน ผลการศึกษาพบว่า 
ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าอยู่ในระดับดี โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการในด้าน
ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี มีส่วนสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอ แต่มีระบบการจัดการค่อนข้างดี ดังนั้น
จึงไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยกระบวนการ ได้แก่ ด้านความถูกต้องได้
มาตรฐาน ด้านความรวดเร็วและด้านเทคนิคท่ีสะดวกกว่าเดิมมีส่วนช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน          
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรท สุโกศล (2555) ได้ศึกษาเรื่อง 
คุณภาพการบริการให้กับประชาชน ของงานทะเบียนราษฎรเทศบาลนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ที่พบว่า มีความพอเพียงของทรัพยากร ได้แก่ การมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้             
ที่ทันสมยั มีบัตรคิวให้กับประชาชนที่เข้ามารับบริการ มีเก้าอ้ีส าหรับรับรองประชาชนขณะรอรับ
บริการ มีน้ าดื่ม นิตยสาร โทรทัศน์ ฯลฯ ให้บริการแก่ประชาชนขณะรอรับบริการ มีเอกสารค าร้อง 
และตารางขั้นตอนการด าเนินการให้ประชาชนได้ทราบ มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คอยให้ข้อมูลและ
ให้ค าปรึกษาตลอดเวลา ซึ่งส่งผลให้การบริการมีประสิทธิภาพ 
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4. ด้านการจัดการให้บริการ ก าหนดให้บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ BFC ต้องเป็นผู้ที่มี
อ านาจในการพิจารณาตัดสินใจ หรือด าเนินการได้ทันที ไม่ใช่เพียงแค่รับเรื่องแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ใน
ฝ่ายด าเนินการต่อ ก าหนดให้มีฝ่ายต่างๆ ที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ BFC จ านวน 6 ฝ่าย ได้แก่ 
ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายรายได้ และฝ่ายการคลัง 
ส่วนฝ่ายที่เหลือควรให้ลงมาให้บริการประชาชนเฉพาะเมื่อมีผู้มาติดต่อขอรับบริการโดยใช้วิธีให้
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ BFC เป็นผู้ประสาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุณยสิงห์  รอดชะพรหม 
(2557) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินผลการด าเนินงานด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ ของเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า หลังจากได้รับการถ่ายโอนภารกิจการจดทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลนคร
เชียงใหม่ได้มีการด าเนินงาน ทั้งในด้านการปรับโครงสร้างขององค์กรเพ่ือรองรับงาน ด้านการ
จัดเตรียมบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงาน ด้านการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ส าหรับด าเนินงาน ด้านการ
เตรียมสถานที่ไว้รองรับประชาชนผู้มาจดทะเบียน โดยเทศบาลนครเชียงใหม่สามารถด าเนินการได้
เป็นอย่างดี แต่พบปัญหาการด าเนินงานในด้านของบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ยังมีจ านวนไม่เพียงพอ 

5. ด้านการประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานครควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมให้มากขึ้น
เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บริการ BFC เพ่ิมข้ึน และส านักงานเขตให้มีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบแนวทางการให้บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เช่น ทาง Facebook ของส านักงานเขต สอดคล้องกับงานวิจัยของวรท สุโกศล 
(2555) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการให้กับประชาชน ของงานทะเบียนราษฎรเทศบาล
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพบริการจากระดับสูงสุดไปหาระดับ
ต่ าสุด ดังนี้ ด้านความไว้วางใจ ด้านความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ ด้านการตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ ด้านความเอาใจใส่ของผู้ให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพของการให้บริการ
ผู้รับบริการพอใจ ได้แก่ การจัดให้มีบริการที่จอดรถกว้างขวาง มีป้ายบอกจุดที่ให้บริการต่างๆ ชัดเจน 
มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย มีการแจกบัตร มีเก้าอ้ี นิตยสาร โทรทัศน์ น้ าดื่ม ฯลฯ มี
เอกสารค าร้อง ขั้นตอนและตารางการด าเนินการมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ค าปรึกษาและให้ข้อมูล
แก่ประชาชนผู้มารับบริการ การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มเรียบร้อย เจ้าหน้าที่รักษาเวลา
ใช้เวลาในการด าเนินการอย่างเหมาะสมมีบริการต่อเนื่อง ได้ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการให้บริการของงานทะเบียนราษฎร มีดังนี้ ควรมีที่จอดรถส าหรับผู้มาติดต่ออย่างเพียงพอ 
รวมทั้งมีป้ายบอกชัดเจน การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ควรมีแบบฟอร์มหรือมีป้ายบอกชื่อ-สกุล และ
ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือความสะดวกในการติดต่อ มีการจัดเจ้าหน้าที่ไว้บริการให้เพียงพอต่อความต้องการ 
และเม่ือประชาชนผู้รับบริการมีปัญหาเจ้าหน้าที่สนใจและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา 
ควรจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่มีความพร้อมไว้บริการและเจ้าหน้าที่ควรมีความกระตือรือร้น  
เต็มใจ และเอาใจใส่ต่อการให้บริการประชาชน ด้านความไว้วางใจ ด้านความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ 
ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้านความเอาใจใส่ของผู้ให้บริการ และด้านลักษณะ
ทางกายภาพของการให้บริการ 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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 1. ด้านบุคลากร 
 1.1 เนื่องจากส านักงานเขตได้รับภารกิจที่หลากหลาย ทั้งงานประจ า งานยุทธศาสตร์  
งานนโยบาย และอ่ืนๆ ท าให้บุคลากรของส านักงานเขตต้องปรับตัวและเรียนรู้งานใหม่ๆ ซึ่งมีความ
ยุ่งยากและหลากหลาย จึงควรสร้างแรงจูงใจ หรือแนวทางในการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจที่เหมาะสม 
 1.2 ควรมีการจัดการพัฒนาความรู้ทั้งด้านวิชาการ และด้านกฎหมายให้กับเจ้าหน้าที่
อย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งปรับทัศนคติเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิตัลในอนาคต 
 1.3 ควรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงานที่ส านักงาน
เขตต้องด าเนินการ 
 2. ด้านทรัพยากร 
  2.1 ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการให้เพียงพอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
  2.2 ควรมีการปรับปรุงส านักงานเขต สถานที่ท างาน จุดบริการประชาชน ให้สะอาดและ
จัดหาอุปกรณ์ส านักงานเขต เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ Internet ให้ทันสมัยและมีความเร็วสูง 
 3. ด้านการบริหารจัดการ 
  3.1 การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรไปปฏิบัติงาน ควรด าเนินการให้รวดเร็วขึ้น  
  3.2 ควรก าหนดโครงสร้างอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
  3.3 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ให้มากขึ้น 
  3.4 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการศูนย์ BFC โดยจัดให้มีเฉพาะฝ่ายที่สามารถ
ให้บริการได้จริงและสามารถอนุมัติ/อนุญาตเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว หรือสามารถให้บริการหรือรับ
เรื่องได้ทันที 
  3.5 การปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติที่
เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยใก้การท างานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  3.6 การใช้วิธีการจ้างเหมาบริการ (Outsourcing) หรือวิธีการจ้างงานรูปแบบอ่ืนๆ มา
ด าเนินการ แทนการให้ข้าราชการเป็นผู้ด าเนินการ หรือการเพ่ิมอัตราก าลังข้าราชการ เพ่ือเป็นการลด
ต้นทุนค่าใช้จ่าย หรือการใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องทุกข์ เป็นต้น 
 4. ด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครควรมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงภารกิจการให้บริการของศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด 
(BFC)  โดยควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการ ในหลากหลายช่องทาง โดยเน้นหนักไปที่
สื่อสังคมออนไลน์ให้มากท ี่สุด  
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