สรุป
ผลการสารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
ของผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
ที่มาขอรับบริการ ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม.
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โดย... ส่วนช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในเขต กทม.
สานักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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คานา
การสารวจความพึง พอใจและไม่พึง พอใจต่อ การให้บ ริก ารของผู ้ป ระสบภัย ที่ม าขอรับ บริก าร
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร สานักช่วยเหลือผู้ประสบภัยจัดทาขึ้น
เพื่อทราบถึงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการว่าในการให้บริการประชาชนที่ขอรับบริการ
มีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด เพื่อนาผลการศึกษาไปปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน ให้ดียิ่งขึ้นตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับการบริการ มีความพึงพอใจสูงสุดต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
ผลการสารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของผู้ประสบภัยที่มาขอรับบริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้นาเสนอเกี่ยวกับประเด็นของการให้บริการด้านต่างๆ และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/
บุ ค ลากร ด้ า นกระบวนการขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก ด้ า นผลจากการให้ บ ริ ก าร และ
ในภาพรวมของการให้บริการ ตลอดจนผลจากการให้บริการโดยรวม เพื่อจะได้นาผลที่ได้จากการสารวจไปปรับปรุง
การให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุดต่อไป

พฤศจิกายน 2560
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บทที่ 1
บทนา
๑.1 ความเป็นมา
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 2
การบริห ารราชการเพื่อให้ เกิดประโยชน์สุ ขของประชาชน มาตรา 8 (4) “ให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้อง
คอยรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และความพึ ง พอใจของสั ง คม โดยรวมและประชาชนผู้ รั บ บริ ก าร เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง หรื อ
เสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม” และหมวด 3 การบริหารราชการ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ มาตรา 11 “ส่ ว นราชการมี ห น้ า ที่ พั ฒ นาความรู้ ใ นส่ ว นราชการ
เพื่ อ ให้ มี ลั ก ษณะเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ อ ย่ า งสม่ าเสมอ โดยต้ อ งรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและสามารถ
ประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสม
ต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่ งเสริ มและพัฒ นาความรู้ความสามารถสร้างวิสั ยทัศน์ และปรับเปลี่ ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัด ให้เป็น บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน” ดังนั้น การให้บริการประชาชนให้ได้รับ
ความพึ งพอใจสู งสุ ด จึ ง เป็ น เป้ า หมายสู ง สุ ด ขององค์ ก รทุ ก แห่ ง ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ต่ า งก็ แ ข่ ง ขั น การบริ ก าร
เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนหรือลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการสูงสุด เริ่มตั้งแต่รัฐบาลมีการ
ปฏิรูประบบราชการในปี 2545 เป็นต้นมา รัฐบาลได้ดาเนินการเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐทุกองค์กรมีการปรับปรุงคุณภาพ
การให้ บริ การแก่ประชาชนให้ ได้รั บการบริ การที่ดี จะเห็ นได้จากการที่หน่ วยงานภาครัฐ เริ่ มดาเนินการปรั บปรุงระบบ
การให้ บริ การแก่ประชาชนต่ างๆ ด้ านความสะดวก ความรวดเร็ว ยุ ติ ธ รรมต่ า งๆ โดยการลดขั้ นตอนในการท างาน
การอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่พึงพอใจต่อหน่วยงานภาครัฐอย่างสูงสุด
การบริ การประชาชนของหน่ว ยงานภาครัฐนั้น ประชาชนทั่วไปที่ต้องติดต่อกับหน่ว ยงานของรัฐ
ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย เนื่องจากมีกฎหมายบังคับจากหน่วยงานของรัฐบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่ดีขึ้น สะดวกรวดเร็วและชัดเจน ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ จึงต้องเร่งดาเนินการให้มีการปรับปรุง
ให้ ก ารบริ ก ารที่ ดี ซึ่ ง ประชาชนก็ ค าดหวั ง ว่ า จะได้ รั บ การการบริ ก ารที่ จั ด ให้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล
เสีย ค่าใช้จ่ ายต่า คุ้มค่าต่อเงินภาษีของราษฎรที่เ สี ยภาษีและมีการแข่งขันการให้บริการของภาครั ฐทุกด้านโดยมี
การปรับปรุงระบบการให้บริการ การอานวยความสะดวกแก่ประชาชน การสร้างจิตสานึกต่อการบริการสาธารณะ
เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนและความเป็นนักวิชาชีพของข้าราชการต่อไป
ส่วนช่ว ยเหลือผู้ป ระสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร สานักช่วยเหลือผู้ ประสบภัย ในฐานะตัว แทน
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทาหน้าที่ในการให้บริการประชาชนตามบทบาทภารกิจของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จึงได้มีการดาเนิ นงานตามภารกิจที่มีการปรับปรุงระบบการทางานต่างๆ เพื่อเป็นการ
อานวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยให้ได้รับการบริการที่ดีและมีประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
จึ งได้ ด าเนิ นการส ารวจความพึ งพอใจและไม่ พึ งพอใจของผู้ ประสบภั ย เพื่ อเป็ นข้ อมู ลในการปรั บปรุ งการท างาน
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
1.๒ วัตถุประสงค์ของการสารวจ
1) เพื่อสารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของผู้ประสบภัยที่มาขอรับบริการจาก
เจ้าหน้าทีส่ ่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร สานักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
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2) เพื่ อ น าผลการส ารวจไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านและการให้ บ ริ ก ารของส่ ว นช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร สานักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1.๓ ขอบเขตของการสารวจ
1) สารวจให้บริการและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของผู้ประสบภัยที่มาขอรับ
การบริการจากส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร สานักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2) การสารวจความพึงพอใจครั้งนี้ เป็นการสารวจในปีงบประมาณ 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559
ถึงเดือนกันยายน 2560) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จานวน 50 เขต
1.๔ วิธีดาเนินการสารวจ
ในการสารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของผู้ประสบภัยที่มาขอรับบริการจาก
ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร สานักช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครั้งนี้ เป็นสารวจความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจของผู้ประสบภัยในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล
ประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประสบภัยที่มาติดต่องานขอรับบริการ
จากส่ ว นช่ว ยเหลื อผู้ ป ระสบภัย ในเขตกรุ งเทพมหานคร ส านักช่ว ยเหลื อผู้ ประสบภัย ในปีง บประมาณ 2560
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จานวน 50 เขต โดยมีผู้ประสบภัยที่มาขอรับบริการทั้งสิ้น จานวน 527 คน ใช้วิธีการแจก
และรวบรวมแบบสารวจจากผู้ประสบภัยที่มาติดต่อขอรับบริการ และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป อธิบายผลที่ได้รับจากการสารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
1.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ได้รับทราบทัศนคติของผู้ประสบภัยที่มาติดต่อขอรับบริการว่าเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ เพื่อนาไป
ปรับปรุงแก้ไข
2) เป็นแนวทางในการปรับปรุงการทางานการบริการผู้ประสบภัยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป
3) ผลของการส ารวจเกี่ย วกั บระดั บ ความพึง พอใจ และไม่ พึ งพอใจของผู้ ประสบภั ย ที่ มีต่ อ การ
ขอรั บ บริ ก าร ส่ ว นช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ส านั ก ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ซึ่ ง จะ บ่ ง ชี้ ถึ ง
ความสามารถของหน่ ว ยงานในการสนองตอบต่ อ ปั ญ หา และความต้ อ งการของผู้ ป ระสบภั ย ที่ ม าขอรั บ บริ ก าร
เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
1.๖ นิยามศัพท์
1) ผู้ให้บริการ หมายถึง ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร สานักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ในการให้บริการแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร จานวน 50 เขต
2) ผู้ประสบภัย หมายถึง ผู้ประสบภัย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จานวน 50 เขต ที่มาขอรับบริการ
ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร สานักช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในปีงบประมาณ 2560
3) เจ้าหน้าที่ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจา ในส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ที่ทาหน้าที่ในการให้บริการ
4) กระบวนการในการปฏิ บั ติ งาน หมายถึ ง วิ ธี การที่ น ามาใช้ ในการปฏิ บั ติ งาน ซึ่ งประกอบด้ วย
ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนี้
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การช่ วยเหลื อผู้ ประสบภั ยอั คคี ภั ยในเบื้ องต้ น ณ จุ ดเกิ ดเหตุ ในพื้ นที่ กรุ งเทพมหานคร
จานวน 50 เขต รวม 4 ขั้นตอน ภายในระยะเวลา 12 ชั่วโมง
การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ด้ า นสงเคราะห์ ผู้ ป ระสบภั ย ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร
จานวน 50 เขต รวม 3 ขั้นตอน ภายในระยะเวลา 13 วัน
ทั้งนี้ ได้ให้การบริการที่ชัดเจน มีวิธีการบริการและความสะดวกให้ได้รับความรวดเร็วของขั้นตอน
มีความสม่าเสมอต่อเนื่องในการให้บริการ
5) การให้บริ การ หมายถึง ผู้ ที่ให้ บริการในงานด้านนั้นๆ โดยองค์ประกอบของผู้ ให้ บริการที่ดีนั้น
มี ดั ง นี้ มี ค วามรู้ ค วามช านาญในงาน มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการให้ บ ริ ก าร การให้ บ ริ ก ารอย่ า งเท่ า เที ย มกั น
ให้คาแนะนาและอธิบายข้อสงสัยแก่ผู้มารับบริการและมีความสุภาพอ่อนโยนกับผู้มาใช้บริการ
6) การจั ด สิ่ ง อ านวยความสะดวก หมายถึ ง จ านวนเอกสาร จ านวนโต๊ ะ เก้ า อี้ รวมถึ ง การ
ให้บริการคาปรึกษาของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสถานที่จอดรถสาหรับผู้ประสบภัยที่มาขอรับบริการ
7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเกิดจาก
พื้นฐานการรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ และจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสามารถ ตอบสนองความ
ต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ ซึ่งระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความ แตกต่างกันไป
8) ผู้ รั บ บริ ก าร หมายถึ ง ผู้ ป ระสบภั ย ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร จ านวน 50 เขต ที่ ม าขอรั บ
บริการส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร สานักช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่ นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
“การบริ ห ารราชการต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชนเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงาน
ที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้อ งการของประชาชน มีผู้ รั บผิ ด ชอบต่อ ผลงาน” การปรั บปรุ งคุ ณ ภาพการให้ บ ริก าร
จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 28 มิ ถุ น ายน 2548 เห็ น ชอบให้ น าการพั ฒ นาคุ ณ ภาพกา ร
บริ ห ารจั ดการภาครั ฐ มาใช้เป็ น เครื่ องมือในการพัฒ นาระบบราชการให้ มีประสิ ทธิภ าพและยั่งยืน และส านักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ ด าเนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดั ง กล่ า ว โดยจั ด ท า
เกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และก าหนดเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ตามค ารั บ รองกา รปฏิ บั ติ ร าชการของ
ส่วนราชการในปี พ.ศ.2549 ต่อมาในปี พ.ศ.2551 ได้ปรับปรุงเกณฑ์ไปสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level ) กาหนดให้ส่วนราชการนาไปใช้การพัฒนาองค์การ ปีละ 2 หมวด ระหว่าง
ปี พ.ศ.2552 – 2554 เพื่อยกระดับการพั ฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง จึงได้กาหนดให้มีการตรวจรับรองคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) แก่ส่วนราชการที่ดาเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐครบ 6 หมวด
ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2556 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ พิจารณาคั ดเลื อ กงานบริก ารที่ส่ ว นราชการ
เสนองานบริการหลัก โดยให้สานักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ดาเนินการสารวจ ประกอบด้วย
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
5. ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
ทั้ ง นี้ ส านั ก งาน ก.พ.ร. ได้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กงานบริ ก ารที่ ส่ ว นราชการเสนอเป็ น งานหลั ก
ของหน่ วยงาน โดยมี ส านั กงานสถิ ติ แห่ งชาติ เป็ นผู้ ด าเนิ นการส ารวจตามประเด็ นส าคั ญข้ างต้ น กรมป้ องกั นและ
บรรเทาสาธารณภั ย เป็ น หน่ ว ยด าเนิ น การตั ว ชี้ วั ด มิ ติ ภายนอก ด้ านการประเมิ นคุ ณภาพ (น้ าหนั กร้ อยละ 10)
ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกสาหรับสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จานวน 2 กระบวนงาน
1. การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในเขตกรุงเทพมหานคร หน่วยรับผิดชอบ คือ ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในเขตกรุงเทพมหานคร สานักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2. โครงการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพชุ ม ชนด้ า นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย (CBDRM)
หน่วยรับผิดชอบ คือ ส่วนสนับสนุนการมีส่วนร่วม สานักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
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ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ มุ่ ง เน้ น ผลสั ม ฤทธิ์ ส่ ว นช่ ว ยเหลื อ
ผู้ ป ระสบภั ย ในเขต กทม. ได้ รั บ มอบหมายให้ รั บ ผิ ด ชอบกระบวนงาน การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบอั ค คี ภั ย ในเขต
กรุงเทพมหานคร จาแนกออกเป็น 2 กิจกรรม
1) ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
กระบวนงานการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในระยะเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 4 ขั้นตอน
ภายในระยะเวลา 12 ชั่วโมง ดังนี้
ขั้นตอน
รายละเอียด
ระยะเวลาดาเนินการ
1

 รับแจ้งเหตุ
 รายงานต่อผู้บังคับบัญชาและสั่งการ
 ติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์สถานการณ์
 เตรียมยานพาหนะและสิ่งของสารองจ่าย เครื่องอุปโภค บริโภค
 สถานการณ์ปลอดภัยสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้

1 ชั่วโมง

2

เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ

2 ชั่วโมง

3

สารวจสถานที่เกิดเหตุและครอบครัวผู้ประสบภัย

4 ชั่วโมง

4

 จัดทาทะเบียนและบัตรประจาครอบครัวผู้ประสบภัย
 แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า และเครื่องนุ่มห่ม

5 ชั่วโมง

2) ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ กระบวนงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ด้านสงเคราะห์ผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 3 ขั้นตอน ระยะเวลา 13 วัน
ขั้นตอน
รายละเอียด
ระยะเวลาดาเนินการ
1

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและพิจารณาความเหมาะสม
ในการช่วยเหลือ เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมจัดทาเอกสาร
การช่วยเหลือเพื่อยืมเงินทดรองราชการ

5 วัน

2

ขออนุมัติในหลักการยืมเงินทดรองราชการ และขออนุมัติจ่ายเงิน
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และส่งกองคลัง

6 วัน

3

แจ้งผู้ประสบภัยรับเงินช่วยเหลือ และจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2 วัน
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ในการส ารวจความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจต่อการให้ บริการของผู้ ประสบภัยที่มาขอรับบริการ
ส่ ว นช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ส านั ก ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ได้ น าแนวคิ ด และทฤษฎี
มาประกอบการใช้ในการดาเนินการ ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ
2. แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริการที่ดี
3. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของการให้บริการ
4. แนวคิดกระบวนการบริหารและพัฒนาขั้นพื้นฐานบริการสาธารณะ
5. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
6. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
1. แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ (Public Service Delivery)
กุลธน ธนาพงศธร (อ้างใน ไพศาล ประโพธิเทศ, 2547 : 13-14) กล่าวว่า หลักการให้บริการ
ได้แก่
1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ คือ ประโยชน์และบริการที่องค์กร
จัดให้นั้น จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่หรือทั้งหมด มิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่ม ใด
กลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
2. หลักความสม่าเสมอ คือ การให้บริการนั้นๆ ต้องดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ มิใช่ทาๆ หยุดๆ
ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน
3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอหน้า และเท่าเทียมกัน
ไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มคนอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด
4. หลักความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ไปในการบริการ จะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะได้รับ
5. หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ปฏิบัติได้ง่ายสะดวกสบาย
สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มาก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการ หรือผู้ใช้บริการมากจนเกินไป
มิลเลทท์ (Millet 1954, 397 อ้างใน ไพศาล ประโพธิเทศ, 2547: 13-14) ได้ชี้ให้เห็นว่า
คุณค่าประการแรกของการบริการงานรัฐกิจทั้งหมด เป็นการปฏิบัติงานด้านการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ซึ่งมีลักษณะสาคัญ 5 ประการ คือ
1. การให้บริการที่เสมอภาคกัน (Equitable Service) มีหลักเกณฑ์ว่าบุคคลย่อมเกิดมาอย่างเสมอภาค
เท่าเทียมกัน ความเสมอภาคกัน คือ ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในด้านกฎหมายและการเมือง การให้บริการ
ของรัฐจะต้องไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ผิวพรรณ หรือฐานะทาง เศรษฐกิจ ตลอดจนสถานภาพทางสังคม
2. การให้บริการด้วยความรวดเร็ว (Timely Service) ผลสาเร็จของการบริการนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ผลสาเร็จของงานหรือประสิทธิผลแต่เพียงอย่างเดียว หากจะต้องมีประสิทธิภาพด้วย คือ ต้องทันเวลาหรือทันเหตุการณ์
ตามที่ต้องการด้วย เช่น รถดับเพลิงมาภายหลังไฟไหม้หมดแล้ว การบริการนั้นก็ถือว่าไม่บรรลุประสิทธิภาพตามที่ต้องการ
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) นอกจากให้บริการอย่างเท่าเทียมเสมอภาคกัน
และให้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงปริมาณคนที่เหมาะสม จานวนความต้องการในสถานที่ที่เพียงพอในเวลา
ที่เหมาะสมอีกด้วย
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4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) เป็นการให้บริการตลอดเวลา จะต้องมี
ความพร้อมและการเตรียมตัวในการให้บริการสาธารณชนเสมอ มีการฝึกอบรมอยู่เป็นประจา เช่น การทางานของ
ตารวจจะต้องบริการตลอด 24 ชั่วโมง
5. การบริการอัตราก้าวหน้า (Progressive Service) เป็นการบริการที่เติบโตพัฒนาไป ทั้งทาง
ด้านผลงานและคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย แนวคิดเชิงปทัสถาน (Normative Concepts) แนวคิดเชิงประจักษ์
(Empirical Concepts)
การให้บริการสาธารณะตรงกับภาษาอังกฤษว่า Public Service Deliberly และไ
ในลักษณะงานที่ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรง โดยหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีหน้ าที่ในการส่งต่อการบริการให้แก่ผู้รับบริการ มีนักวิชาการให้แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ
ดังนี้
เทพศักดิ์ บุญยรั ตพัน ธ์ (2536,13) ได้ให้ ความหมายของการให้บริการสาธารณะว่า หมายถึง
การที่บุคคลกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อ งกับการให้บริการสาธารณะ ซึ่งอาจจะเป็นของรัฐ
หรือเอกชน มีหน้าที่การส่งต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน โดยส่ ว นรวมการให้ บ ริ ก ารสาธารณะที่เ ป็ น ระบบ “ระบบ” มี องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ 6 ส่ ว น คื อ
1) สถานที่และบุ คคลที่ให้บ ริ การ 2) ปั จ จั ยนาเข้าหรือทรัพยากร 3) กระบวนการและกิจกรรม 4) ผลผลิ ตหรือ
ตัวบริการ 5) ช่องทางการให้บริการ และ6) ผลกระทบที่มีต่อผู้รับบริการ
ปฐม มณีโรจน์ (อ้างถึงใน Suchitra 1986,21) ได้พิจารณาถึงการบริการ ในฐานะที่เป็นหน้าที่
ของหน่วยงานที่มีอานาจกระทาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเพื่อให้เกิดความพอใจดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นการ
พิจารณาระบบการให้บริการว่า ประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ 1) ผู้รับบริการ (Proveders) และ2) ผู้รับบริการ (Recipients)
ฝ่ายแรกมีหน้าที่ที่ต้องให้บริการเพื่อให้ฝ่ายหลังเกิดความพึงพอใจ
ประยู ร กาญจนดุ ล (2491,199-1217 ได้ ก ล่ า วถึ ง แนวคิ ด ของการให้ บ ริ ก ารสาธารณะว่ า
มีอยู่ 5 ประการ ที่สาคัญ คือ
1. บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความอานวยการหรือในความควบคุมของฝ่ายปกครอง
2. บริการสาธารณะมีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน
3. การจัดระเบียบ และวิธีดาเนินการบริการสาธารณะ ย่อมจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอเพื่อให้
เหมาะสมแก่ความจาเป็นแห่งกาลสมัย
4. บริ ก ารสาธารณะ จะต้ อ งจั ด ด าเนิ น การอยู่ เ ป็ น นิ จ และโดยสม่ าเสมอไม่ มี ก ารหยุ ด ชะงั ก
ถ้าบริการสาธารณะจะต้องหยุดชะงักลงด้วยประการใดๆ ประชาชนย่อมได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับความเสียหาย
5. เอกชนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะเท่าเทียมกัน จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น
ถึงแม้ว่าจะมองแนวคิดของการให้บริการสาธารณะ
บี เอ็ ม เวอร์ มา (Verma,quoted in Suchitra Punyaratabandhu-Bhakdi,1986,21) พิ จารณา
ระบบการให้ บ ริการว่า หมายถึง กระบวนการการให้ บริการซึ่งมีลักษณะที่เคลื่ อนไหวเป็นพลวัตร โดยระบบการ
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ให้บริการที่ดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบใช้ทรัพยากร และผลิตการบริการได้เป็นไปตามแผนงานและการ
เข้าถึง
กิลเบิร์ต และเบอร์กเฮด (Gillbert and Birkhead) อ้างถึงในสานักงานนโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร
2538,76) ได้ ม องว่ า การให้ บ ริ ก ารสาธารณะ มี 4 องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ คื อ 1) ปั จ จั ย น าเข้ า ( Input) หรื อ
ทรั พ ยากร อั น ได้ แ ก่ บุ ค ลากร ค่ า ใช้ จ่ า ย อุ ป กรณ์ แ ละสิ่ ง อ านวยความ สะดวก 2) กิ จ กรรม (Activities) หรื อ
กระบวนการ (Process) หมายถึ ง วิ ธีการที่จะใช้ท รัพยากร 3) ผล (Results) หรื อผลผลิ ต (Outputs) หมายถึ ง
สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง จากมี ก ารใช้ ท รั พ ยากร และ4) ความคิ ด เห็ น (Opinions) ผลกระทบ (Impact) หมายถึ ง
ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่มี ต่ อ บริ ก ารที่ไ ด้ รั บ จากความหมายดั ง กล่ า ว จะเห็ น ได้ว่ า เป็ น การพิจ ารณาโดยใช้
แนวคิดเชิงระบบที่มีการมองว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการนาปัจจัยนาเข้าเข้าสู่กระบวนการผลิตและออกมาเป็น
ผลผลิตหรือการบริการ
เคทซ์ และเบรนด้า (Katz and Brenda,1973:19) ได้เสนอหลักการพื้นฐานของการให้บริการ
สาธารณะ ดังนี้
1. การปฏิบัติแบบเฉพาะเจาะจง (Specificity)
2. ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน (Universalism) หมายถึง การให้บริการประชาชนจะต้องไม่เลือกปฏิบัติ
3. การวางตัวเป็นกลาง (Affective Neutrality) เป็นการให้บริการโดยไม่ใช้อารมณ์ บริ การด้วย
กริยาท่าทาง น้าเสียงที่สุภาพ
พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ และปิยะนุช เงินคล้าย,2545 : 363-364 ) กล่าวถึงหลักการบริการที่ดี
มีดังนี้
1. หลักประสิทธิภาพ หมายถึง การให้บริการที่ได้ผลลัพธ์สูง แต่ใช้ทรัพยากรน้อยและคุ้มค่า
2. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การให้บริการได้ครบตามขอบข่ายของอานาจหน้าที่
3. หลักการตอบสนอง หมายถึง การที่ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้อย่างไม่จากัด
สามารถเลือกบริการได้สอดคล้องกับความพอใจ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธการให้บริการที่ประชาชนร้องขอ
อีกทั้ง ควรหาช่องทางหรือเพิ่มโอกาสการให้บริการประชาชนให้มากที่สุด
4. หลักความรวดเร็ว หมายถึง การลดขั้นตอนให้น้อยที่สุด งานใดที่ทาได้ทันทีควรจะทาถ้าไม่สามารถ
ทาได้ทันทีควรกาหนดระยะเวลาและควรทาให้เร็วที่สุด
5. ความสอดคล้อง หมายถึง การจัดบริการให้ สอดคล้ องกับความต้องการของปัจเจกบุคคลและ
สภาพสังคม
6. หลั ก ความเชื่ อถื อ ไว้ ว างใจ หมายถึ ง การท าให้ ป ระชาชนมี ความศรั ทธาในหน่ ว ยงานของรั ฐ
ได้รับความพึงพอใจในการบริการ
7. หลั กมนุ ษยสั มพั นธ์ หมายถึ ง การให้ บริ การด้ วยความยิ้ มแย้ ม แจ่ มใสเป็ นมิ ตร เอื้ ออาทรต่ อ
ผู้รับบริการ มีความใส่ใจ สนใจเข้าใจปัญหาและให้ความประทับใจมีความสุขหลังจากรับบริการ
8. หลักการให้เกียรติการยอมรับ หมายถึง การให้ความสาคัญ ไม่เลือกปฏิบัติ ต้อนรับด้วยความสุภาพ
ไม่ดูถูกเหยียดหยามประชาชน ไม่ใช้อานาจข่มขู่
9. หลักความเต็มใจ หมายถึง ทาทุกอย่างด้วยใจ ไม่แน่ใจหรือเสแสร้ง พยายามสร้างจิตใจในการบริการ
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10. หลั ก การแข่ ง ขั น หมายถึ ง การพั ฒ นาหน่ ว ยงานที่ ท าให้ มี ก ารบริ ก ารที่ ดี ก ว่ า หน่ ว ยงานอื่ น
ในประเภทเดียวกัน และให้ประชาชนอยากมาใช้บริการอีก
11. หลักความกระฉับกระเฉง หมายถึง การตื่นตัวในการทางานมีความกระตือรือร้น
12. หลักภาพพจน์ที่ดี หมายถึง การที่ประชาชนมีความมั่นใจในการรับบริการ ยอมรับการบริการ
และรับรู้หน่วยงานในทางที่ดี
2. แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริการที่ดี
พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ และ ปิยะนุช เงินคล้าย,2545:363-364) กล่าวถึง หลักการบริการที่ดี ดังนี้
1. หลักประสิทธิภาพ หมายถึง การให้บริการที่ได้ผลลัพธ์สูง แต่ใช้ทรัพยากรน้อยและคุ้มค่า
2. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การให้บริการได้ครบตามขอบข่ายของอานาจหน้าที่
3. หลักการตอบสนอง หมายถึง การที่ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการของรั ฐได้อย่างไม่จากัด
สามารถเลื อกรั บบริ การได้สอดคล้องกับความพอใจ ไม่สามารถหลีกเลี่ ยงหรื อปฏิเสธการให้บริการที่ประชาชนร้องขอ
อีกทั้งควรหาช่องทางหรือเพิ่มโอกาสในการให้บริการประชาชนให้มากที่สุด
4. หลั กความรวดเร็ ว หมายถึง การลดขั้นตอนให้ น้อยที่สุ ด งานใดที่ทาได้ทั นทีควรจะทา ถ้าไม่
สามารถทาได้ทันที ควรกาหนดระยะเวลาและควรทาให้เร็วที่สุด
5. หลักความสอดคล้อง หมายถึง การจัดบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของการผู้ขอรับบริการ
6. หลั ก ความเชื่ อถื อ ไว้ ว างใจ หมายถึ ง การท าให้ ป ระชาชนมี ความศรั ทธาในหน่ ว ยงานของรั ฐ
ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการ
7. หลั ก มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ หมายถึ ง การให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใสเป็ น มิ ต ร เอื้ อ อาทร
ต่อผู้รับบริการ มีความใส่ใจ สนใจเข้าใจปัญหาและความประทับใจมีความสุขหลังจากรับบริการ
8. หลั กการให้ เกียรติ การยอมรับ หมายถึง การให้ ความส าคัญ ไม่ เลื อกปฏิบัติ ต้อนรับความสุ ภาพ
ไม่ดูถูกเหยียดหยามประชาชน ไม่ใช้อานาจข่มขู่
9. หลักความเต็มใจ หมายถึง ทาทุกอย่างด้วยใจ พยายามสร้างจิตบริการ
10. หลั กการแข่ง ขัน หมายถึง การพั ฒ นาหน่ ว ยงานที่ท าให้ มีก ารบริก ารที่ดี กว่า หน่ว ยงานอื่ น
ในประเภทเดียวกัน และให้ประชาชนอยากมาใช้บริการอีก
11. หลักความกระฉับกระเฉง หมายถึง การตื่นตัวในการทางาน มีความกระตือรือร้น
12. หลักภาพพจน์ที่ดี หมายถึง การที่ประชาชนมีความมั่นใจในการรับบริการ ยอมรับการบริการ
และรับรู้หน่วยงานในทางที่ดี
3. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของการให้บริการ (Service quality) และผลิตภาพในการให้บริการ (Service productivity)
Millet (1954,หน้า.13) กล่าวว่า เป้าหมายสาคัญของการบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจในการ
ให้ บริ การสาธารณะแก่ ประชาชน โดยมีหลั ก และแนวทาง คือ การให้ บริ การอย่ างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรม
ในการบริ ห ารงานภาครั ฐ ที่ มี ฐ านคติ ที่ ว่ า คนทุ ก คนเท่ า เที ย มกั น ดั ง นั้ น ประชาชนทุ ก คนจะได้ รั บ การปฏิ บั ติ
อย่ างเท่าเทีย มกั น ในแง่มุมของกฎหมาย ไม่ มีการแบ่งแยกกีด กันในการให้ บริ การประชาชน จะได้รั บการปฏิบั ติ
ในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ ใช้มาตรฐานในการให้บริการเดียวกัน การให้บริการที่ตรงเวลา หมายถึง ในการบริการ
จะต้องมองว่า การให้บริการสาธารณะจะต้องตรงต่อเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มี
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ประสิ ท ธิผ ลถ้ าไม่มี การตรงต่อ เวลา ซึ่งเป็ นการสร้างความไม่พอใจให้ แก่ประชาชน การให้ บริ การอย่างเพียงพอ
หมายถึ ง การให้ บ ริ ก ารสาธารณะต้ อ งมี ลั ก ษณะ มี จ านวนการให้ บ ริ ก ารและสถานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารอย่ า งเหมาะสม
Millet เห็นว่า ความเสมอภาคหรือการตรงต่อเวลาจะไม่มีความหมาย ถ้ามีจานวนการให้บริการไม่เพียงพอและ
สถานที่ ตั้ ง ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารสร้ า งความไม่ ยุ ติ ธ รรมให้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ ผู้ รั บ บริ ก าร การให้ บ ริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง หมายถึ ง
การให้บริการสาธารณะที่เป็นไปอย่างสม่าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดความพอใจของ
หน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้บริการหรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้ และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (progressive service)
หมายถึง การให้บ ริ การสาธารณะที่มีการปรับปรุง คุณภาพ และผลการปฏิบัติงาน กล่ าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ สามารถที่ จ ะท าหน้ า ที่ ไ ด้ ม ากขึ้ น โดยใช้ ท รั พ ยากรเท่ า เดิ ม แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพ
การให้บริการ เป็นสิ่งสาคัญหนึ่งในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจการให้บริการ คือ การรักษาระดับการให้บริการ
ที่ เ หนื อ กว่ า คู่ แ ข่ ง ขั น โดยเสนอคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารตามที่ ลู ก ค้ า คาดหวั ง ไว้ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพ
การให้ บ ริ การที่ลู ก ค้าต้ องการจะได้ จ ากประสบการณ์ ในอดี ตจากการพูด ปากต่อ ปาก จากการโฆษณาของธุรกิ จ
ให้บริการ ลูกค้าจะพอใจถ้าเขาได้รับในสิ่งที่เขาต้องการ เมื่อเขามีความต้องการในรูปแบบที่ต้องการ ดังนั้น จึงต้อง
ค านึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารซึ่ ง การบริ ก ารที่ ป ระสบความส าเร็ จ จะต้ อ งประกอบด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ ต่ า งๆ เหล่ า นี้
คื อ ประการแรกความเชื่ อถื อได้ อั นประกอบด้ วย ความสม่ าเสมอ ความพึ่ งพาได้ ประการที่ สอง การตอบสนอง
ประกอบด้วย ความเต็มใจที่ จ ะให้ บ ริ การ ความพร้อ มที่ จ ะให้ บ ริก ารและการอุ ทิศ เวลามี การติ ดต่ อ อย่ างต่อ เนื่ อ ง
ปฏิบั ติต่อ ผู้ ใช้บ ริการเป็ นอย่ างดี ประการที่สาม ความสามารถ ประกอบด้วย สามารถในการให้ บริการ สามารถในการ
สื่ อสารสามารถในความรู้ วิ ช าการที่ จ ะให้ บ ริ ก าร ประการที่ สี่ การเข้ า ถึ ง บริ ก าร ประกอบด้ ว ย ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเข้ า ใช้
หรื อ รั บ บริ การได้ส ะดวก ระเบี ย บ ขั้น ตอนไม่ ควรมากมายซั บซ้ อนเกิ นไป ผู้ ใช้ บริ การใช้เ วลารอคอยน้อ ย เวลาที่
ให้บริการเป็นเวลาที่สะดวก สาหรับผู้ใช้บริการอยู่ในสถานที่ที่ผู้ใช้บริการติดต่อได้สะดวก ประการที่ห้า ความสุภาพ
อ่อนโยน ประกอบด้ ว ย การแสดงความสุ ภาพต่ อผู้ ใช้บริ การ ให้ การต้อนรั บที่เหมาะสม ผู้ ให้ บริการมี บุคลิ กภาพที่ ดี
ประการที่หก การสื่ อสาร ประกอบด้ว ย มีการสื่ อสารชี้ แจงขอบเขตและลั กษณะงานบริการ มีการอธิ บายขั้นตอน
การให้บริการ ประการที่เจ็ด ความซื่อสัตย์ คุณภาพของงานบริการมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ ประการที่แปด ความมั่นคง
ประกอบด้วย ความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ ประการที่เก้า ความเข้าใจ ประกอบด้วย การเรียนรู้
ผู้ใช้บริ การ การให้ คาแนะน าและเอาใจใส่ ผู้ ใช้ บริการ การให้ความสนใจต่อผู้ใช้บริ การ และประการสุดท้าย การสร้าง
สิ่ ง จั บ ต้ อ งได้ ประกอบด้ ว ย การเตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ให้ พ ร้ อ มส าหรั บ ให้ บ ริ ก าร การเตรี ย มอุ ป กรณ์ เพื่ อ อ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ การจัดสถานที่ให้บริการสวยงาม สะอาด โดยคุณภาพการให้บริการเป็นแนวคิดในการ
บริ หารงานภาครัฐ แนวใหม่ ผลิ ตภาพในการให้บริการ ในการเพิ่มผลิตภาพของการให้บริการสามารถทาได้หลายวิธี
คื อ การให้ พนั กงานท างานมากขึ้ น หรื อ มี ค วามช านาญสู ง ขึ้ น โดยจ่ า ยค่ า จ้ า งเท่ า เดิ ม เพิ่ ม ปริ ม าณการให้ บ ริ ก าร
โดยยอมสู ญ เสี ย คุณ ภาพบางส่ ว นลง เช่ น หมอตรวจคนไข้ มีจ านวนมากขึ้ น โดยลดเวลาที่ ใ ช้ ส าหรั บ แต่ ล ะรายลง
เปลี่ยนบริการนี้ให้เป็ นแบบอุตสาหกรรมโดยเพิ่มเครื่องมือเข้ามาช่วยและสร้างมาตรฐานการให้บริการ เช่น บริการ
ขายอาหารแบบเร่ งด่วนและบริการตนเอง การให้บริการที่ไปลดการใช้บริการหรือสินค้าอื่นๆ เช่ น บริการซักรีด
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เป็นการลดบริการจ้างคนใช้หรือ การใช้เตารีด การออกแบบบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น เช่น ชมรมวิ่งจ๊อกกิ้งจะช่วย
ลดการใช้ บ ริ ก ารการรั ก ษาพยาบาลลง การให้ สิ่ ง จู ง ใจลู ก ค้ า ให้ ใ ช้ แ รงงานของเขาแทน แรงงานของบริ ษั ท
เช่ น ร้ า นขายอาหารแบบให้ ลู ก ค้ า ช่ ว ยตั ว เองธุ ร กิ จ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ ต้ อ งการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ในการให้ บ ริ ก าร
ต้ อ งระมั ด ระวั ง ไม่ ให้ เกิ ดภาพพจน์ ในแง่ การลดคุ ณภาพของบริ การ รวมทั้ งรั กษาระดั บความพึ งพอใจของลู กค้ า
การวัดความพึงพอใจในการบริการ Millet (1954,หน้า.397) ได้กล่าวเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการหรือสามารถ
ที่จ ะพิจ ารณาว่า บริ การนั้ น เป็น ที่พอใจหรื อไม่โ ดยวัดจากการให้ บริการอย่างเท่าเทียม คือ การบริการที่มีความ
ยุติธรรมเสมอภาคและเสมอหน้า ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใคร การให้บริการรวดเร็ว คือ การให้บริการตามลักษณะความ
จาเป็นรีบด่วน และตามความต้องการของผู้รับบริการ การให้บริการอย่างเพียงพอ คือ ความเพียงพอในด้านสถานที่
บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการที่มีความก้าวหน้า คือ การพัฒนางานบริการ
ทางด้านปริมาณ และคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ
วรเดช จันทรศร (2544)ได้ศึกษาและได้เสนอการพัฒนาต้นแบบการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ :
กรณีศึกษาจากต่างประเทศ การปรับปรุงบริการสาธารณะให้มีคุณภาพต้องให้ ความสาคัญกับการนาเสนอวิธีการ
บริ ก ารคุ ณ ภาพโดยเน้ น ผลผลิ ต ตรงตามความต้อ งการของหน่ ว ยงาน การให้ ความมั่ นใจว่ ามี ก ารแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง
ที่เหมาะสมหากมีสิ่งผิดพลาดต้องแก้ไข ชี้แจง ขอโทษและการมุ่งให้ความสาคัญแก่ลูกค้า โดยจัดทามาตรฐานการ
ให้ บ ริ การแก่ ผู้ ใ ช้บ ริ การแต่ ล ะกลุ่ ม จั ดหาข้ อมู ล ที่มี ความเที่ย งตรงสมบู รณ์ จั ดให้ มี ท างเลื อกในการให้ ค า แนะน า
หรื อ ค าปรึ ก ษาเพื่ อ ประเมิ น ผลด้ า นการปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารและผู้ ใช้ บ ริ ก ารสามารถให้ ก ารเสนอแนะได้
Hoffman and Bateson (2006) สรุปเกี่ยวกับการบริการว่า การบริการเป็นกิจกรรม ผลประโยชน์หรือความ
พึ ง พอใจที่ ส นองความต้ อ งการของผู้ ม ารั บ บริ ก าร โดยต้ อ งสร้ า งระบบการบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพซึ่ ง ต้ อ งค า นึ ง ถึ ง
องค์ประกอบหลัก คือ ต้องรั บฟังข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง ให้บริการที่น่าเชื่อถือไว้วางใจบริการ
ที่เป็นไปตามที่ให้สัญญาหรือตามที่เสนอไว้ รูปแบบการให้บริการที่หลากหลายจะต้องไม่ลดคุณภาพบริการหลักที่มีอยู่เดิม
การให้บริการต้องมีการปรับปรุงได้ดีขึ้น เสนอบริการที่เกินความคาดหวังแก่ผู้รับบริการ ทีมงานต้องพร้อมเสมอให้มีการ
วิจัยเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และรูปแบบการบริการ ต้องมีรูปแบบที่พิเศษอยู่ในระดับเป็นผู้นาในการ
บริ ก ารนั้ น ๆ ดั ง นั้ น การให้ บ ริ ก ารจึ ง ควรค านึ ง ถึ ง หลั ก การส าคั ญ ดั ง นี้ คื อ (1) หลั ก ความสอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์หรือบริการที่องค์การจัดให้นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการ
ของบุ ค คลส่ ว นใหญ่ มิ ใ ช่ เ ป็ น การจั ด ให้ แ ก่ บุ ค คลกลุ่ ม หนึ่ ง กลุ่ ม ใดโดยเฉพาะ มิ ฉ ะนั้ น แล้ ว นอกจากจะไม่ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดในการเอื้ออานวยประโยชน์และบริการแล้วยังไม่คุ้ มค่ากับการดาเนินงานนั้นๆ ด้วย (2) หลักความ
สม่าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้นจะต้องดาเนินไปอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ไม่ใช่ทาๆ หยุดๆ ตามความพอใจ
ของผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติ (3) หลักความเสมอภาค กล่าวคือ บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการอย่างเสมอหน้า
และเท่าเทียมกัน ไม่มีการใช้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจาก
กลุ่มคนอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัดเจน (4) หลักความประหยัด กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการให้บริการจะต้องไม่มาก
จนเกิ นกว่าผลที่จะได้ รั บและ (5) หลั กความสะดวก กล่ าวคื อ บริการที่จั ดให้ แก่ผู้ รั บบริการจะต้องเป็ นไปในลั กษณะ
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ปฏิบัติได้ง่าย สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการ
หรือผู้มาใช้บริการมากจนเกินไป
เรวัต แสงสุริยงค์ (2547) ได้ทาการศึกษาการบริก ารอิเล็ กโทรนิ กส์ : ตัว แบบสาหรับ การให้บริการ
สาธารณะของไทย พบว่า การบริการรูปแบบใหม่ภายใต้ค วามก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการให้บริการ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Service Delivery - ESD) มุ่งเน้นการให้บริการต่อประชาชน คือ ประชาชน
สามารถติดต่อกับรัฐบาลได้จากทุกที่และทุกเวลา คือ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง การให้บริการกระทาได้จากหลายช่องทาง
จะใช้แบบใหม่หรื อโทรศัพท์ โทรสาร ที่เป็ นบริการแบบเดิม รัฐ บาลให้บริการประชาชนเหมือนลูกค้ า ประชาชน
สามารถเข้าถึงและแนะนาข้อมูลของรัฐจากทุกหน่วยงานไปใช้จากศูนย์กลาง การให้บริการของรัฐ (government
gateway) โดยรู ป แบบของการบริ การอิเ ล็ กทรอนิ กส์ ของรัฐ บาลจาแนกได้ 4 รูปแบบ 1) รัฐ บาลสู่ ประชาชน
(Government to Citizen - G2C) เป็นเว็บที่บริการประชาชนซึ่งรัฐบาลได้รับผลตอบแทนในรูปของรายได้เข้าหน่วยงานรัฐ
เช่น การเก็ บภาษี การออกใบรั บรอง 2) บริการของรั ฐบาลสู่ ธุรกิจ (Government to Business-G2B) เป็ นการที่
รัฐบาลจัดซื้อจัดจ้ างเป็ นช่องทางให้ผู้ ประกอบการทาธุรกรรมกับภาครัฐ เช่น การขายข้อมูลออกใบอนุญาตให้ลิ ขสิทธิ์
3) บริการจากรัฐบาลสู่รัฐบาล (Government to Government - G2G) เป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงาน (intra and inter
administration) และ4) บริการจากรัฐบาลสู่ต่างประเทศ (Government to Foreign -G2F) เป็นบริการระหว่าง
รัฐบาลและรัฐหรือหน่วยงานต่างประเทศ เช่น ประสานการร่วมมือในการลงทุน การท่องเที่ยว
4. แนวคิดกระบวนการบริหารและพัฒนาขั้นพื้นฐานบริการสาธารณะ
การตอบสนองต่อ ความจ าเป็ น พื้น ฐานต่ อประชาชน คื อ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ส าคัญ ที่ต้ องจั ด
กระบวนการบริการการพัฒนา โดยต้องจัดแบบแผนความสัมพันธ์ขององค์การแบบแผนทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ โดยการทาหน้าที่ในการวางแผนนโยบายใหม่ๆ ด้วยวิธีการระดมความคิดเห็นจาก
สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่ว ม ซึ่งเงื่อนไขแห่งความสาเร็จขององค์การคุณภาพขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้นา
ที่เข้ามาทาหน้าที่โยงวัฒนธรรม ระบบการวางแผน การใช้สารสนเทศ การเรียนรู้องค์การ โดยการเกื้อหนุนในระบบ
ซึ่งกันและกัน (กฤช เพิ่มทันจิตต์),2446 หน้า 222-228; ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์,2546,หน้า 184 -186)
หลักการและแนวทางการบริหารงานแนวใหม่ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยมของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เน้นระบบความรับผิดชอบต่อสาธารณะเน้นการมีจริยธรรม มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
(ชัยอนันต์ สมุทวณิช,2546,หน้า 184 -182)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
เพื่ อ คุ้ ม ครองประโยชน์ ข องประชาชนท้ อ งถิ่ น หรื อ ส่ ว นรวม โดยให้ อิ ส ระในการก าหนดนโยบายการปกครอง
การบริ หารงานบุ คคล การเงินและการคลัง จะมีอุปสรรคบ้างจากความไม่เข้าใจในอานาจหน้าที่ที่รัฐบาลกาหนด
ที่ อ าจมี ก ารทั บ ซ้ อ นกั น ทั้ ง ระบบงาน เขตปกครอง บุ ค ลากรที่ ป กครอง ความไม่ พ ร้ อ มของบุ ค ล ากรท้ อ งถิ่ น
ตลอดจนรายได้จากท้องถิ่นและงบอุดหนุนจากส่วนกลางที่ไม่เท่าเทียมกัน (พิทยา บวรวัฒนา,2549,หน้า 68 -73;
อมร รักษาสัตย์,2546,หน้า 105-106)
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การสร้ างวิธีการในการวัดผลลั พธ์จากการบริการสาธารณะ โดยการประเมินผลจากการร่ว มมือ
ของผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธการทางานใหม่ โดยสรุปว่า เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ คือ
Smith,2005
1. การกาหนดทิศทางให้ชัดเจนด้วยการสร้างวิธีการวัดผลให้ทาตามที่กาหนดไว้
2. การให้ ค าแนะน า ปรึ ก ษาระหว่ า งการด าเนิ น การจะเป็ น ประโยชน์ สู ง สุ ด โดยให้ ผู้ ช านาญ
การสร้างประเด็นให้
3. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
4. การสร้างวิธีการวัดผล วิเคราะห์ผลเฉพาะงานที่ปฏิบัติ
5. การเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพและมิติการให้บริการ
5. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
McCormic (1965) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนความต้องการ
ขั้นพื้นฐาน (Basic needs) มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด ผลสัมฤทธิ์และสิ่งจูงใจ (Incentive) และพยายามหลีกเลี่ยง
สิ่งที่ไม่ต้องการ
Dalton (1968) กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกของคนใดคนหนึ่งว่าชอบหรือไม่ชอบในบุคคล
สิ่งของ หรือสภาพแวดล้อมที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้อง
Shelly (1975) ได้ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึก
สองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางบวก และความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกที่เมื่ อเกิดขึ้น
แล้วจะทาให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่าง จากความรู้สึกทางบวกอื่นๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึก
ที่มีระบบย้อนกลับ ความสุขสามารถทาให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุข
เป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอื่นๆ
ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก และความสุขมีความสัมพันธ์กันอย่า งสลับซับซ้อน และระบบ
ความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั้งสามนี้เรียกว่า ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจ
มีความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ สิ่งที่ทาให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจของมนุษย์ ได้แก่ ทรัพยากร (Resources) หรือสิ่งเร้า
(Stimuli) การวิเคราะห์ระบบความพึงพอใจ คือ การศึกษาว่าทรัพยากรหรือสิ่งเร้าแบบใดเป็นสิ่งที่ต้องการที่จะทาให้
เกิดความพอใจ และความสุขแก่มนุษย์
6. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
ความหมายทัศนคติ
คาว่า “ทัศนคติ ” ตรงกับภาษาอังกฤษ ว่า “Attitude” ซึ่งแปลว่า ความรู้สึก ความเห็น ดังนั้น คาว่า
ทั ศนคติ ในความหมายรวม ๆ จึ งเป็ น ไปในลั กษณะของความเห็ นหรื อความรู้ สึ กของแต่ ละบุ คคล ซึ่ งย่ อมแตกต่ าง
กันไปตามความรู้สึ กและประสบการณ์ที่สะสมของแต่ละบุคคลนั้นๆ ด้ว ย ความหมายของทัศนคติได้มีนักวิชาการ
ให้ความหมายไว้ต่างๆ ดังนี้
Gordon Allport (อ้ า งใน ภิญ โญ ประกอบผล,2538 และไพศาล ประโพธิ เ ทศ,2547 : 14)
ทัศนคติ หมายถึง ความพร้อมทางด้านจิต ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ สภาวะความพร้อมนี้จะเป็นตัวกาหนดทิศทาง
ของปฏิกิริยาของบุคคลที่มีต่อบุคคล สิ่งของ หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
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Chave (อ้างใน ภิญโญ ประกอบผล,2538 และไพศาล ประโพธิเทศ,2547 : 14) ทัศนคติ
หมายถึง ภาวะอันเกิดจากประสบการณ์ของบุคคล เป็นการแสดงความรู้สึก ความต้องการ ความกล้า ความมั่นใจ
ความรังเกียจ ตลอดจนแนวโน้มที่จะทาให้บุคคลเกิดความพร้อมในการกระทาต่อสิ่งใด หรือ บุคคลใด
Kretch & Ceutchfield (อ้างใน ภิญโญ ประกอบผล,2538 และไพศาล ประโพธิเทศ,2547 : 14)
ทัศนคติ หมายถึง ผลรวมที่จ ะทาให้เกิดแรงจูงใจ อารมณ์ การยอมรับและการรู้ การคิด ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (อ้างใน ภิญโญ ประกอบผล,2538 และไพศาล ประโพธิเทศ,2547 : 14)
ทัศนคติ หมายถึง ความพร้อมในการกระทาของบุคคลต่อสิ่งใด บุคคลใด ความพร้อมดังกล่าวของบุคคลเห็นได้จาก
พฤติกรรมที่บุคคลใดแสดงต่อสิ่งนั้นว่า ชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการสารวจ
ในการศึ ก ษาการส ารวจความพึ ง พอใจและไม่ พึ ง พอใจของผู้ ม าขอรั บ บริ ก ารต่ อ การให้ บ ริ ก าร
ของส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร สานักช่วยเหลือผู้ประสบภัยนี้ เป็นการสารวจเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ ข้อมูลและสรุปผลเพื่อให้เห็ นถึงเชิงปริมาณและ
พรรณนาวิเคราะห์
ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประสบภัยผู้มาติดต่อขอรับความช่วยเหลือ
ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร สานักช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในปีงบประมาณ 2560 จานวน 527 คน
โดยกาหนดการแจกและเก็บแบบสารวจจากประชาชนที่มาขอรับความช่วยเหลือ ในระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559
ถึ ง 30 กั น ยายน 2560) จ านวน 527 ฉบั บ ซึ่ ง แบบส ารวจได้ ม อบหมายให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งท าหน้ า ที่
แจกแบบสอบถามแก่ผู้ประสบภัย และดาเนินการจัดเก็บเอกสาร เมื่อเสร็จสิ้นการให้ความช่วยเหลือ
ขอบเขตการสารวจ
๒.๑ ขอบเขตด้านพื้นที่ที่สารวจจากผู้ประสบอัคคีภัยที่มาขอรับความช่วยเหลือ ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในเขตกรุงเทพมหานคร สานักช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
๒.๒ ขอบเขตด้านเนื้อหา 5 ด้าน ประกอบด้วย
- ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ
- ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
- ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
- ด้านผลจากการให้บริการ
- ด้านความพึงพอใจในการรับบริการในภาพรวม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ให้เจ้าหน้าที่ในส่วนช่วยเหลือผู้ ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร แจกแบบสอบถามผู้ มาขอรับ
ความช่วยเหลือ และรอรับคืน หลังจากการให้บริการเสร็จสิ้นแล้ว
2. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุปผลการสารวจเพื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์ในเชิงปริมาณ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการแจกแบบสอบถาม ซึง่ คาถามแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่ ว นที่ 2 ประเด็ น ความคิ ด เห็ น ของผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยให้ เ ลื อ กตอบเพี ย งประเด็ น ละ 1
ความคิดเห็นเท่านั้น
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในการสารวจครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิติ ( Statistical Package ) เป็นโปรแกรมสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยตรง คือ โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การสารวจครั้ง นี้ เป็นการสารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร สานักช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยการจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการสารวจผู้ประสบ
อัคคีภัย ในพื้น ที่กรุงเทพมหานคร จานวน 50 เขต ที่มาขอรับความช่วยเหลือ ส่ วนช่ว ยเหลื อผู้ ประสบภัยในเขต
กรุงเทพมหานคร สานักช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในปีงบประมาณ 2560 จานวน 527 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร สานักช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ดาเนินการสารวจ
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ได้ทาการสารวจในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
จัดเก็บข้อมูล และนามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ประสบภัยที่มีต่อการบริการ
จากการส ารวจความพึง พอใจและไม่ พึ งพอใจของผู้ ป ระสบภั ย ต่อ การให้ บ ริก ารของส่ ว นช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร สานักช่วยเหลือผู้ประสบภัย จาแนกดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (ผู้ประสบอัคคีภัย)
ส่ ว นที่ 2 ความพึ ง พอใจและไม่ พึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของส่ ว นช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร สานักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการสารวจได้ข้อมูลปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้ประสบภัยที่มาขอรับ บริการต่อการให้บริการของ ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภั ย
ในเขตกรุงเทพมหานคร สานักช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ลักษณะทั่วไปของกลุม่ ตัวอย่าง
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1 ต่ากว่าไม่เกิน 20 ปี
2.2 อยู่ระหว่าง 21-30 ปี
2.3 อยู่ระหว่าง 31-40 ปี
2.4 อยู่ระหว่าง 41-50 ปี
2.5 ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป
3. การศึกษา
3.1 มัธยมศึกษาหรือต่ากว่า
3.2 อนุปริญญา

จานวน

ร้อยละ

234
293

44.40
55.60

12
65
115
143
192

2.28
12.33
21.82
27.14
36.43

349
63

66.22
11.95

3
17

ลักษณะทั่วไปของกลุม่ ตัวอย่าง
3.3 ปริญญาตรี
3.4 ปริญญาตรี/เทียบเท่า
4. อาชีพ
4.1 เกษตรกร
4.2 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4.3 พนักงานของรัฐ
4.4 รับจ้างทั่วไป
4.5 นักเรียน/นักศึกษา
4.6 ไม่มีงานทา
4.7 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
4.8 อื่นๆ(พ่อบ้าน/แม่บ้าน)
5. รายได้ต่อเดือน
5.1 ไม่มีรายได้
5.2 ต่ากว่า 5,000 บาท
5.3 ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท
5.4 ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท
5.5 มากกว่า 20,000 บาท
6. สถานภาพ
6.1 เจ้าของบ้าน
6.2 ผู้เช่า
6.3 ผู้อาศัย
6.4 อื่นๆ (ระบุ)...........................
7. ประสบภัยประเภท
7.1 อัคคีภัย
7.2 วาตภัย
7.3 อุทกภัย
7.4 อื่นๆ (ระบุ)...............................

จานวน

ร้อยละ

95
20

18.03
3.80

7
34
73
230
5
46
109
23

1.33
6.45
13.85
43.64
0.95
8.73
20.68
4.37

60
29
198
171
69

11.39
5.50
37.57
32.45
13.09

313
135
76
3

59.39
25.62
14.42
0.57

527
-

100
-

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถานภาพ
และประเภทภัย จานวนทั้งสิ้น 527 คน โดยคิดเป็นค่าสถิติร้อยละพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 293 คน
คิดเป็นร้อยละ 55.60 และเพศชาย 234 คน คิดเป็นร้อยละ 44.40
อายุ ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป จานวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 36.43 รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 41 - 50 ปี จานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 27.14 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 115 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.82 อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 12.33 และอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน
12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.28

183
การศึกษา ส่ว นใหญ่มีการศึกษาระดับมัธ ยมศึกษาหรือต่ากว่า จานวน 349 คน คิดเป็นร้อยละ
66.22 รองลงมาระดับ ปริ ญญาตรี จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 18.03 ระดับอนุปริญญา จานวน 63 คน
คิดเป็นร้อยละ 11.95 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี/เทียบเท่า จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80
อาชีพ ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้างทั่วไป จานวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 43.64 รองลงมาอาชีพค้าขาย/ธุรกิจ
จ านวน 109 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 20.68 พนั ก งานบริ ษั ท จ านวน 73 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.85
ไม่มีงานทา จ านวน 46 คน คิดเป็ น ร้อยละ 8.73 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 6.45
แม่บ้าน จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 4.37 เกษตรกร จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.33 และนักศึกษา/นักศึกษา
จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.95
รายได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน อยู่ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท จานวน 198 คน
คิดเป็นร้อยละ 37.57 รองลงมาอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 32.45
มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 13.09 ไม่มีรายได้ จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ
11.39 และมีรายได้ต่ากว่า 5,000 บาท จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50
สถานภาพ ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของบ้าน จานวน 313 คน คิ ดเป็นร้อยละ 59.39 รองลงมาเป็นผู้เช่า
จ านวน 135 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.62 และเป็ น ผู้ อ าศั ย จ านวน 76 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.42
และเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/เป็นผู้ดูแลแทน จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.57 ทั้งนี้ ภัยที่ผู้ประสบภัยได้รับผลกระทบ
ทั้งสิ้น คือ อัคคีภัย
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจต่อการให้ บริการของส่ วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
สานักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
N=527
มากที่สุด
ร้อยละ

มาก
ร้อยละ

น้อย
ร้อยละ

น้อยมาก
ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น
ร้อยละ

352
66.79
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
328
62.24
1.3 เจ้ า หน้ า ที่ ดู แ ล เอาใจใส่ กระตื อ รื อ ร้ น เต็ ม ใจ 349
ให้บริการ
66.22
1.4 เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ค าแนะน า หรื อ ตอบข้ อ ซั ก ถามได้ 348
เป็นอย่างดี
66.03
1.5 ความซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่ต่อการให้บริการ
354
67.17
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1 การให้บริการเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม
319
60.53

175
33.21
198
37.57
178
33.78
179
33.97
173
32.83

1
0.19
-

-

527
100.00
527
100.00
527
100.00
527
100.00
527
100.00

207
39.28

1
0.19

-

527
100.00

ความคิดเห็น
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากร
1.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร

3
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มากที่สุด
ร้อยละ

มาก
ร้อยละ

น้อย
ร้อยละ

น้อยมาก
ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น
ร้อยละ

2.2 การปฏิ บั ติ ง านมี ร ะยะเวลาในการให้ บ ริ ก าร 313
ที่เหมาะสม (ตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสารจนถึงวันรับเงิน)
59.39
2.3 มีการให้บริการเป็นไปตามลาดับ ก่อน – หลัง
314
59.58
2.4 มีคาแนะนา โดยบุคลากร หรือมีป้ายประกาศต่างๆ 320
60.72
2.5 มี ตู้ รั บ แสดงความคิ ด เห็ น หรื อ รั บ แบบประเมิ น 221
การบริการ
41.94
2.6 ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ นับแต่วันเกิดเหตุ 252
จนถึงวันรับเงินช่วยเหลือ
47.82
2.7 เอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับการช่วยเหลือ
245
มีความเหมาะสม (ไม่มากจนเกินไป)
46.49
2.8 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ website
241
45.73
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 มีที่นั่งพักสาหรับผู้มาใช้บริการเพียงพอ
262
49.71
3.2 สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
283
53.70
3.3 มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์
262
49.71
3.4 มีบริการถ่ายเอกสาร
235
44.59
3.5 มีห้องน้าสะอาด
223
42.31
3.6 มีโทรศัพท์สาธารณะ
196
37.19
3.7 มีน้าดื่มบริการ
212
40.23
3.8 มีที่จอดรถสาหรับผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ
175
33.21
3.9 สถานที่ติดต่อช่วยเหลือมีเพียงแห่งเดียว
201
38.14

214
40.61
212
40.23
206
39.09
276
52.37
260
49.33
274
51.99
270
51.23

1
0.19
1
0.19
30
5.69
15
2.85
8
1.52
16
3.04

-

527
100.00
527
100.00
527
100.00
527
100.00
527
100.00
527
100.00
527
100.00

4
0.76
-

527
100.00
527
100.00
527
100.00
527
100.00
527
100.00
527
100.00
527
100.00
527
100.00
527
100.00

ความคิดเห็น

254
11
48.20 2.09
240
4
45.54 0.76
249
16
47.25 3.04
281
11
53.32 2.09
299
5
56.74 0.95
305
26
57.87 4.94
289
26
54.84 4.93
238
110
45.16 20.87
271
55
51.42 10.44

3
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ความคิดเห็น
3.10 มีอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยในการให้บริการ
3.11 การเดินทางมาติดต่อหน่วยงานสามารถหาได้ง่าย
4. ด้านผลจากการให้บริการ
4.1 ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการ (ความถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด)
4.2 ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์
4.3 การดาเนินการช่วยเหลือสามารถบรรเทา
ความเดือดร้อนของท่านได้
5.ในภาพรวมทั้งหมด ท่านมีความคิดเห็นต่อการ
ให้บริการช่วยเหลือ อย่างไร
(พึงพอใจในระดับใด หรือไม่พึงพอใจในระดับใด)

มากที่สุด
ร้อยละ

มาก
ร้อยละ

น้อย
ร้อยละ

น้อยมาก
ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น
ร้อยละ

214
40.61
226
42.89

302
57.31
271
51.42

11
2.08
30
5.69

-

527
100.00
527
100.00

280
53.13
295
55.98
285
54.08
312
59.20

244
46.30
231
43.83
238
45.16
214
40.61

3
0.57
1
0.19
3
0.57
1
0.19

1
0.19
-

527
100.00
527
100.00
527
100.00
527
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจของผู้ประสบภัยที่มาขอรับบริการของส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในเขตกรุงเทพมหานคร สานักช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านพบว่าผู้ประสบภัยมีความ
พึงพอใจ ดังนี้
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากร
ผู้ประสบภัยในเขต กทม. ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.79 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ด้วยความสุภาพ เป็นมิตร อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 33.21 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผู้ประสบภัย
ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.24 มีความพึงพอใจการบริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้ความสะดวก รวดเร็วอยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมาร้อยละ 37.57 อยู่ในระดับมาก ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ร้อยละ 66.22 มีความพึงพอใจในการดูแล เอาใจใส่
กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ ในระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 33.78 อยู่ในระดับมาก สาหรับความพึงพอใจต่อการ
ให้คาแนะนา หรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.03 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมาร้อยละ 33.97 อยู่ในระดับมาก และผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ร้อยละ 67.17 มีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่มีความ
ซื่อสัตย์ต่อการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 32.83 อยู่ในระดับมาก
2.2 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
ผู้ประสบภัยในเขต กทม. ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.53 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการเป็นระบบ
และมีขั้นตอนที่เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 39.28 อยู่ในระดับมาก ผู้ประสบภัยส่ วนใหญ่ร้อยละ
59.39 มีความเห็นว่าการปฏิบัติงานมีระยะเวลาในการให้บริการที่เหมาะสม (นับตั้งแต่วันยื่นเอกสารจนถึงวันรับเงิน)
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 40.61 อยู่ในระดับมาก ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ร้อยละ 59.58 มีความพึงพอใจ
ในการให้บริการตามลาดับก่อน – หลัง อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 40.23 อยู่ในระดับมาก ผู้ประสบภัย
ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.72 มีความพึงพอใจในด้านการให้คาแนะนา จากเจ้าหน้าที่ หรือป้ายประกาศต่างๆ อยู่ในระดับมากที่สุด
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รองลงมาร้อยละ 39.09 อยู่ในระดับมาก และผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ร้อยละ 52.37 เห็นว่าการจัดให้มีตู้รับแสดงความ
คิดเห็น หรือรับแบบประเมินการบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 41.94 อยู่ในระดับมากที่สุด และ
พบว่าผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ร้อยละ 49.33 มีความเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ นับแต่วันเกิดเหตุจนถึง
วันรับเงินช่วยเหลือ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 47.82 อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้ประสบภัย
ส่ว นใหญ่ร้ อยละ 51.99 มีความพึงพอใจต่ อความเหมาะสมในส่วนของเอกสารที่ใช้ ประกอบการขอรับการช่วยเหลื อ
อยู่ ในระดับมาก รองลงมาร้ อยละ 46.49 อยู่ในระดับมากที่สุ ด และผู้ ประสบภัยส่ วนใหญ่ร้อยละ 51.23 ยังมีความ
พึงพอใจต่อช่องทาง เช่น โทรศัพท์ website ที่เปิดบริการอยู่ในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 45.73 อยู่ในระดับมากที่สุด
2.3 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ผู้ ป ระสบภั ย ในเขต กทม. ส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 49.71 มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก าร
ที่นั่งสาหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 48.20 อยู่ในระดับมาก ผู้ประสบภัย
ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.70 มีความพึงพอใจในความสะอาด เป็นระเบียบของสถานที่ให้ บริการอยู่ในระดับมากที่สุ ด
รองลงมาร้อยละ 45.54 อยู่ในระดับมาก สาหรับป้ายประชาสัมพันธ์ที่บอกทาง ส่วนใหญ่ร้อยละ 49.71 มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 47.25 อยู่ในระดับมาก ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ร้อยละ 53.32 มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ ถ่ายเอกสารอยู่ในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 44.59 อยู่ในระดับมากที่สุด ในส่วนของห้องน้า
ผู้ประสบภัย ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.74 มีความพึงพอใจต่อการบริการห้องน้า ที่สะอาด อยู่ในระดับมาก รองลงมาร้อยละ
42.31 อยู่ ในระดับมากที่สุ ด และผู้ประสบภัยส่ วนใหญ่ร้อยละ 57.87 มีความพึงพอใจต่อการมีโทรศัพท์สาธารณะ
ไว้บริการ อยู่ในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 37.19 อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้ประสบภัย ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.84 มีความ
พึงพอใจ ในส่วนของการบริการน้าดื่ม อยู่ในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 40.23 อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้ประสบภัย
ส่ วนใหญ่ ร้ อยละ 45.16 มีความพึ งพอใจต่ อสถานที่ จอดรถส าหรับผู้ มาขอรั บบริการอย่ างเพี ยงพอ อยู่ในระดั บมาก
รองลงมาร้ อยละ 33.21 อยู่ในระดับมากที่สุ ด ส่วนสถานที่ติดต่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ส่ วนใหญ่ร้อยละ 51.42
มี ความพึ งพอใจต่ อสถานที่ ติ ดต่ อช่ วยเหลื อ อยู่ ในระดั บมาก รองลงมาร้ อยละ 38.14 อยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด และ
ผู้ประสบภัยส่ วนใหญ่ร้ อยละ 57.31 มีความพึงพอใจต่อความทันสมัยของอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการให้ บริการ
อยู่ในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 40.61 อยู่ในระดับมากที่สุด สาหรับความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อขอรับ
บริ ก าร ผู้ ป ระสบภั ย ส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 51.42 มี ค วามพึ ง พอใจการสะดวกในการเดิ น ทาง อยู่ ใ นระดั บ มาก
รองลงมาร้อยละ 42.89 อยู่ในระดับมากที่สุด
2.4 ด้านผลจากการให้บริการ
ผู้ ป ระสบภั ย ในเขต กทม. ส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 53.13 ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก าร
ที่ตรงตามความต้ องการ มี ความถูกต้ อง ครบถ้ วน อยู่ในระดั บมากที่สุ ด รองลงมาร้ อยละ 46.30 อยู่ ในระดับมาก
ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ร้อยละ 55.98 มีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
ร้อยละ 43.83 อยู่ในระดับมาก และผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ร้อยละ 54.08 มีความพึงพอใจต่อความช่วยเหลือที่สามารถ
บรรเทาความเดือดร้อนได้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 45.16 อยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้ ด้ านการให้ บ ริ การในภาพรวมผู้ ประสบภัย ในเขต กทม. ส่ ว นใหญ่ ร้อยละ 59.20 มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 40.61 อยู่ในระดับมาก
โดยสรุปในภาพรวมแต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้ประสบภัยมีความพึงพอใจ ในการบริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การ
ด้วยความซื่อสัตย์ต่อการบริการ ให้คาแนะนา ให้การบริการด้วยความสุภาพ และดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี
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2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผู้ประสบภัยมีความพึงพอใจต่อการให้บริการที่เป็นระบบ
มีขั้นตอนในการให้บริการก่อน – หลัง โดยให้บริการอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ผู้ประสบภัยมีความพึงพอใจต่อสถานที่ให้บริการที่สะอาด และมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ผู้ประสบภัยมีข้อเสนอแนะ คือ ควรอานวยความสะดวกในด้านการจัดสถานที่จอดรถไว้บริการ

****************************************************
ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
สานักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
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