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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการน านโยบายศูนย์ราชการสะดวก (Government 

Easy Contact Center: GECC) ไปใช้กับหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร ปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินงาน ความคดิเห็นและความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการ และแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง 
และพัฒนาการให้บริการของศูนยร์าชการสะดวก (GECC) หน่วยงานท่ีให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร โดย
ใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิธีวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ จ านวน 10 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิธีสุ่มแบบ
บังเอิญ จ านวน 16 คน ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการน านโยบายศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy 
Contact Center: GECC) ไปใช้กับหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร คือ การพัฒนาคุณภาพการ
บริการของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
ส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 
โดยมีกระบวนการหลักท่ีทุกหน่วยงานมุ่งเน้น ได้แก่ การจดัการเรื่องสถานท่ี การลดขั้นตอน/เวลาการรอคอย และ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ  นอกจากนี้นโยบายศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ยังสอดคล้องกับนโยบายของ
กรุงเทพมหานครและมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจประจ าของแต่ละหน่วยงานที่ด าเนินการอยู่อีกด้วย  

ค าส าคัญ : นโยบายศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) 
               กรุงเทพมหานคร 
บทน า 
 รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้ให้ความสนใจและด าเนินการปฏิรูประบบราชการของประเทศอย่างต่อเนื่องมา 
โดยตลอด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับ
ใช้กับการบริหารงานภาครัฐ ให้สอดรับกับภาวะปัจจุบันที่ประเทศก าลังพัฒนาสู่ความเป็นสากล ลบภาพลักษณ์ใน
อดีตซึ่งมีการด าเนินการล่าช้า มีขัน้ตอนยุ่งยากซับซ้อน วิธีปฏิบัติงานท่ีขาดความทันสมยั  ตลอดจนมปีัญหาด้าน
กฎระเบียบ และเทคโนโลยีทีล่้าสมัย  

สมัยรัฐบาลของพันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ได้มีการตราพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายที่ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ 
เพื่อมิให้มีการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน ก่อให้เกิดการบริหารงานที่เป็นเอกภาพ รวมถึงหลักการในการมอบอ านาจให้
ปฏิบัติราชการแทน และก าหนดการบริหารราชการแนวใหม่เพื่อให้ระบบบริหารราชการสามารถปฏิบัติงานตอบสนอง
ต่อการพัฒนาประเทศและการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น (บุญยเกียรติ การะเวกพันธุ์ และ
คณะ, ม.ป.ป.) และในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
 

* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เรื่อง การน านโยบายศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ไปใช้กับ
หน่วยงานที่ให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร 
 ** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง                  



2 
 

                                                                     

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีใหส้อดคล้องกับการปฏิรปู
ระบบราชการ  เป็นการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความต้องการของ
ประชาชนสูงท่ีสุด และเป็นการเนน้ให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมือง  

ด้วยเหตุทีก่ารปฏิรูประบบราชการเป็นภารกิจที่รัฐบาลเห็นความส าคัญ ในยุคประเทศไทย 4.0 รัฐบาลของ   
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไดผ้ลกัดันให้เกิดพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 
ทางราชการ พ.ศ. 2558 (พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกฯ) โดยมีเจตนารมณ์มุ่งเน้นให้เกิดการปรับปรุงการให้บริการ
ของภาครัฐ ลดการใชดุลยพินิจของเจ้าหนาที่ และก าหนดให้หน่วยงานราชการเปิดเผยขั้นตอน เอกสารที่ต้องใช้และ
ระยะเวลาในการติดต่อ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้จัดท าในรูปแบบคูมือส าหรับประชาชน นอกจากนี้
ยังก าหนดให้ส่วนราชการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับค าขอ และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตไว้ ณ ที่เดียวกัน  

คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ราชการสะดวก (2561, หน้า 1-2) ได้กล่าวไว้ว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้ทุกกระทรวง กรม และ
จังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง จัดให้มี “ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อเป็นหน่วยงานท าหน้าท่ีให้ค าแนะน า
และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เกิดการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนที่
เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญตัิการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 จ านวน 2 มาตรา ดังนี ้

มาตรา 7 วรรคสี่ ก าหนดว่า “เพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ส่วนราชการจัด
ให้มีศูนย์บริการร่วมเพื่อรับค าขอและชี้แจงรายละเอยีดเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
ไว้ ณ ท่ีเดียวกันตามแนวทางที่ ก.พ.ร. ก าหนด” 

มาตรา 14 วรรคหนึ่ง ในกรณีจ าเป็นและเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต เพื่อท าหน้าที่เป็นศนูย์กลางในการรับค าขอตามกฎหมายว่าด้วยการ
อนุญาตขึ้น 

กรุงเทพมหานครเป็นองค์การที่เปน็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยมีหลายหน่วยงานในสังกัด
ที่มีภารกิจหลักในการให้บริการใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ได้แก่ ส านักงานเขต โรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุข 
ซึ่งผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้หน่วยงานดังกล่าวไปด าเนินการตามนโยบายศูนย์ราชการสะดวก (GECC) อันเป็น
นโยบายสาธารณะที่ทุกหน่วยงานของรัฐจะต้องด าเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ส านักงาน ก.ก.) เป็นหน่วยงานหลักในการน านโยบายศูนย์ราชการสะดวกมาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทด้านการบริการของหน่วยงานที่ให้บริการแต่ละประเภท  ทุกหน่วยงานต่างมุ่งมั่นและตั้งใจ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว มมีาตรฐานและระบบงานท่ีเชื่อมโยงการท างาน
ร่วมกันสามารถเข้าถึงได้ง่าย อันเป็นการสร้างความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการภาครัฐ ซึง่สอดคล้องกับ
การด าเนินการตามพระราชบัญญตัิการอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
แต่ในการปฏิบัติกลับพบว่าหลายหน่วยงานประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่
กับบริบทของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านงานที่ให้บริการ และด้านอื่นๆ ท าให้ไม่สามารถผ่าน
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การรับรองมาตรฐานฯ และที่ยากไปกว่านั้น คือ การรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกให้คงไ ว้ พร้อมทั้งการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อยกระดับการให้บริการที่ดยีิ่งข้ึน เพื่อสร้างภาพลกัษณ์และช่ือเสียงท่ีดีให้กับกรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จึงมีความสนใจที่จะวิจัยการน านโยบายศูนยร์าชการสะดวก 
(GECC) ไปใช้กับหน่วยงานที่ให้บรกิารประชาชนของกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบตัิ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชน
ที่มารับบริการ ตลอดถึงแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
ของหน่วยงานท่ีให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคณุภาพ  มีวิธีการวิจยั ดังน้ี 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม  คู่มือการปฏิบัติงาน  ระเบียบ  ประกาศ 
ค าสั่ง และเอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ไปใช้กับหน่วยงานที่ให้บริการ
ประชาชนของกรุงเทพมหานคร 

2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณก์ลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์           
แบบมีโครงสร้าง หรือการสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 

ประชากรและผู้ให้ข้อมูลวิจัย 
1. ประชากร (Population) ของการวิจัยครั้งนี้ ได้แก ่บุคลากร เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีให้บริการของ

กรุงเทพมหานครที่ผ่านการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และประชาชนที่มารับบริการ
หน่วยงานท่ีให้บริการของกรุงเทพมหานครทีผ่่านการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานศูนยร์าชการสะดวก (GECC) 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หรือผูใ้ห้ข้อมูลวิจัยที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)  เพื่อเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 10 คน และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental sampling) เพื่อสุ่มเลือกผู้ให้ข้อมูลวิจัย จ านวน 16 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบตัิ ดังนี้ 

   1) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงาน/สว่นราชการ หรือ รักษาการในต าแหน่ง
หัวหน้าหน่วยงาน/ส่วนราชการที่ให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครที่ผ่านการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานศูนย์
ราชการสะดวก ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายหรือรักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขต จ านวน 5 คน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล สังกัดส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 คน และผู้อ านวยการหรือรักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร จ านวน 3 คน 

   2) ผู้ให้ข้อมูลวิจัยทีไ่ด้จากการสุ่มแบบบังเอิญ เป็นประชาชนผู้มารับบริการหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน
ของกรุงเทพมหานครที่ผ่านการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประกอบด้วย ประชาชนที่มารับ
บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ส านักงานเขต จ านวน 8 คน ประชาชนที่มารับบริการศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC) โรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 คน และประชาชนที่มารับบริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 คน 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 

interview guide) คือ แบบสัมภาษณ์ที่มีจ านวนข้อค าถาม ประโยคค าถาม และการเรียงล าดับค าถามที่แน่นอน
ตายตัวเพื่อใช้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอยา่งเป็นรายบุคคล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมลูทั่วไป โดยการรวบรวม

เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก่ หนังสือทั่วไป เช่น ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการ
บรรยาย เอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ งานวิจัย วิทยานิพนธท์ี่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ 
อย่างละเอียด รวมถึงเอกสารของทางราชการที่ส่วนราชการจัดท าขึน้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น กฎระเบียบ 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ เป็นต้น 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างแรกซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมลูส าคัญ ผู้วิจัยได้
ติดต่อเป็นรายบุคคลเพื่อขอนัดหมายวัน-เวลาสัมภาษณ์ เป็นการล่วงหน้า ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่สองใช้วิธีการสุ่มแบบ
บังเอิญตอนลงภาคสนาม โดยผู้วิจยัได้อธิบายใหท้ั้งสองกลุม่ตัวอย่างทราบถึงประเด็นของการสัมภาษณ์อย่างคร่าวๆ 
และก่อนการสัมภาษณผ์ู้วิจัยจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจนว่า จะน าข้อมูลทีไ่ด้จากการสัมภาษณ ์
ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงวิชาการเท่านั้น รวมทั้งขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการจดบันทึกการสนทนาและ
บันทึกเสียงทุกครั้ง และในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะถามค าถามตามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่านั้น   

การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการศกึษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยัมีขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ ดังนี ้

1. ผู้วิจัยน าข้อมูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มาแยกประเดน็ตามข้อค าถาม จากนั้นจึงวิเคราะห์
ข้อมูลในแต่ละประเด็นโดยใช้วิธี “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เพื่อสรุปผลการวจิัยแยกเป็น
ประเด็นๆ เรียงล าดับตามวตัถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไวส้ี่ประเด็น ได้แก่ กระบวนการน านโยบายศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) ไปใช้กับหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการ และแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) หน่วยงานท่ีให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร 

2. น าผลการวิจัยทั้งสี่ประเด็นดังกล่าวข้างต้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด 
ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพือ่จะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันหรือแตกตา่งกันของข้อมูลที่ไดจ้าก
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกับข้อมลูเอกสาร เพื่อใช้ในการอภิปรายผล  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
จากการประมวลและกลั่นกรอง เรื่อง การน านโยบายศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ไปใช้กับหน่วยงานที่

ให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร อันเป็นนโยบายสาธารณะที่ส าคัญนโยบายหนึ่งของนายกรัฐมนตรี      
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ซึ่งได้สั่งการให้ทุกหน่วยราชการรับไปด าเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมและเป็นไป  
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ตามพระราชบัญญตัิการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยจัดตั้งในรูปแบบ
การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มีลักษณะเป็นศูนย์บริการร่วมเพื่อรับค าขอและช้ีแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตไว้ ณ ที่เดียวกันตามแนวทางทีส่ านักงาน ก.พ.ร. 
ส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด  สอดคล้องกับการน าการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในระบบราชการไทย  โดยมี
จุดเริม่ต้นจาก พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎกีารว่าดว้ยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามล าดับ  

กระบวนการน านโยบายศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ไปใช้กับหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนของ
กรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกระบวนการของนโยบายสาธารณะ 4 ขั้นตอน ดังนี ้
 1. ขั้นก่อตัวของนโยบาย 

    ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก การประกอบกิจการของประชาชนจะต้องขออนุญาตจาก
ส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้ก าหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่
จ าเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้ท าให้เป็นอุปสรรคต่อภาคประชาชนโดยการยื่นค าขออนุญาตด าเนินการต่างๆ 

2. ขั้นการก าหนดทางเลือกและการตัดสินใจนโยบาย 
    พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจเลือกแนวทางนโยบายเพื่อใช้เป็นกรอบให้ทุก

หน่วยราชการน าไปปฏิบตัิ ด้วยการจัดตั้ง “ศูนยร์าชการสะดวก” เพือ่เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าและ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เกิดการให้บริการทีม่ีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนท่ี
เดินทางมาตดิต่อราชการ ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏบิัติในระดับมหภาค 

3. ขั้นการน านโยบายไปปฏิบตั ิ
    กรุงเทพมหานครสั่งการให้หน่วยงานที่ให้บริการประชาชนในสังกัดจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 

โดยการน างานท่ีให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มารวมให้อยู่ในสถานที่เดียวกัน ในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันที
หรือเสร็จในขั้นตอน หรือเสรจ็ในจุดให้บริการเดียว โดยมีจดุประสงคเ์พื่อให้การให้บริการมีความรวดเรว็ข้ึน ซึ่งเป็น
ขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏบิัติในระดับมหภาคและในระดบัจลุภาคตามล าดับ 

4. ขั้นการประเมินผลนโยบาย  
         การประเมินแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับที่หนึ่ง คณะตรวจประเมินของกรุงเทพมหานครจะท าหน้าที่ตรวจ
ประเมินหน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานครที่ส่งเข้าเสนอขอรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) และระดับท่ีสอง คณะกรรมการตรวจประเมินจากส านักงาน ก.พ.ร. ส านักนายกรัฐมนตรี จะตรวจ
ประเมินเพื่อรับรองระดับมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ได้แก่ ระดับต้น ระดับปานกลาง และ
ระดับสูง โดยพิจารณาจาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ระบบก่อนเข้าสู่จุดให้บริการ ระบบจุดให้บริการ และระบบ
สนับสนุนการให้บริการ และเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย เกณฑ์ด้านกายภาพ เกณฑ์ด้านคุณภาพ และ
เกณฑ์ด้านผลลัพธ์ สอดคล้องกับแนวคิดของ ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ และคณะ (2554) ได้อธิบายว่า เกณฑ์ใน 
การประเมินผลนโยบายซึ่งแบ่งเปน็ 6 เกณฑ์ด้วยกัน คือ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความพอเพียง ความเป็นธรรม    
การตอบสนองความต้องการ และความเหมาะสม  
 การน านโยบายศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ไปใช้กับหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร  
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขึ้นภายในองค์การประเภทศนูย์ราชการทั่วไป (ส านักงานเขต) และองค์การ
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ประเภทโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (โรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการ
สาธารณสุข สังกัดส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร) ดังนี ้

1) เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ (Revolutionary Change) เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ฉับพลัน
ทันที ผู้บริหารกรุงเทพมหานครสั่งการให้ส านักงานเขต โรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกดั น านโยบาย
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ไปปฏิบัติด้วยการเปลี่ยนแปลงระบบงานให้บริการแบบเดิมไปสูอ่ีกระบบหนึ่งให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนด 

2) ต้องน ารูปแบบโครงสร้างองค์การแบบมีชีวิต และเป็นโครงสร้างแบบเมตริกซเ์พื่อมาใช้ส าหรับการบริหารงาน
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ให้เกิดความอิสระ มกีฎระเบยีบข้อบังคับน้อย กระจายอ านาจในการตัดสนิใจ เน้นรวม
ความช านาญตามหน้าที่และความรับผิดชอบของโครงสร้างแบ่งตามแผนกไว้ด้วยกัน ท าให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน หน่วยงานได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดสูงสดุและเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

3) มีการใช้นวัตกรรมองค์การ ประเภทนวัตกรรมการบริหาร ซึ่งได้แก่ (1) การรื้อปรับองค์การ (Reengineering) 
เป็นการละทิง้กระบวนการที่ท ามายาวนานแล้วหากระบวนการใหมท่ี่ทันสมัยตามที่สภาพงานในขณะนั้นต้องการ    
(2) การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM) มีหลักการที่ส าคัญ 3 ประการ 
ได้แกก่ารให้ความส าคัญกับประชาชน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม และ (3) การให้บริการแบบ
จุดเดยีวเบ็ดเสรจ็ (One Stop Service) เป็นการน าหลายหน่วยงานมารวมให้บริการอยู่ในสถานท่ีเดียวกัน เป็นการ
น างานหลายขั้นตอนที่ต้องผ่านหลายหน่วยงานมารวมกันไว้ให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน ซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
คือ ช่วยลดระยะเวลาของการใหบ้ริการให้น้อยลง 

ผลการน านโยบายศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ไปใช้กับหน่วยงาน ที่ให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร 
สามารถพิจารณาและประเมินแบบเป็นระบบ โดยใช้ตัวแบบการประเมินผลของ Stufflebeam ที่เรียกว่า CIPP-
Model ซึ่งจ าแนกการประเมินผลออกเป็น 4 ประเภท คือ การประเมินผลบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context 
Evaluation : C) การประเมินผลปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation : I) การประเมินผลกระบวนการ (Process 
Evaluation : P) และการประเมินผลผลิต (Production Evaluation: P)  ดังจะเห็นได้จากในปี พ.ศ. 2561          
มีหน่วยงานท่ีให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครผ่านเกณฑ์การประเมินและตัวช้ีวัดตามที่ส านกังาน ก.พ.ร. 
ส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด ได้แก ่ส านักงานเขตทั้ง  50 เขต ศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน 26 แห่งจากทั้งหมด
จ านวน 68 แห่ง และโรงพยาบาลจ านวน 4 แห่งจากทั้งหมด จ านวน 9 แห่ง  อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครได้พจิารณา
หน่วยงานท่ีให้บริการประชาชนหน่วยงานอื่นในสังกัดที่มีแนวโน้มทีอ่าจเสนอของรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC) ได้ในปีต่อๆ ไป ได้แก่ ห้องสมุดกรุงเทพมหานคร โรงเรยีนฝกึอาชีพ  ศูนย์เยาวชน (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง และ
ศูนย์สร้างสุขทุกวัย และมีหน่วยงานที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องสมัครของรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
ได้แก่ ศูนย์กีฬา โรงเรียน (ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สถานีดับเพลิง 
สถานสงเคราะหผ์ู้สูงอายุ (บ้านบางแค 2) และศูนย์บริการผู้สูงอายดุนิแดง 

ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่างซึ่งประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลส าคัญและผู้ให้ข้อมูลวจิยั 
ผนวกเข้ากับข้อมูลทีไ่ด้จากเอกสารสามารถน ามาวเิคราะห์แยกเป็นประเด็นต่างๆ เรียงล าดับตามวัตถปุระสงค์ของ
การวิจัยที่ตั้งไว้สี่ประเด็น โดยแบ่งเป็น ด้านผู้ให้บริการและด้านผู้รับบริการ ดังนี ้
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ด้านผู้ให้บริการ 
1. กระบวนการน านโยบายศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ไปใช้กับหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนของ

กรุงเทพมหานคร มีดังนี้  
1.1 กระบวนการน านโยบายศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ไปใช้กับหน่วยงานที่ให้บริการ 

ประชาชนของกรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน มุ่งเน้นให้ประชาชนไดร้ับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว แบบเบ็ดเสร็จในจดุเดยีว 

1.2 กระบวนการด าเนินงานตามนโยบายศูนยร์าชการสะดวก (GECC) สอดคล้องกับนโยบายของ 
กรุงเทพมหานครและมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจประจ าของแต่ละหน่วยงานที่ให้บริการซึ่งต้องด าเนินการอยู่แล้ว 
จึงเป็นการเสริมและต่อยอดพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนมากยิ่งข้ึน  

1.3 กระบวนการหลักในการด าเนนิงานตามนโยบายศูนยร์าชการสะดวก (GECC) หน่วยงาน 
ที่ให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครทั้งสามประเภท ได้แก่ การจัดการเรื่องสถานที่และสิ่งแวดล้อม การลดขั้นตอน/
เวลาการรอคอย และการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ประชาชนสามารถติดต่อหรือเข้าถึงข้อมูลการบริการไดเ้พิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักคดิและระบบการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คือ การน าพาประชาชนให้เข้าสู่
บริการภาครัฐได้อย่างสะดวกด้วยระบบการให้บริการ ได้แก่ ระบบกอ่นเข้าสู่จุดให้บริการ ระบบจดุให้บริการ และ
ระบบสนบัสนุนการให้บริการ 

1.4 ยกระดับการให้บริการของหนว่ยงานท่ีให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครเพื่อมุ่งไปสู ่
องค์การที่มีความเป็นเลิศด้านการบริการในประเภทศูนย์ราชการทั่วไป และประเภทโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
ด้วยการรักษามาตรฐานและการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ให้ได้ระดับมาตรฐานการให้บริการที่สูงขึ้นตามล าดับ  

2. ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ไปใช้กับหน่วยงานที่ให้บริการ
ประชาชนของกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

2.1 ปัญหาเรื่องสถานที่ เนื่องจากการด าเนินการตามนโยบายศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เน้น 
เรื่องความสะดวกสบายของประชาชนในการมารับบริการ หน่วยงานที่ให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครทุกแห่ง
ต้องพยายามปรับปรุง ดัดแปลง หรือหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้สถานที่มีเพียงพอและสะดวกสบายต่อผู้รับบริการ เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 

2.2 ปัญหาเรื่องจ านวนเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานไม่เพียงพอในกรณี เช่น ลาป่วย ลาพักผ่อน        
ไปอบรมสัมมนา หรือวันเปดิท าการวันแรกของสัปดาหห์รือหลังวันหยุดนักขัตฤกษ์ซึ่งจะมีประชาชน มาใช้บริการ
มากกว่าปกติท าให้เวลาการรอคอยนานข้ึน ในทางตรงกันข้ามเจ้าหน้าท่ียังคงต้องรักษาเวลาที่ใช้ด าเนนิการตาม
ขั้นตอนต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดเช่นเดมิ ปัญหาอีกประการหนึ่งคือการขาดบุคลากรด้านสารสนเทศ 
โดยเฉพาะหน่วยงานประเภทศูนยบ์ริการสาธารณสุขซึ่งไม่มีกรอบอัตราก าลังในต าแหน่งดังกล่าว ท าให้ต้องจ้าง
บุคคลภายนอกมาปฏบิัติงาน และใช้การบริหารจดัการงบประมาณทีม่ีอยู่มาจ่ายค่าจ้าง 

2.3 ปัญหาเรื่องการจัดการให้บริการ โดยเฉพาะหน่วยงานประเภทส านักงานเขตที่ประสบปัญหา 
เดียวกันคือ เมื่อมีการจัดการให้บริการครบทุกฝ่าย ณ ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ซึ่งตั้งอยู่ที่ฝ่ายทะเบียน ผลปรากฎว่า 
มีหลายฝ่ายยกเว้นฝ่ายทะเบียนและฝ่ายการคลัง ยังไม่สามารถให้บรกิารได้แบบเบ็ดเสร็จ จึงท าได้แค่เพยีงรับเรื่องไว ้
ส่งผลให้บางฝ่ายมีประชาชนมาใช้บริการน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลย เช่น ฝ่ายการศึกษา ท าให้เกิดการสูญเสียทั้งเวลา
และจ านวนบุคลากรที่ต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานั่งปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์  ทั้งที่ๆ  มีงานประจ าที่ต้องรับผิดชอบ 
ประชาชนเองเมื่อพบว่าเสียเวลาเมื่อมาติดต่อที่ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จึงเลือกที่จะไปติดต่อทีฝ่่ายต่างๆ โดยตรง  
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2.4 ปัญหาเรื่องการประชาสมัพันธ์ โดยเฉพาะหน่วยงานประเภทส านักงานเขต ส่วนหน่ึงอาจ 
เป็นผลมาจากขาดการประชาสมัพนัธ์ท่ีดีของกรุงเทพมหานคร ท าใหป้ระชาชนไมรู่้จักหรือเข้าใจว่าศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) คือ ฝ่ายทะเบยีนเพียงฝ่ายเดยีว นอกจากน้ีมีบางคนเข้าใจผิดคดิว่าทุกฝ่ายที่มานั่งที่ศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) ของส านักงานเขตสามารถให้บริการแบบเบด็เสร็จ หากประชาชนพบว่าไมส่ามารถใหบ้ริการได้
ตามที่กล่าวไว้ อาจเกิดความไม่พอใจได้ 

2.5 ปัญหาด้านการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ทุกหน่วยงานต้องเสียเวลา       
ในการจัดเตรียมเอกสารที่มีเป็นจ านวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อการท างานและการให้บริการประชาชนได้ และด้วย  
เหตุที่ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ใช้เกณฑ์ทีเ่ป็นมาตรฐานกลาง จึงไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้หน่วยงานที่ให้บริการ
ประชาชนของกรุงเทพมหานครแต่ละประเภท  นอกจากนี้หลายหน่วยงานยังถูกประเมินโดยหน่วยงานและองค์การต่างๆ 
อยู่เป็นประจ าซึ่งเนื้อหาการประเมนิส่วนใหญ่ซ้ าซ้อนกัน มเีพียงบางส่วนท่ีแตกต่าง จึงเกิดความสญูเสยีโอกาสใน
จัดบริการที่ดีที่สดุให้สอดคล้องกับภารกิจและคณุภาพการบริการที่ประชาชนจะได้รับจากหน่วยงานแตล่ะประเภท  

3. แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) หน่วยงานที่
ให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

3.1 หน่วยงานท่ีให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครใช้วิธีการตา่งๆ แก้ไขปัญหาด้าน 
สถานท่ีเพื่อลดความแออัดคับแคบ เพื่อให้ผู้มารับบริการที่ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ได้รับความสะดวกสบาย 
ได้แก่ ก าหนดมาตรการการใช้ที่จอดรถ เปิดให้บริการก่อนเวลาและบริการแบบไม่พักเที่ยง จัดบริการพิเศษส าหรบั   
ผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ เช่น ผู้พิการ ผูสู้งอายุ ติดป้ายบอกทางเพื่อความรวดเร็วในการตดิต่อ และพิจารณา
ปรับปรุง ดัดแปลงสถานท่ีที่มีอยู่ให้เอื้อต่อการให้บริการ 

3.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ หน่วยงานที่ให้บริการ 
ประชาชนของกรุงเทพมหานครใช้วิธีการ ได้แก่ การวางแผนระบบการลา การจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะหน่วยงานประเภทโรงพยาบาลและหน่วยงานประเภทศูนย์บริการสาธารณสุข และการเพิ่มการใช้ระบบ
สารสนเทศให้มากขึ้น 

3.3 เพื่อสร้างการบริการที่ดีที่สดุของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) กรุงเทพมหานครควรประชุม 
หารือร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. ส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อปรบัปรุง แก้ไข และก าหนดเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) ใหม่ ให้สอดคล้องกับภารกิจและกลุม่เป้าหมายของหน่วยงานท่ีให้บริการของกรุงเทพมหานครแต่ละ
ประเภท พร้อมทั้งพิจารณาเชิญหน่วยงานหรือองค์กรอื่นตามความเหมาะสมมาร่วมปฏบิัติงานท่ีศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC) เพื่อให้การบริการของหน่วยงานแต่ละประเภทสมบูรณ์และครบวงจร 

3.4 กรุงเทพมหานครควรเพิ่มการประชาสมัพันธ์ในภาพรวมเพื่อใหป้ระชาชนรับทราบข้อมลู 
เกี่ยวกับศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของหน่วยงานท่ีให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครให้มากยิ่งขึ้น  

3.5 กรุงเทพมหานครควรพิจารณาแก้ไขปัญหาด้านการตรวจประเมินที่มีหลากหลายประเภท          
และมีความซ้ าซ้อนกัน โดยแสวงหาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมยัและจัดสรรให้หน่วยงานท่ีให้บริการประชาชน 
ของกรุงเทพมหานครน าไปใช้ในการจัดเตรียมเอกสารการตรวจประเมิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีเวลาในการส่งมอบบริการ     
ที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 

ด้านผู้รับบริการ 
1. ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อศูนย์ราชการสะดวก (GECC) หน่วยงานที่ให้บริการ

ประชาชนของกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
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1.1 ผู้รับบริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ส านักงานเขต และศูนย์บริการสาธารณสุข ทุกคนล้วน 
ประทับใจมากกับการให้บริการของหน่วยงานท้ังสองประเภท เนื่องจากได้มีการพัฒนาการให้บริการที่ดกีว่าเดิมมาก
ในหลายด้าน ได้แก่ ด้านสถานท่ีสะอาดและสะดวกสบาย ด้านการตอ้นรับและด้านการให้บริการที่เป็นกันเองของ
เจ้าหน้าทีม่ีระบบการบริหารจัดการที่ดี ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องเตรียมเอกสารแค่ใช้บัตรประชาชนเพียงอย่างเดียว 
เวลารอคอยรับบริการก็ไม่นาน โดยเฉพาะที่ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ส านักงานเขตที่มีการบริการแบบไม่พักเที่ยง 

1.2 ผู้รับบริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า 
1.2.1 ผู้ที่พึงพอใจ พบว่าเป็นผู้ที่มาตามแพทย์นัด จะได้เข้ารับการตรวจรักษาตาม 

ระบบคิว โดยใช้เวลาไม่นาน และส่วนใหญ่เข้าใจดีว่าการให้บริการโรงพยาบาลของรัฐมีข้อจ ากัดด้านอาคาร
สถานที่ ด้านบคุลากร ซึ่งไมส่ัมพันธ์กับจ านวนผู้มารับบริการที่นับวันจะมีมากขึ้น 

1.2.2 ผู้ทีไ่ม่พึงพอใจ พบวา่เป็นผู้ทีไ่ม่ได้มาตามแพทย์นดั จะประสบปัญหาการรอคอยที ่
ยาวนานกว่าปกติแม้จะมาถึงโรงพยาบาลตั้งแตเ่ช้าก็ตาม ท าให้เกดิทัศนคติในแง่ลบต่อการให้บริการของโรงพยาบาล
ในหลายประเด็น อาทิ เจ้าหน้าท่ีเริ่มให้บริการช้า ใช้วาจาไมสุ่ภาพ ระบบการคัดกรองไม่มรีะเบยีบ เปน็ต้น 

1.2.3 ประเด็นท่ีผูร้ับบริการมีความคิดเห็นและความพึงพอใจคล้ายกัน ได้แก่ สถานท่ี 
คับแคบ ที่น่ังไม่เพียงพอ แอร์ไม่ค่อยเย็น จุดบริการน้ าดื่มน้อยเกินไป ไม่มีซุ้มหรือร้านขายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณ
จุดพักคอย แต่ห้องน้ าสะอาด       

2. ต้องการให้ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) หน่วยงานที่ให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร 
แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการ มีดังนี้                                                                  

2.1 ผู้รับบริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ส านักงานเขต และศูนย์บริการสาธารณสุข ทุกคนล้วน 
พอใจต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานทั้งสองประเภท ไม่มีจุดที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
ยกเว้นเรื่อง ที่จอดรถน้อยซึ่งผู้รับบริการทุกคนล้วนเข้าใจดีถึงข้อจ ากัดในเรื่องพื้นที่ 

2.2 ผู้รับบริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ต้องการให้ม ี
การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการ ได้แก่ ปรับปรุงระบบคิวให้มีระเบียบมากขึ้น เช่น ติดตั้งป้ายไฟบอกล าดับ
คิวแบบมีเสียงเรียก เพิ่มที่น่ังพักคอยและจุดน้ าดื่ม จัดให้มีซุ้มหรือร้านขายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณจุดพักคอย และจัด
ตารางเวรเจ้าหน้าท่ีใหม่ใหส้ามารถบริการได้ก่อนเวลา และบริการแบบไม่พักเที่ยงโดยมีการส่งมอบงานให้เกิดความ
ต่อเนื่อง ท าให้ผู้รับบริการไม่ต้องรอนานจนถึงบ่าย 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

ด้านผู้ให้บริการ 
1. กระบวนการน านโยบายศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ไปใช้กับหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนของ

กรุงเทพมหานคร   
ระยะแรกของการด าเนินนโยบายศูนยร์าชการสะดวก (GECC) อยู่ในช่วงจังหวะที่ดี เนื่องจาก 

ขณะนั้นกรุงเทพมหานครได้จดัให้มีการให้บริการแก่ประชาชนในรูปแบบของศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok 
Service Center) และศูนย์บริการจุดเดียวเบด็เสร็จ (One Stop Service) อยู่แล้ว จึงเปน็การเสรมิและต่อยอดพัฒนา
คุณภาพการให้บริการที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น ทุกหน่วยงานมีการสร้างและใช้นวัตกรรมองค์การประเภทนวัตกรรมการบริหาร 
ประกอบด้วย การรื้อปรับองค์การ การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม และการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ   
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(One Stop Service) โดยมีกระบวนการหลักที่มุ่งเน้น ได้แก่ การจัดการเรื่องสถานที่และสิ่งแวดล้อม การลดขั้นตอน/
เวลาการรอคอย และการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนประทับใจในการให้บริการที่รวดเร็ว และสามารถ
ติดต่อหรือเข้าถงึข้อมูลการบริการได้เพิ่มมากขึ้นในหลากหลายช่องทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและเข้าใจง่าย 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ธนวรรธน์ บริพันธ์ุ และ ประสิทธ์ิ ต้อยติ่งชาตรี (2553) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของ
ผู้รับบรกิารต่อคณุภาพการให้บรกิารขออนุญาตผลติ น าเข้า และขึน้ทะเบียนอาหารสตัว์ของส านักพัฒนาระบบและรบัรอง
มาตรฐานสนิค้าปศุสตัว์ กรมปศุสตัว์ ผลการศึกษาสรุปว่า ผู้รับบริการมีพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในด้านต่างๆ 
ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ มีความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต้องเน้น
เรื่องความสะอาดของสถานท่ีและความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการ เจ้าหน้าท่ีต้องบริการด้วยความเสมอภาคให้บริการตามล าดับคิว สามารถอธิบายช้ีแจงและแนะน าใน
การให้บริการด้วยความชัดเจน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิดา บนใหม่ (2561) ได้ศึกษา คุณภาพการ
ให้บริการประชาชน ด้านทะเบียนราษฎรของส านักทะเบียนท้องถิ่นเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า ผู้รับบริการต้องการให้มีช่องทางให้ประชาชนขอรับบริการและด าเนินการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต หรือศูนย์บริการทางโทรศัพท์ได้อย่างกว้างขวางภายใต้การวางมาตรฐานด้านฮาร์ดแวร์-
ซอฟต์แวร์ และรูปแบบการให้บริการที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสานก าหนด 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ไปใช้กับหน่วยงานทีใ่ห้บริการ
ประชาชนของกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

2.1 ปัญหาเร่ืองสถานที่เนื่องจากการด าเนินการตามนโยบายศูนยร์าชการสะดวก (GECC)    
เน้นเรื่องความสะดวกสบายของประชาชนในการมารับบริการ หน่วยงานท่ีให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร    
ทุกแห่งต้องพยายามปรับปรุง ดัดแปลง หรือหาวิธีการต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์การผ่านการรับรองมาตรฐาน
ศูนย์ราชการสะดวก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธนวรรธน์ บริพนัธุ์ และ ประสิทธิ์ ต้อยติ่งชาตรี (2553) ได้ศึกษา
เรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขออนุญาตผลิต น าเข้า และขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ของ
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตัว์ กรมปศสุัตว์ ผลการศึกษาสรุปว่า ในข้อความเพยีงพอของ
อุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่ าสดุ โดยอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า 
ผู้รับบริการมคีวามต้องการอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ เพื่อที่จะช่วยให้การขอรับบริการท าไดส้ะดวกและ
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

2.2 ปัญหาเร่ืองจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอในกรณี เช่น ลาป่วย ลาพักผ่อน   
ไปอบรมสัมมนา หรือวันเปดิท าการวันแรกของสัปดาหห์รือหลังวันหยุดนักขัตฤกษ์ซึ่งจะมีประชาชนมาใช้บริการ
มากกว่าปกติท าให้เวลาการรอคอยนานขึ้น ปัญหาอีกประการหนึ่งคือการขาดบุคลากรด้านสารสนเทศ โดยเฉพาะ
หน่วยงานประเภทศูนย์บริการสาธารณสุขซึ่งไม่มีกรอบอัตราก าลังในต าแหน่งดังกล่าว ท าให้ต้องจ้างบุคคลภายนอก   
มาปฏิบัติงาน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อุไร  ดวงระหว้า (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพ
การให้บริการศูนย์บริการ One Stop Service : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี ผลการศึกษา
พบว่า บางครั้งนักศึกษามารับบริการเป็นจ านวนมากท าให้เจ้าหน้าที่ให้บริการมีจ านวนไม่เพียงพอไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการได้ทัน และไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง ท าให้นักศึกษาเกิดความไม่พอใจในการบริการ การบริการ
เกิดความล่าช้า 
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2.3 ปัญหาเร่ืองการจัดการให้บริการ โดยเฉพาะหน่วยงานประเภทส านักงานเขตที่ประสบ 
ปัญหาเดียวกันคือ เมื่อมีการจัดการให้บริการครบทุกฝา่ย ณ ศูนยร์าชการสะดวก (GECC) ซึ่งตั้งอยู่ที่ฝา่ยทะเบียน 
ผลปรากฎว่า มีหลายฝ่ายยกเว้นฝา่ยทะเบียนและฝ่ายการคลัง ยังไมส่ามารถให้บริการได้แบบเบ็ดเสร็จ จึงท าได้แค่
เพียงรับเรื่องไว้ ส่งผลให้บางฝ่ายมปีระชาชนมาใช้บริการน้อยมากหรอืแทบจะไม่มเีลย เช่น ฝ่ายการศึกษา ท าให้เกิด
การสญูเสยีทั้งเวลาและจ านวนบุคลากรที่ต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานั่งปฏิบัติหน้าท่ีประจ าศูนย์ ทั้งที่ๆ มีงาน
ประจ าที่ต้องรับผิดชอบ  ประชาชนเองเมื่อพบว่าเสียเวลาเมื่อมาติดต่อที่ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จึงเลือกท่ีจะ  
ไปติดต่อที่ ฝ่ายต่างๆ โดยตรง ประกอบกับในการลงวิจัยภาคสนามผู้วิจัยพบว่า จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น        
ผู้มารบับริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ส านักงานเขต โดยวิธีแบบบังเอิญ ทั้งหมดล้วนเป็นผู้มารับบริการของ  
ฝ่ายทะเบยีน ไม่ปรากฎว่ามีผูม้ารบับริการของฝ่ายอื่นๆ เลย จึงไมส่อดคล้องกับแนวคิดของ เทพศักดิ์ บุญญรตัพันธ์ุ 
(อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561) ได้กล่าวว่า “การให้บริการแบบจดุเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) หมายถึง 
การน างานที่ให้บริการทั้งหมดที่เกีย่วข้องมารวมให้อยู่ในสถานท่ีเดียวกัน ในลักษณะที่ส่งต่องานระหวา่งกันทันทีหรือ
เสร็จในขั้นตอนหรือเสร็จในจดุใหบ้ริการเดียว โดยมีจดุประสงค์เพื่อให้การให้บริการมีความรวดเร็วขึ้น 

2.4 ปัญหาเร่ืองการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะหน่วยงานประเภทส านักงานเขต ส่วนหนึ่งอาจ 
เป็นผลมาจากขาดการประชาสมัพนัธ์ท่ีดีของกรุงเทพมหานคร ท าใหป้ระชาชนไมรู่้จักหรือเข้าใจว่าศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) คือ ฝ่ายทะเบยีนเพียงฝ่ายเดยีว นอกจากนี้มีบางคนเข้าใจผิดคดิว่าศูนยร์าชการสะดวก (GECC)  
ของส านักงานเขตสามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จได้ทุกฝ่าย ท้ังที่ในความเป็นจริงไมส่ามารถด าเนินการได้ อาจสร้าง
ความไม่พอใจแก่ประชาชนได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ นิพนธ์ เจริญสิทธิพันธ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ของสถานีบริการน้ ามัน ปตท : กรณีศึกษาสถานีบริการน้ ามัน ปตท. พ้ืนท่ี
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพด้านการ ให้
ข้อมูลข่าวสารที่ไดร้ับจากการเข้าใช้บริการของสถานีบริการน้ ามัน ปตท. อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ
ประชาชนผู้ใช้บริการไมรู่้สึกและรบัรู้ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน มีผลต่อการตีความและไม่แน่ใจในข่าวสารหรือรายการ
ส่งเสริมการขายที่มีอยู่ในเวลานั้น จึงมีผลท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจจะมสีาเหตุ
มาจากการประชาสมัพันธ์ข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นโปรโมช่ันหรือการบรกิารเสริมต่างๆ  ท าไดไ้มด่ีเท่าท่ีควร จึงท าให้
ประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการไม่ทราบถึงข่าวสารต่างๆ อย่างท่ัวถึง 

2.5 ปัญหาด้านการตรวจประเมินมาตรฐานศูนยร์าชการสะดวก ทุกหน่วยงานต้องเสียเวลา    
ในการจัดเตรียมเอกสารที่มีเป็นจ านวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อการท างานและการให้บริการประชาชนได้ ประกอบ
กับการประเมินศูนยร์าชการสะดวก (GECC) ซึ่งใช้เกณฑ์การประเมนิและตัวช้ีวัดที่เป็นมาตรฐานกลางจึงไม่เหมาะสม
ที่จะน ามาใช้หน่วยงานท่ีให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครแต่ละประเภท นอกจากนี้หลายหนว่ยงานยังถูก
ประเมินโดยหน่วยงานและองค์การต่างๆ อยู่เป็นประจ าซึ่งเนื้อหาการประเมินส่วนใหญ่ซ้ าซ้อนกัน มีเพยีงบางส่วนที่
แตกต่าง จึงเกิดความสญูเสียโอกาสในจัดบริการที่ดีที่สดุให้สอดคล้องกับภารกิจและคณุภาพการบริการที่ประชาชน
จะได้รับจากหน่วยงานแต่ละประเภท ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ สุวิมล ติรกานันท์ (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2562)    
ได้อธิบายว่า ตัวช้ีวัดที่ดี มีลักษณะดังนี้ 1) สอดคล้องกับประเด็นที่ตอ้งการประเมิน 2) มีความเป็นรูปธรรม ชัดเจน 
เฉพาะเจาะจง ท าให้สามารถวัดหรือสังเกตได้ ซึ่งจะช่วยผู้ประเมินในการรวบรวมข้อมูลจากตัวช้ีวัดดังกล่าว 3) ได้รับ
การยอมรับจากผู้ที่เกีย่วข้องกับโครงการที่ถูกประเมิน เช่น ผู้ปฏบิัตกิารโครงการ ผู้ใช้ผลการประเมิน 

3. แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) หน่วยงานที่
ให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร 
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  1. ด้านสถานที ่ควรมีวิธีการแกไ้ข ปรับปรุง เพื่อลดความแออัดคับแคบของสถานท่ี ท าให้ผู้ที่มา
รับบริการไดร้ับความสะดวกสบาย ได้แก่ ก าหนดมาตรการการใช้ที่จอดรถ เปิดให้บริการก่อนเวลาและบริการแบบ
ไม่พักเที่ยง จัดบริการพิเศษส าหรบัผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ เช่น ผู้พิการ ผูสู้งอายุ ติดป้ายบอกทางเพื่อความ
รวดเร็วในการติดต่อ และพิจารณาปรับปรุง ดัดแปลงสถานที่ท่ีมีอยู่ให้เอื้อต่อการให้บริการ สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ นิพนธ์ เจริญสิทธิพันธ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของสถานี
บริการน้ ามัน ปตท : กรณีศึกษาสถานีบริการน้ ามัน ปตท. พื้นที่อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี  ผลการศึกษาพบว่า 
ประชาชนผู้มาใช้บริการ มีความพงึพอใจต่อคุณภาพด้านความสะดวกจากการเข้าใช้บริการของสถานีบริการน้ ามัน 
ปตท. อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ 
ทั้งในด้านท าเลและภาพลักษณ์สถานีบริการ ด้านสาธารณูปโภคและจ านวนพนักงานที่เพียงพอ ซึ่งมีผลมาจาก
นโยบายของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่เน้นการบริหารภาพรวมและความต่อเนื่องของบริการที่มีคุณภาพ และยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สยาม ชูกร (2559) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบ้านแพ้ว ผลการศึกษาพบว่า ดา้นกายภาพ : ควรจัดหาและปรับปรุงเครือ่งมือ อุปกรณ์
ต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย จัดหาเกา้อี้ ที่น่ังรอ ให้มีจ านวนมากพอ มีหนังสือ วารสารไว้ให้อ่าน ปรับภูมทิัศน์ให้มี
บรรยากาศร่มรื่น 

2. ด้านจ านวนเจ้าหน้าที่ ควรใช้วิธีการต่างๆ เพื่อแก้ไขปญัหาจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
ไม่เพียงพอ ได้แก่ การจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานของหน่วยงานประเภทโรงพยาบาลและหน่วยงาน
ประเภทศูนย์บริการสาธารณสุข เพิ่มการใช้ระบบสารสนเทศให้มากขึ้น และมีการวางแผนระบบการลา สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ อุไร  ดวงระหว้า (2554) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคณุภาพการให้บริการศูนย์บริการ 
One Stop Service : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการศึกษาพบว่า การให้บริการ
ของศูนย์บริการ One Stop Service บางขั้นตอนยังเกิดความล่าช้า ควรคัดเลือกบุคลากรที่มีความช านาญ มีความ
กระฉับกระเฉงคล่องตัวมาปฏิบตัิงาน ทั้งนี้จ านวนบุคลากรต้องมีจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอสามารถยดืหยุ่นได้ และ
อาจต้องลดขั้นตอนให้มีความกระชับมากขึ้น ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพตรวจสอบได้ง่าย ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้
เหมาะสม เมื่อนักศึกษา มาติดต่อจ านวนมากหรือน้อย เพื่อลดข้อผิดพลาดต่างๆ อันจะส่งผลให้การปฏบิัติงานมคีวาม
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทันต่อความต้องการให้มากยิ่งข้ึน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ     
(อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2562) ได้อธิบายว่า ความเพียงพอของทรัพยากร นโยบายที่จะประสบความส าเร็จ
จะต้องได้รับการสนับสนุนทางทรัพยากรทั้งด้านการเงินและงบประมาณ รวมถึงก าลังคนและคุณภาพของคน 
(ความรู้ทางด้านเทคนิค) อย่างเต็มที่ นอกจากน้ีปัจจัยทางด้านการบริหารอื่นๆ (ทรัพยากรทางด้านการบริหาร) 
จะต้องไดร้ับการสนับสนุนและมีจ านวนที่เพียงพอต่อการน านโยบายไปปฏิบตัิอีกด้วย   

3. ด้านการจัดการให้บริการ หน่วยงานประเภทส านักงานเขตประสบปัญหาเดียวกันคือ  
เมื่อมีการจัดการให้บริการครบทุกฝ่าย ณ ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ผลปรากฏว่า มีหลายฝ่ายยงัไม่สามารถ
ให้บริการ ได้แบบเบด็เสร็จ จึงท าได้แค่เพียงรับเรื่องไว้ ส่งผลให้บางฝา่ยมีประชาชนมาใช้บริการน้อยมาก หรือแทบ
จะไมม่ีเลย เช่น ฝ่ายการศึกษา ท าให้เกิดการสูญเสียทั้งเวลาและจ านวนบุคลากรที่ต้องผลัดเปลีย่นหมุนเวียนกันมา
นั่งปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์ ทั้งที่ๆ มีงานประจ าที่ต้องรับผิดชอบ ประชาชนเองก็เลือกที่จะไปติดต่อฝ่ายต่างๆ 
โดยตรง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชนิดา บนใหม่ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการประชาชนด้าน
ทะเบียนราษฎรของส านักทะเบียนท้องถิ่นเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า ผูร้ับบริการต้องการให้มี
การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างานด้วยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ที่
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ล้าสมัย ไมม่ีความจ าเป็นหรืออาจเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชน โดยเฉพาะการมอบอ านาจ การอนุมัติ 
อนุญาตและการสั่งการตา่งๆ ให้สามารถด าเนินการไดเ้สรจ็สิ้น ณ จดุให้บริการเดียวกัน ประกอบกับในการลงวิจัย
ภาคสนาม ผู้วิจัยพบว่า จากการสุม่กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผูม้ารับบริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ส านักงานเขต 
โดยวิธแีบบบังเอิญ ทั้งหมดล้วนเป็นผู้มารบับริการของฝ่ายทะเบยีน ไม่ปรากฏว่ามผีู้มารับบริการของฝา่ยอื่นๆ เลย 
กรุงเทพมหานครจึงควรประชุมหารือร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. ส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อปรับปรุง แก้ไข และก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ให้สอดคล้องกับภารกจิและกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานที่ให้บริการ
ประชาชนของกรุงเทพมหานครแต่ละประเภท  พร้อมทั้งพิจารณาเชิญหน่วยงานหรือองค์กรอื่นตามความเหมาะสม
มาร่วมปฏิบัติงานที่ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อให้การบริการของหน่วยงานแต่ละประเภทสมบูรณ์และครบวงจร 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ,์ 2562) ได้อธิบายว่า ปัจจัยที่ก าหนด
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ ด้านความเป็นไปได้ทางเทคนิคหรือทฤษฎี  นโยบายที่
มีลักษณะไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนและมีผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการไม่มากนัก จะมีโอกาสประสบความส าเร็จในทาง
ปฏิบัติมากกว่า นโยบายที่มโีครงสร้างที่สลับซบัซ้อน มีผู้คนหรือมีหนว่ยงานมาเกี่ยวข้องมากมาย นโยบายที่ต้องการ 
ใหผู้้ปฏิบัตเิปลีย่นแปลงพฤติกรรมจากท่ีเคยท าอยู่จนเคยชิน มีโอกาสที่จะประสบปญัหาในการน าไปปฏิบัติ 

4. ด้านการประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานครควรเพิ่มการประชาสมัพันธ์ในภาพรวมให้มากขึ้น 
เพื่อใหป้ระชาชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของหน่วยงานแต่ละประเภท  สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ชนิดา บนใหม่ (2561) ได้ศึกษา คุณภาพการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎรของส านักทะเบียน
ท้องถิน่เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า เจา้หน้าท่ีผู้ให้บริการต้องการให้มีการเปดิช่องทางระบบ
สารสนเทศ ซอฟต์แวร์โมบายแอปพลิเคช่ันต่างๆของรัฐ ให้สามารถเข้าถึงเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้จะ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ลดความซ้ าซ้อน และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆได้ การบริการประชาชน
หรือติดต่อระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและประกาศให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป พร้อมกับจดัให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนท่ีจะเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้ง่าย 

5. ด้านการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก กรุงเทพมหานครควรพิจารณาแก้ไข 
ปัญหาด้านเอกสารการตรวจประเมินที่มีหลากหลายประเภทและมีความซ้ าซ้อนกัน โดยแสวงหาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ที่ทันสมัยและจัดสรรให้หน่วยงานที่ให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครน าไปใช้ในการจัดเตรียมเอกสารการตรวจ
ประเมิน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีเวลาในการส่งมอบบริการที่มีคณุภาพแก่ประชาชน สอดคล้องกับการศึกษาของ ชนิดา 
บนใหม่ (2561) ได้ศึกษา คุณภาพการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎรของส านักทะเบียนท้องถิ่นเขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการควรปรับปรุงด้านขั้นตอนการให้บริการ บ่อยครั้ง
ที่งานเดียวกันแต่กลับต้องคีย์ข้อมูลซ้ าแล้วซ้ าอีกโดยคนหลายๆ คน ทางที่ดีท่ีสุดคือน าคนเหล่านั้นมาอยู่ในทีมเดียวกัน
แล้วแบ่งงานกันตามความถนัด และกระจายหน้าที่โดยให้ระบบงานหรือฐานข้อมูลหลักเป็นตัวรวบรวม และ ยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ,์ 2562) ได้อธิบายว่า ปัจจัยที่ก าหนด
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ ด้านความเป็นไปได้ทางเทคนิคหรือทฤษฎี โดยเทคโนโลยีที่
จะน าไปใช้ในการปฏิบัติตามนโยบายต้องเป็นเทคโนโลยีทีส่อดคล้องกับสถานการณ์หรือภาวะแวดล้อมในการน า
นโยบายไปปฏิบตั ิ
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ด้านผู้รับบริการ 
 1. ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อศูนย์ราชการสะดวก (GECC) หน่วยงานที่ให้บริการ
ประชาชนของกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
  ผู้รับบริการศูนยร์าชการสะดวก (GECC) ส านักงานเขต และศูนย์บรกิารสาธารณสุข ทุกคนล้วน
ประทับใจมากกับการให้บริการและไมต่้องการให้มีบริการอะไรเพิม่เติม เนื่องจากได้มีการพัฒนาการให้บริการที่ดี
กว่าเดิมมากในหลายด้าน ได้แก่ ดา้นสถานท่ีสะอาดและสะดวกสบาย  ด้านการต้อนรับและให้บริการแบบเป็นกันเอง 
มีระบบการบริหารจดัการที่ดี ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องเตรียมเอกสารแค่ใช้บัตรประชาชนเพียงอย่างเดียว เวลารอ
คอยรับบริการก็ไม่นาน และมีการบริการแบบไม่พักเที่ยง ส่วนผู้รับบริการศูนยร์าชการสะดวก (GECC) โรงพยาบาล
สังกัดกรุงเทพมหานคร มีความคดิเห็นและความพึงพอใจ แบ่งเป็น 3 ประเด็น ดังน้ี ประเด็นแรก พึงพอใจ พบว่าเป็น
ผู้ที่มาตามแพทย์นดั จะได้เขา้รับการตรวจรกัษาตามควิโดยใช้เวลาไม่นาน และส่วนใหญ่เขา้ใจดีว่าการให้บรกิารโรงพยาบาล 
ของรัฐมีข้อจ ากัดด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากร ซึ่งไม่สัมพันธ์กับจ านวนผู้มารับบริการที่นับวันจะมีมากขึ้น  
ประเด็นที่สอง ไม่พึงพอใจ พบว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้มาตามแพทย์นัด จะประสบปัญหาการรอคอยที่ยาวนานกว่าปกติ      
ท าให้เกิดทัศนคติในแง่ลบต่อการให้บริการของโรงพยาบาล และประเด็นที่สาม ความคิดเห็นและความพึงพอใจ
คล้ายคลึงกัน คือ ด้านอาคารสถานท่ีซึ่งคับแคบ ที่น่ังมีไม่เพียงพอ แอร์ไม่ค่อยเย็น จุดบริการน้ าดื่มน้อยเกินไป ไม่มี
ซุ้มหรือรา้นขายอาหารและเครื่องดื่มตรงบริเวณจุดพักคอย แตห่้องน้ าสะอาดขึ้น 
  หากสรุปผลการน านโยบายศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ไปใช้กับหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน
ของกรุงเทพมหานครโดยพิจารณาเฉพาะประเด็นที่นโยบายสามารถบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ จะเห็นได้ว่า 
หน่วยงานประเภทส านักงานเขตและประเภทศูนย์บริการสาธาณสุข ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบาย
ดังกล่าว สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ  แต่หน่วยงานประเภทโรงพยาบาลยังไม่ประสบความส าเร็จ 
เนื่องจากยังมีผู้รับบริการทีไ่ม่พอใจต่อการให้บริการ และทุกคนต้องการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขเรื่องอาคารสถานท่ี 
สอดคล้องกับแนวคิดของ สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ (2557) ได้อธิบายว่า แนวทางการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย (goal-
based approach)  เป็นการประเมนที่มุ่งให้ความสนใจเปรียบเทียบผลที่ได้รับกับจุดมุ่งหมาย โดยมีนักวิชาการประเมิน 
ในกลุ่มนี้ ได้แก่ Tylor (1950) Cronbach (1963) และ Kirkpatrick (1978) และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ เยาวด ี
รางชัยกุล (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรหีงษ์, 2562) ได้อธิบายว่า ตัวแบบการประเมินผลของ Tylor ที่เรียกว่า ตัวแบบ
การบรรลุเปา้หมาย (Goal Attainment Model) เป็นตัวแบบท่ียดึเป้าหมายเป็นหลักในการประเมินผลความส าเรจ็
ของโครงการ โดยการตรวจสอบผลผลิตของโครงการว่าตรงตามเปา้หมายที่ตั้งไว้ของโครงการหรือไม ่ 

  2.ต้องการให้ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) หน่วยงานที่ให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร 
แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการ มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังน้ี 
     ผู้รับบริการศูนยร์าชการสะดวก (GECC) ส านักงานเขต และศูนย์บรกิารสาธารณสุข ทุกคนล้วน
พอใจต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานทั้งสองประเภท ไม่มีจุดที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมแต่อย่างใด        
ส่วนศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของโรงพยาบาล ผู้รับบริการยังต้องการให้มีการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา    
ในด้านสถานท่ีและด้านระบบการให้บริการ เช่น จัดหาที่น่ังเพิ่ม ปรับปรุงระบบคิว จดัตารางเวลาปฏิบตัิงานใหม่   
ใหส้อดคล้องกับจ านวนผู้รับบริการในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้การด าเนินนโยบายศูนยร์าชการสะดวก (GECC) ของ
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จ สอดคล้องกบัแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ  (อ้างถึงใน  
เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2562) ได้อธิบายว่า มีปัจจัยหลายประการที่ก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการ
น านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะของนโยบาย วัตถุประสงค์ของนโยบาย ความเป็นไปได้ทางการเมือง 
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ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี ความพอเพียงของทรัพยากร ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ ทัศนคติของ  
ผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติ และกลไกภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ    

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป  
 ผู้บริหารและผู้ให้บริการ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อน าไปด าเนินการ ดังนี ้

1) กรุงเทพมหานครควรมอบหมายใหผู้้บริหารส านักงานเขตทุกเขตประชุมปรึกษาหารือกัน 
ภายในเขตเพื่อพิจารณาคัดเลือกฝา่ยและคดัเลือกงานที่เหมาะสมตามบริบทของแต่ละเขต (ยกเว้นฝ่ายทะเบียนและ
ฝ่ายการคลัง) เพื่อสร้างการบริการได้แบบเบด็เสร็จอยา่งแท้จริง แล้วน าเสนอในภาพรวมของกรุงเทพมหานครต่อ
ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป     

2) กรุงเทพมหานครควรพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังของส านักอนามัย โดยเพิ่ม 
ต าแหน่งบุคคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดทุกแห่ง เนื่องจากโครงสร้างเดิมไม่ได้
มีการก าหนดต าแหน่งประเภทดังกล่าวไว้ เพื่อให้การบริการของศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร
สอดคล้องกับยุคสมยัที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของประชาชนกรุงเทพมหานคร 

3) กรุงเทพมหานครควรจัดสรรงบประมาณให้กับโรงพยาบาลในสังกัดเพื่อน าไปพัฒนา ปรับปรุง  
ดัดแปลง หรือจัดสร้างสถานที่ส าหรับการรอคอย และเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวก ให้เพียงพอต่อจ านวนผู้มาใช้บริการ      
ที่มีจ านวนมาก 

4) กรุงเทพมหานครควรพิจารณาน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้กับศูนย์ราชการ 
สะดวก (GECC) หน่วยงานที่ให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในประเด็นแรกที่ต้องรีบด าเนินการ 
คือ การลดขั้นตอนการจัดเตรียมและการจัดเก็บเอกสารการประเมินที่มีเป็นจ านวนมาก และอีกประการหนึ่ง 
กรุงเทพมหานครควรพิจารณาปรบัลดการประเมินท่ีซ้ าซ้อนในส่วนท่ีเป็นการประเมินของกรุงเทพมหานครเอง 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีเวลาในการส่งมอบบริการที่มีคณุภาพแก่ประชาชน 
  5) กรุงเทพมหานครควรเพิ่มการประชาสมัพันธ์เกีย่วกบัการใหบ้ริการของศูนยร์าชการสะดวก (GECC) 
หน่วยงานที่ให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครในหลากหลายช่องทาง โดยเน้นหนักไปที่สื่อสังคมออนไลน์ให้
มากทีสุ่ด 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1) ควรศึกษาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
หน่วยงานท่ีให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครประเภทส านักงานเขต เพื่อใหเ้ป็นจุดที่สามารถให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จอย่างแท้จริง 
  2) ควรศึกษาแนวทางการปรับปรุง แก้ไขปัญหาการตรวจประเมินประเภทต่างๆ ที่มีจ านวนมาก
และซ้ าซ้อนกัน เพื่อให้หน่วยงานท่ีให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครมเีวลาในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ     
แก่ประชาชน 
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