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โดย... สวนชวยเหลือผูป ระสบภัยในเขต กทม.
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คํานํา
การสํา รวจความพึง พอใจและไมพึง พอใจตอ การใหบ ริก ารของผูป ระสบภัย ที ่ม าขอรับ บริก าร
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสวนชวยเหลือผูประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองชวยเหลือผูประสบภัยจัดทําขึ้น
เพื่อทราบถึงความพึงพอใจและไมพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการวาในการใหบริการประชาชนที่ขอรับบริการ
มีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด เพื่อนําผลการศึกษาไปปรับปรุงการใหบริการแกประชาชน ใหดียิ่งขึ้นตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหประชาชนที่ไดรับการบริการ มีความพึงพอใจสูงสุดตอการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
ผลการสํา รวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจตอการใหบ ริการของผูป ระสบภัย ที่มาขอรับ บริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดนําเสนอเกี่ยวกับประเด็นของการใหบริการดานตางๆ และดานการใหบริการของเจาหนาที่/
บุค ลากร ด า นกระบวนการขั้ น ตอนการให บ ริ ก าร ด า นสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก ด า นผลจากการให บ ริ ก าร และ
ในภาพรวมของการใหบริการ ตลอดจนผลจากการใหบริการโดยรวม เพื่อจะไดนําผลที่ไดจากการสํารวจไปปรับปรุง
การใหบริการแกประชาชน เพื่อใหประชาชนไดรับความพึงพอใจสูงสุดตอไป

พฤศจิกายน 2561

บทที่ 1
บทนํา
๑.1 ความเปนมา
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 2
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน มาตรา 8 (4) “ใหเปนหนาที่ของขาราชการที่จะตอง
คอยรั บ ฟ ง ความคิ ดเห็ น และความพึ ง พอใจของสั งคม โดยรวมและประชาชนผู รั บ บริ การ เพื่อ ปรั บ ปรุ งหรื อ
เสนอแนะตอผูบังคับบัญชา เพื่อใหมีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหเหมาะสม” และหมวด 3 การบริหารราชการ
เพื่ อ ให เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ ภารกิ จ ของรั ฐ มาตรา 11 “ส ว นราชการมี ห น า ที่ พั ฒ นาความรู ใ นส ว นราชการ
เพื่ อ ให มี ลั ก ษณะเป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู อ ย า งสม่ํ า เสมอ โดยต อ งรั บ รู ข อ มู ล ข า วสารและสามารถ
ประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสม
ตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถสรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน” ดังนั้น การใหบริการประชาชนใหไดรับ
ความพึงพอใจสู งสุ ด จึงเป นเป าหมายสู งสุดขององคกรทุกแหงทั้งภาครัฐ และเอกชน ตางก็แขงขัน การบริการ
เพื่อสรางความพึงพอใจแกประชาชนหรือลูกคาใหไดรับความพึงพอใจในการใหบริการสูงสุด เริ่มตั้งแตรัฐบาลมีการ
ปฏิรูประบบราชการในป 2545 เปนตนมา รัฐบาลไดดําเนินการเรงรัดใหหนวยงานของรัฐทุกองคกรมีการปรับปรุง
คุณภาพการใหบริการแกประชาชนใหไดรับการบริการที่ดี จะเห็นไดจากการที่หนวยงานภาครัฐ เริ่มดําเนินการปรับปรุงระบบ
การใหบริ การแก ประชาชนต างๆ ด านความสะดวก ความรวดเร็ว ยุติธ รรมตางๆ โดยการลดขั้ นตอนในการทํ างาน
การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนเพื่อใหประชาชนไดรับการบริการที่พึงพอใจตอหนวยงานภาครัฐอยางสูงสุด
การบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐนั้น ประชาชนทั่วไปที่ตองติดตอกับหนวยงานของรัฐ
ตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย เนื่องจากมีกฎหมายบังคับจากหนวยงานของรัฐบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่ดีขึ้น สะดวกรวดเร็วและชัดเจน ปจจุบันหนวยงานภาครัฐจึงตองเรงดําเนินการใหมีการปรับปรุง
ให การบริ การที่ ดี ซึ่ งประชาชนก็คาดหวั งวาจะไดรับ การการบริการที่จัดใหอยางมีป ระสิทธิภ าพ ประสิทธิผ ล
เสียคาใชจายต่ํา คุมคาตอเงินภาษีของราษฎรที่เสียภาษีและมีการแขงขันการใหบริการของภาครัฐทุกดาน โดยมี
การปรับปรุงระบบการใหบริการ การอํานวยความสะดวกแกประชาชน การสรางจิตสํานึกตอการบริการสาธารณะ
เพื่อเพิ่มคุณภาพการใหบริการแกประชาชนและความเปนนักวิชาชีพของขาราชการตอไป
สวนชวยเหลือผูประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองชวยเหลือผูประสบภัย ในฐานะตัวแทนของ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทําหนาที่ในการใหบริการประชาชนตามบทบาทภารกิจของกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จึงไดมีการดําเนินงานตามภารกิจที่มีการปรับปรุงระบบการทํางานตางๆ เพื่อเปนการอํานวย
ความสะดวกแกผูประสบภัยใหไดรับการบริการที่ดีและมีประโยชนสูงสุดตอผูประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได
ดํ า เนิ น การสํ า รวจความพึ งพอใจและไม พึ ง พอใจของผู ป ระสบภั ย เพื่ อ เป น ข อมู ล ในการปรั บ ปรุ ง การทํ างาน
ใหดียิ่งขึ้นตอไป
1.๒ วัตถุประสงคของการสํารวจ
1) เพื่อสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจตอการใหบริการของผูประสบภัยที่มาขอรับบริการ
จากเจาหนาที่สวนชวยเหลือผูประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองชวยเหลือผูประสบภัย
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2) เพื่ อนําผลการสํารวจไปสูการปรั บปรุงการปฏิ บัติงานและการให บริการของสวนชว ยเหลื อ
ผูประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองชวยเหลือผูประสบภัย
1.๓ ขอบเขตของการสํารวจ
1) สํารวจใหบริการและความพึงพอใจและไมพึงพอใจตอการใหบริการของผูประสบภัยที่มาขอรับ
การบริการจากสวนชวยเหลือผูประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองชวยเหลือผูประสบภัย
2) การสํารวจความพึงพอใจครั้งนี้ เปนการสํารวจในปงบประมาณ 2561 (ระหวางเดือนตุลาคม 2560
ถึงเดือนกันยายน 2561) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 50 เขต
1.๔ วิธีดําเนินการสํารวจ
ในการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจตอการใหบริการของผูประสบภัยที่มาขอรับบริการจาก
สวนชวยเหลือผูประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองชวยเหลือผูประสบภัยครั้งนี้ เปนสํารวจความพึงพอใจ และ
ไมพึงพอใจของผูประสบภัยในเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล
ประชากร/กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูประสบภัยที่มาติดตองานขอรับบริการ
จากสวนชวยเหลือผูประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองชวยเหลือผูประสบภัย ในปงบประมาณ 2561
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 50 เขต โดยมีผูประสบภัยที่มาขอรับบริการทั้งสิ้น จํานวน 551 คน ใชวิธีการแจก
และรวบรวมแบบสํารวจจากผูประสบภัยที่มาติดตอขอรับบริการ และวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป อธิบายผลที่ไดรับจากการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจตอการใหบริการ
1.๕ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) ไดรับทราบทัศนคติของผูประสบภัยที่มาติดตอขอรับบริการวาเปนเชิงบวกหรือเชิงลบ เพื่อนําไป
ปรับปรุงแกไข
2) เปนแนวทางในการปรับปรุงการทํางานการบริการผูประสบภัยใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นในอนาคตตอไป
3) ผลของการสํารวจเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของผูประสบภัยที่มีตอการ
ขอรั บ บริ ก าร ส ว นช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย ในเขตกรุ ง เทพมหานคร กองช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย ซึ่ ง จะบ ง ชี้ ถึ ง
ความสามารถของหนวยงานในการสนองตอบตอปญหา และความตองการของผูประสบภัยที่มาขอรับบริการเพื่อ
เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนชวยเหลือผูประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
1.๖ นิยามศัพท

1) ผูใหบริการ หมายถึง สวนชวยเหลือผูประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองชวยเหลือผูประสบภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาที่ในการใหบริการแกผูประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 50 เขต
2) ผูประสบภัย หมายถึง ผูประสบภัย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 50 เขต ที่มาขอรับบริการ
สวนชวยเหลือผูประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองชวยเหลือผูประสบภัย ในปงบประมาณ 2561
3) เจาหนาที่ หมายถึง ขาราชการ พนักงานราชการและลูกจางประจํา ในสวนชวยเหลือผูประสบภัย
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ทําหนาที่ในการใหบริการ
4) กระบวนการในการปฏิ บัติงาน หมายถึง วิธีการที่นํามาใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวย
ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติการใหความชวยเหลือผูประสบภัย ดังนี้

๓
การชวยเหลือผูประสบภั ยอั คคี ภัยในเบื้องตน ณ จุ ดเกิ ดเหตุในพื้ นที่กรุ งเทพมหานคร
จํานวน 50 เขต รวม 4 ขั้นตอน ภายในระยะเวลา 12 ชั่วโมง
การช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย ด า นสงเคราะห ผู ป ระสบภั ย ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร
จํานวน 50 เขต รวม 3 ขั้นตอน ภายในระยะเวลา 13 วัน
ทั้งนี้ ไดใหการบริการที่ชัดเจน มีวิธีการบริการและความสะดวกใหไดรับความรวดเร็วของขั้นตอน
มีความสม่ําเสมอตอเนื่องในการใหบริการ
5) การใหบริการ หมายถึง ผูที่ใหบริการในงานดานนั้นๆ โดยองคประกอบของผูใหบริการที่ดีนั้น
มี ดั ง นี้ มี ค วามรู ค วามชํ า นาญในงาน มี ค วามกระตื อ รื อร น ในการให บ ริ ก าร การให บ ริ ก ารอย า งเท า เที ย มกั น
ใหคําแนะนําและอธิบายขอสงสัยแกผูมารับบริการและมีความสุภาพออนโยนกับผูมาใชบริการ
6) การจั ด สิ่ งอํ า นวยความสะดวก หมายถึง จํานวนเอกสาร จํา นวนโต ะเก าอี้ รวมถึง การ
ใหบริการคําปรึกษาของเจาหนาที่ รวมทั้ง สถานที่จอดรถสําหรับผูประสบภัยที่มาขอรับบริการ
7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเกิดจาก
พื้นฐานการรับรู คานิยมและประสบการณที่แตละบุคคลไดรับ และจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อสามารถ ตอบสนองความ
ตองการใหแกบุคคลนั้นได ซึ่งระดับความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมีความ แตกตางกันไป
8) ผูรับบริการ หมายถึง ผูป ระสบภัย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 50 เขต ที่ มาขอรั บ
บริการสวนชวยเหลือผูประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองชวยเหลือผูประสบภัย ในปงบประมาณ พ.ศ.2561

บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา
“การบริ ห ารราชการต อ งเป น ไปเพื่ อ ประโยชน สุ ข ของประชาชนเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงาน
ที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับ ผิดชอบตอผลงาน” การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
จึงเปนแนวทางหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
ตามมติ คณะรั ฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ 28 มิถุน ายน 2548 เห็น ชอบใหนําการพัฒ นาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐมาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และสํานักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.)ได ดํ า เนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดั ง กล า ว โดยจั ด ทํ า
เกณฑ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และกํ า หนดเป น ตั ว ชี้ วั ด ตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของ
สวนราชการในป พ.ศ.2549 ตอมาในป พ.ศ.2551 ไดปรับปรุงเกณฑไปสูเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level ) กําหนดใหสวนราชการนําไปใชการพัฒนาองคการ ปละ 2 หมวด ระหวาง
ป พ.ศ.2552 – 2554 เพื่อยกระดับการพัฒนาองคการอยางตอเนื่อง จึงไดกําหนดใหมีการตรวจรับรองคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) แกสวนราชการที่ดําเนินการพัฒนาองคการตามเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐครบ 6 หมวด
ในปงบประมาณ พ.ศ.2556 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดพิจารณาคัดเลือกงานบริการที่สวนราชการ
เสนองานบริการหลัก โดยใหสํานักงานสถิติแหงชาติเปนผูดําเนินการสํารวจ ประกอบดวย
1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
5. ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ
ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ได พิ จ ารณาคั ด เลื อ กงานบริ ก ารที่ ส ว นราชการเสนอเป น งานหลั ก
ของหนวยงาน โดยมีสํ านักงานสถิ ติ แห งชาติเป นผู ดําเนินการสํ ารวจตามประเด็นสําคัญขางตน กรมปองกั นและ
บรรเทาสาธารณภั ย เป นหน วยดํ าเนิ นการตั วชี้ วั ด มิ ติภายนอก ดานการประเมิ นคุ ณภาพ (น้ํ าหนักร อยละ 10)
ซึ่งไดพิจารณาคัดเลือกสําหรับสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ จํานวน 2 กระบวนงาน
1. การชวยเหลือผูประสบอัคคีภัยในเขตกรุงเทพมหานคร หนวยรับผิดชอบ คือ สวนชวยเหลือผูประสบภัย
ในเขตกรุงเทพมหานคร สํานักชวยเหลือผูประสบภัย
2. โครงการเสริ ม สร า งศั ก ยภาพชุ ม ชนด า นการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย (CBDRM)
หนวยรับผิดชอบ คือ สวนสนับสนุนการมีสวนรวม สํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัย

๕
ดั งนั้ น เพื่ อให ก ารบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ เกิ ดประสิ ทธิ ภ าพ มุ งเน น ผลสั มฤทธิ์ ส ว นช ว ยเหลื อ
ผูประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบกระบวนงาน การชวยเหลือผูประสบอัคคีภัยในเขต
กรุงเทพมหานคร จําแนกออกเปน 2 กิจกรรม
1) ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ
กระบวนงานการชวยเหลือผูประสบอัคคีภัยในระยะเบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 4 ขั้นตอน
ภายในระยะเวลา 12 ชั่วโมง ดังนี้
ขั้นตอน
รายละเอียด
ระยะเวลาดําเนินการ
1

 รับแจงเหตุ
 รายงานตอผูบังคับบัญชาและสั่งการ
 ติดตามสถานการณและวิเคราะหสถานการณ
 เตรียมยานพาหนะและสิ่งของสํารองจาย เครื่องอุปโภค บริโภค
 สถานการณปลอดภัยสามารถเขาไปชวยเหลือได

1 ชั่วโมง

2

เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ

2 ชั่วโมง

3

สํารวจสถานที่เกิดเหตุและครอบครัวผูประสบภัย

4 ชั่วโมง

4

 จัดทําทะเบียนและบัตรประจําตัวครอบครัวผูป ระสบภัย
 แจกจายเครื่องอุปโภคบริโภค เสื้อผา และเครื่องนุมหม

5 ชั่วโมง

2) ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ กระบวนงานชวยเหลือผูประสบภัย
ดานสงเคราะหผูประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 3 ขั้นตอน ระยะเวลา 13 วัน
ขั้นตอน
รายละเอียด
ระยะเวลาดําเนินการ
1

ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและพิจารณาความเหมาะสม
ในการชวยเหลือ เอกสารครบถวน ถูกตอง พรอมจัดทําเอกสาร
การชวยเหลือเพื่อยืมเงินทดรองราชการ

5 วัน

2

ขออนุมัติในหลักการยืมเงินทดรองราชการ และขออนุมัติจายเงิน
เพื่อชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และสงกองคลัง

6 วัน

3

แจงผูประสบภัยรับเงินชวยเหลือ และจายเงินชวยเหลือผูประสบ
สาธารณภัย ณ สวนชวยเหลือผูประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
กองชวยเหลือผูประสบภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

2 วัน

๖
ในการสํารวจความพึงพอใจ และไมพึงพอใจตอการใหบริการของผูประสบภัยที่มาขอรับบริการ
ส ว นช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย ในเขตกรุ ง เทพมหานคร กองช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย ได นํ า แนวคิ ด และทฤษฎี
มาประกอบการใชในการดําเนินการ ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ
2. แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริการที่ดี
3. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของการใหบริการ
4. แนวคิดกระบวนการบริหารและพัฒนาขั้นพื้นฐานบริการสาธารณะ
5. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
6. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
1. แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ (Public Service Delivery)
กุลธน ธนาพงศธร (อางใน ไพศาล ประโพธิเทศ, 2547 : 13-14) กลาววา หลักการ ใหบริการ
ไดแก
1. หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ คือ ประโยชนและบริการที่องคกร
จัดใหนั้น จะตองตอบสนองตอความตองการของบุคลากรสวนใหญหรือทั้งหมด มิใชเปนการจัดใหแกบุคคลกลุมใด
กลุมหนึ่งโดยเฉพาะ
2. หลักความสม่ําเสมอ คือ การใหบริการนั้น ๆ ตองดําเนินไปอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ มิใชทํา ๆ
หยุด ๆ ตามความพอใจของผูบริการหรือผูปฏิบัติงาน
3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยางเสมอภาค และเทาเทียมกัน
ไมมีการใหสิทธิพิเศษแกบุคคลหรือกลุมใดในลักษณะแตกตางจากกลุมคนอื่นๆ อยางเห็นไดชัด
4. หลักความปลอดภัย คาใชจายที่ตองใชไปในการบริการ จะตองไมมากจนเกินกวาผลที่จะไดรับ
5. หลักความสะดวก บริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะที่ปฏิบัติไดงายสะดวกสบาย
สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมาก ทั้งยังไมเปนการสรางภาวะยุงยากใจใหแกผูใหบริการ หรือผูใชบริการมากจนเกินไป
มิลเลทท (Millet 1954, 397 อางใน ไพศาล ประโพธิเทศ, 2547: 13-14) ไดชี้ใหเห็นวา
คุณคาประการแรกของการบริการงานรัฐกิจทั้งหมด เปนการปฏิบัติงานดานการใหบริการที่กอใหเกิดความพึงพอใจ
ซึ่งมีลักษณะสําคัญ 5 ประการ คือ
1. การใหบริการที่เสมอภาคกัน (Equitable Service) มีหลักเกณฑวาบุคคลยอมเกิดมาอยางเสมอภาค
เทาเทียมกัน ความเสมอภาคกัน คือ ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิเทาเทียมกัน ในดานกฎหมายและการเมือง การใหบริการ
ของรัฐจะตองไมแบงแยกเชื้อชาติ ผิวพรรณ หรือฐานะทาง เศรษฐกิจ ตลอดจนสถานภาพทางสังคม
2. การใหบริการดวยความรวดเร็ว (Timely Service) ผลสําเร็จของการบริการนั้นไมไดขึ้นอยูกับ
ผลสําเร็จของงานหรือประสิทธิผลแตเพียงอยางเดียว หากจะตองมีประสิทธิภาพดวย คือ ตองทันเวลาหรือทันเหตุการณ
ตามที่ตองการดวย เชน รถดับเพลิงมาภายหลังไฟไหมหมดแลว การบริการนั้นก็ถือวาไมบรรลุประสิทธิภาพตามที่ตองการ
3. การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) นอกจากใหบริการอยางเทาเทียมเสมอภาคกัน
และใหอยางรวดเร็วแลว ยังตองพิจารณาถึงปริมาณคนที่เหมาะสม จํานวนความตองการในสถานที่ที่เพียงพอ
ในเวลาที่เหมาะสมอีกดวย
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4. การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) เปนการใหบริการตลอดเวลา จะตองมี
ความพรอมและการเตรียมตัวในการใหบริการสาธารณชนเสมอ มีการฝกอบรมอยูเปนประจํา เชน การทํางานของ
ตํารวจจะตองบริการตลอด 24 ชั่วโมง
5. การบริการอัตรากาวหนา (Progressive Service) เปนการบริการที่เติบโตพัฒนาไป ทั้งทาง
ดานผลงานและคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย แนวคิดเชิงปทัสถาน (Normative Concepts) แนวคิดเชิงประจักษ
(Empirical Concepts)
การใหบริการสาธารณะตรงกับภาษาอังกฤษวา Public Service Deliberly และไดมีวิวัฒนาการ
ตั้งแตมนุษยมารวมกันอยูเปนประเทศแตละประเทศมีลักษณะของบริการสาธารณะแตกตางกันตามความเหมาะสม
ซึ่งบริการสาธารณะที่จัดทําขึ้นสวนใหญจะมาจากฝายปกครองและอาจจะถือไดวาเปนหนาที่ที่สําคัญยิ่งในการ
บริหารงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในลักษณะงานที่ตองมีการติดตอสัมพันธกับประชาชนโดยตรง โดยหนวยงานและ
เจาหนาที่ผูใหบริการมีหนาที่ในการสงตอการบริการใหแกผูรับบริการ มีนักวิชาการใหแนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ
ดังนี้
เทพศักดิ์ บุญยรัตพันธ (2536,13) ไดใหความหมายของการใหบริการสาธารณะวา หมายถึง
การที่บุคคลกลุมบุคคลหรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกับการใหบริการสาธารณะ ซึ่งอาจะเปนของรัฐ
หรือเอกชน มีหนาที่การสงตอการใหบริการสาธารณะแกประชาชน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตอบสนองความตองการ
ของประชาชน โดยสวนรวมการใหบริการสาธารณะที่เปนระบบ “ระบบ” มีองคป ระกอบที่สําคั ญ 6 ส วน คื อ
1) สถานที่และบุคคลที่ใหบริการ 2) ปจจัยนําเขาหรือทรัพยากร 3) กระบวนการและกิจกรรม 4) ผลผลิตหรือ
ตัวบริการ 5) ชองทางการใหบริการและ 6) ผลกระทบที่มีตอผูรับบริการ
ปฐม มณีโรจน (อางถึงใน Suchitra 1986,21) ไดพิจารณาถึงการบริการ ในฐานะที่เปนหนาที่
ของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําเพื่อตอบสนองตอความตองการเพื่อใหเกิดความพอใจดังกลาวจะเห็นไดวาเปนการ
พิจารณาระบบการใหบริการวา ประกอบดวย 2 ฝาย คือ 1) ผูรับบริการ (Proveders) และ2) ผูรับบริการ (Recipients)
ฝายแรกมีหนาที่ที่ตองใหบริการเพื่อใหฝายหลังเกิดความพึงพอใจ
ประยู ร กาญจนดุ ล (2491,199-1217 ไดกลาวถึงแนวคิดของการใหบ ริการสาธารณะวา
มีอยู 5 ประการ ที่สําคัญ คือ
1. บริการสาธารณะเปนกิจกรรมที่อยูในความอํานวยการหรือในความควบคุมของฝายปกครอง
2. บริการสาธารณะมีวัตถุประสงคในการสนองความตองการสวนรวมของประชาชน
3. การจัดระเบียบ และวิธีดําเนินการบริการสาธารณะ ยอมจะแกไขเปลี่ยนแปลงไดเสมอเพื่อให
เหมาะสมแกความจําเปนแหงกาลสมัย
4. บริ ก ารสาธารณะ จะต อ งจั ด ดํ า เนิ น การอยู เ ป น นิ จ และโดยสม่ํ า เสมอไม มี ก ารหยุ ด ชะงั ก
ถาบริการสาธารณะจะตองหยุดชะงักลงดวยประการใดๆ ประชาชนยอมไดรับความเดือดรอน หรือไดรับความเสียหาย
5.เอกชนยอมมีสิทธิที่จะไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะเทาเทียมกัน จากแนวคิดดังกลาวขางตน
ถึงแมวาจะมองแนวคิดของการใหบริการสาธารณะ
บี เอ็ม เวอรมา (Verma,quoted in Suchitra Punyaratabandhu-Bhakdi,1986,21) พิจารณา
ระบบการใหบริการวา หมายถึง กระบวนการการใหบริการซึ่งมีลักษณะที่เคลื่อนไหวเปนพลวัตร โดยระบบการ

๘
ใหบริการที่ดีจะเกิดขึ้นไดเมื่อหนวยงานที่รับผิดชอบใชทรัพยากร และผลิตการบริการไดเปนไปตามแผนงานและ
การเขาถึง
กิลเบิรต และเบอรกเฮด (Gillbert and Birkhead) อางถึงในสํานักงานนโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร
2538,76) ได มองวา การให บริ การสาธารณะ มี 4 องคป ระกอบที่สําคัญ คือ 1) ปจ จัย นําเขา (Input) หรื อ
ทรั พยากร อั น ได แ ก บุ คลากร ค า ใช จ าย อุ ป กรณ และสิ่ ง อํา นวยความสะดวก 2) กิ จ กรรม (Activities) หรื อ
กระบวนการ (Process) หมายถึง วิธีการที่จะใชทรัพยากร 3) ผล (Results) หรือผลผลิต (Outputs) หมายถึง
สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง จากมี ก ารใช ท รั พ ยากร และ 4) ความคิ ด เห็ น (Opinions) ผลกระทบ (Impact) หมายถึ ง
ความคิด เห็น ของประชาชนที่มีตอบริการที่ไดรับ จากความหมายดังกลาว จะเห็น ไดวาเป นการพิจ ารณาโดยใช
แนวคิดเชิงระบบที่มีการมองวา หนวยงานที่มีหนาที่ใหบริการนําปจจัยนําเขาเขาสูกระบวนการผลิตและออกมาเปน
ผลผลิตหรือการบริการ
สาธารณะ ดังนี้

เคทซ และเบรนดา (Katz and Brenda,1973:19) ไดเสนอหลักการพื้นฐานของการใหบริการ

1. การปฏิบัติแบบเฉพาะเจาะจง (Specificity)
2. ความเสมอภาคเทาเทียมกัน (Universalism) หมายถึง การใหบริการประชาชนจะตองไมเลือกปฏิบัติ
3. การวางตัวเปนกลาง (Affective Neutrality) เปนการใหบริการโดยไมใชอารมณ บริการดวย
กริยาทาทาง น้ําเสียงที่สุภาพ
พงศสัณห ศรีสมทรัพย และปยะนุช เงินคลาย,2545 : 363-364 ) กลาวถึงหลักการบริการที่ดี
มีดังนี้
1. หลักประสิทธิภาพ หมายถึง การใหบริการที่ไดผลลัพธสูง แตใชทรัพยากรนอยและคุมคา
2. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การใหบริการไดครบตามขอบขายของอํานาจหนาที่
3. หลักการตอบสนอง หมายถึง การที่ประชาชนสามารถเขาถึงการใหบริการของรัฐไดอยางไมจํากัด
สามารถเลือกบริการไดสอดคลองกับความพอใจ ไมสามารถหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธการใหบริการที่ประชาชนรองขอ
อีกทั้ง ควรหาชองทางหรือเพิ่มโอกาสการใหบริการประชาชนใหมากที่สุด
4. หลักความรวดเร็ว หมายถึง การลดขั้นตอนใหนอยที่สุด งานใดที่ทําไดทันทีควรจะทําถาไม
สามารถทําไดทันทีควรกําหนดระยะเวลาและควรทําใหเร็วที่สุด
5. ความสอดคลอง หมายถึง การจัดบริการใหสอดคลองกับความตองการของปจเจกบุคคลและ
สภาพสังคม
6. หลักความเชื่อถือไววางใจ หมายถึง การทําใหประชาชนมีความศรัทธาในหนวยงานของรัฐ
ไดรับความพึงพอใจในการบริการ
7. หลักมนุษยสัมพันธ หมายถึง การใหบริการดวยความยิ้มแยม แจมใสเปนมิตร เอื้ออาทรตอผูรับบริการ
มีความใสใจ สนใจเขาใจปญหาและใหความประทับใจมีความสุขหลังจากรับบริการ
8. หลักการใหเกียรติการยอมรับ หมายถึง การใหความสําคัญ ไมเลือกปฏิบัติ ตอนรับดวยความสุภาพ
ไมดูถูกเหยียดหยามประชาชน ไมใชอํานาจขมขู
9. หลักความเต็มใจ หมายถึง ทําทุกอยางดวยใจ ไมแนใจหรือเสแสรง พยายามสรางจิตใจในการบริการ
10. หลักการแข งขั น หมายถึ ง การพัฒ นาหนวยงานที่ทําใหมีการบริการที่ดีกวาหน วยงานอื่น
ในประเภทเดียวกัน และใหประชาชนอยากมาใชบริการอีก
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11. หลักความกระฉับกระเฉง หมายถึง การตื่นตัวในการทํางานมีความกระตือรือรน
12. หลักภาพพจนที่ดี หมายถึง การที่ประชาชนมีความมั่นใจในการรับบริการ ยอมรับการบริการ
และรับรูหนวยงานในทางที่ดี
2. แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริการที่ดี
พงศสัณห ศรีสมทรัพย และ ปยะนุช เงินคลาย,2545:363-364) กลาวถึง หลักการบริการที่ดี ดังนี้
1. หลักประสิทธิภาพ หมายถึง การใหบริการที่ไดผลลัพธสูง แตใชทรัพยากรนอยและคุมคา
2. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การใหบริการไดครบตามขอบขายของอํานาจหนาที่
3. หลักการตอบสนอง หมายถึง การที่ประชาชนสามารถเขาถึงการใหบริการของรัฐไดอยางไมจํากัด
สามารถเลือกรับบริการไดสอดคลองกับความพอใจ ไมสามารถหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธการใหบริการที่ประชาชน
รองขอ อีกทั้งควรหาชองทางหรือเพิ่มโอกาสในการใหบริการประชาชนใหมากที่สุด
4. หลักความรวดเร็ว หมายถึง การลดขั้นตอนใหนอยที่สุด งานใดที่ทําไดทันทีควรจะทํา ถาไม
สามารถทําไดทันที ควรกําหนดระยะเวลาและควรทําใหเร็วที่สุด
5. หลักความสอดคลอง หมายถึง การจัดบริการใหสอดคลองกับความตองการของการผูขอรับบริการ
6. หลักความเชื่อถือไววางใจ หมายถึง การทําใหประชาชนมีความศรัทธาในหนวยงานของรัฐ
ไดรับความพึงพอใจในการใหบริการ
7. หลั กมนุ ษยสั มพั น ธ หมายถึง การใหบ ริการดว ยความยิ้มแยม แจ มใสเปน มิตร เอื้ออาทร
ตอผูรับบริการ มีความใสใจ สนใจเขาใจปญหาและความประทับใจมีความสุขหลังจากรับบริการ
8. หลักการใหเกียรติ การยอมรับ หมายถึง การให ความสําคัญ ไมเลือกปฏิบัติ ตอนรับความ
สุภาพ ไมดูถูกเหยียดหยามประชาชน ไมใชอํานาจขมขู
9. หลักความเต็มใจ หมายถึง ทําทุกอยางดวยใจ พยายามสรางจิตบริการ
10. หลักการแขงขัน หมายถึง การพัฒนาหนวยงานที่ทําใหมีการบริการที่ดีกวา หนวยงานอื่น
ในประเภทเดียวกัน และใหประชาชนอยากมาใชบริการอีก
11. หลักความกระฉับกระเฉง หมายถึง การตื่นตัวในการทํางาน มีความกระตือรือรน
12. หลักภาพพจนที่ดี หมายถึง การที่ประชาชนมีความมั่นใจในการรับบริการ ยอมรับการบริการ
และรับรูหนวยงานในทางที่ดี
3. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของการใหบริการ (Service quality) และผลิตภาพในการใหบริการ (Service productivity)
Millet (1954,หนา.13) กลาววา เปาหมายสําคัญของการบริการ คือ การสรางความพึงพอใจในการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน โดยมีหลักและแนวทาง คือ การใหบริการอยางเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรม
ในการบริ ห ารงานภาครั ฐ ที่ มี ฐ านคติ ที่ ว า คนทุ กคนเท าเที ย มกั น ดั ง นั้ น ประชาชนทุ ก คนจะได รั บ การปฏิ บั ติ
อยางเทาเทียมกันในแงมุมของกฎหมาย ไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการประชาชน จะไดรับการปฏิบัติ
ในฐานะที่เปนปจเจกบุคคลที่ใชมาตรฐานในการใหบริการเดียวกัน การใหบริการที่ตรงเวลา หมายถึง ในการบริการ
จะตองมองวา การใหบริการสาธารณะจะตองตรงตอเวลา ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะถือวาไมมี
ประสิทธิผลถาไมมีการตรงตอเวลา ซึ่งเปนการสรางความไมพอใจใหแกประชาชน การใหบริการอยางเพียงพอ
หมายถึ ง การให บ ริ การสาธารณะต องมี ลักษณะ มีจํานวนการใหบริการและสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม
Millet เห็นวา ความเสมอภาคหรือการตรงตอเวลาจะไมมีความหมาย ถามีจํานวนการใหบริการไมเพียงพอและ
สถานที่ ตั้ ง ที่ ใ ห บ ริ ก ารสร า งความไม ยุ ติ ธ รรมให เ กิ ด ขึ้ น แก ผู รั บ บริ ก าร การให บ ริ การอย า งต อ เนื่ อ ง หมายถึ ง

๑๐
การใหบริการสาธารณะที่เปนไปอยางสม่ําเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลัก ไมใชยึดความพอใจของ
หนวยงานที่ใหบริการวาจะใหบริการหรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได และการใหบริการอยางกาวหนา (progressive service)
หมายถึง การใหบริการสาธารณะที่มีการปรับปรุง คุณภาพ และผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพหรื อสามารถที่ จ ะทํ าหน าที่ ได มากขึ้ น โดยใช ทรั พยากรเท า เดิ ม แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ คุ ณภาพ
การใหบริการ เปนสิ่งสําคัญหนึ่งในการสรางความแตกตางของธุรกิจการใหบริการ คือ การรักษาระดับการใหบริการ
ที่ เ หนื อ กว า คู แ ข ง ขั น โดยเสนอคุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารตามที่ ลู ก ค า คาดหวั ง ไว ข อ มู ล ต า งๆ เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพ
การใหบริการที่ลูกคาตองการจะไดจากประสบการณในอดีตจากการพูด ปากตอปาก จากการโฆษณาของธุรกิจ
ใหบริการ ลูกคาจะพอใจถาเขาไดรับในสิ่งที่เขาตองการ เมื่อเขามีความตองการในรูปแบบที่ตองการ ดังนั้น จึงตอง
คํานึ งถึ งคุ ณภาพการให บริ การซึ่งการบริการที่ประสบความสําเร็ จจะต องประกอบด วยคุณสมบัติต างๆ เหลานี้
คื อ ประการแรก ความเชื่ อถื อได อั นประกอบดวย ความสม่ํ าเสมอ ความพึ่ งพาได ประการที่ สอง การตอบสนอง
ประกอบดวย ความเต็มใจที่จะใหบริ การ ความพรอมที่จะใหบริการและการอุทิศเวลามีการติดตออยางตอเนื่อง
ปฏิบัติตอผูใชบริการเปนอยางดี ประการที่สาม ความสามารถ ประกอบดวย สามารถในการใหบริการ สามารถในการ
สื่ อสารสามารถในความรู วิ ชาการที่ จ ะให บริ การ ประการที่ สี่ การเข าถึ งบริ การ ประกอบด วย ผู ใช บริ การเข าใช
หรือรับบริการไดสะดวก ระเบียบ ขั้นตอนไมควรมากมายซับซอนเกินไป ผูใชบริการใชเวลารอคอยนอย เวลาที่
ใหบริการเปนเวลาที่สะดวก สําหรับผูใชบริการอยูในสถานที่ที่ผูใชบริการติดตอไดสะดวก ประการที่หา ความสุภาพ
ออนโยน ประกอบดวย การแสดงความสุภาพตอผูใชบริการ ใหการตอนรับที่เหมาะสม ผูใหบริการมีบุคลิกภาพที่ดี
ประการที่หก การสื่อสาร ประกอบดวย มีการสื่อสารชี้แจงขอบเขตและลักษณะงานบริการ มีการอธิบายขั้นตอน
การใหบริการ ประการที่เจ็ด ความซื่อสัตย คุณภาพของงานบริการมีความเที่ยงตรงนาเชื่อถือ ประการที่แปด ความมั่นคง
ประกอบดวย ความปลอดภัยทางกายภาพ เชน เครื่องมือ อุปกรณ ประการที่เกา ความเขาใจ ประกอบดวย การเรียนรู
ผูใชบริการ การใหคําแนะนําและเอาใจใสผูใชบริการ การใหความสนใจตอผูใชบริการ และประการสุดทาย การสราง
สิ่งจับ ตองได ประกอบดวย การเตรี ยมวัส ดุ อุป กรณ ใหพรอมสํ าหรับ ให บ ริการ การเตรีย มอุป กรณ เพื่ ออํ านวย
ความสะดวกแกผูใชบริการ การจัดสถานที่ใหบริการสวยงาม สะอาด โดยคุณภาพการใหบริการเปนแนวคิดในการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม ผลิตภาพในการใหบริการ ในการเพิ่มผลิตภาพของการใหบริการสามารถทําไดหลายวิธี
คื อ การให พนั กงานทํางานมากขึ้ น หรื อมี ความชํานาญสูงขึ้น โดยจายคาจางเทาเดิมเพิ่มปริมาณการใหบ ริการ
โดยยอมสูญเสีย คุณภาพบางสวนลง เชน หมอตรวจคนไข มีจํานวนมากขึ้น โดยลดเวลาที่ใชสําหรับแตละรายลง
เปลี่ยนบริการนี้ใหเปนแบบอุตสาหกรรมโดยเพิ่มเครื่องมือเขามาชวยและสรางมาตรฐานการใหบริการ เชน บริการ
ขายอาหารแบบเรงดวนและบริการตนเอง การใหบริการที่ไปลดการใชบริการหรือสินคาอื่นๆ เชน บริการซักรีด
เปนการลดบริการจางคนใชหรือ การใชเตารีด การออกแบบบริการใหมีคุณภาพมากขึ้น เชน ชมรมวิ่งจอกกิ้งจะชวย
ลดการใช บ ริ ก ารการรั ก ษาพยาบาลลง การให สิ่ ง จู ง ใจลู ก ค า ให ใ ช แ รงงานของเขาแทน แรงงานของบริ ษั ท
เช น ร า นขายอาหารแบบให ลู กค า ช ว ยตัว เองธุร กิ จ ที่ใ หบ ริ การที่ ตองการเพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพ ในการใหบ ริการ
ต อ งระมั ด ระวั ง ไม ให เกิ ดภาพพจน ในแง การลดคุ ณภาพของบริ การ รวมทั้ งรั กษาระดั บความพึ งพอใจของลู กค า
การวัดความพึงพอใจในการบริการ Millet (1954,หนา.397) ไดกลาวเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการหรือสามารถ
ที่จะพิจารณาวา บริการนั้นเปนที่พอใจหรือไมโดยวัดจากการใหบริการอยางเทาเทียม คือ การบริการที่มีความ
ยุติธรรมเสมอภาคและเสมอหนา ไมวาผูน้ันจะเปนใคร การใหบริการรวดเร็ว คือ การใหบริการตามลักษณะความ
จําเปนรีบดวน และตามความตองการของผูรับบริการ การใหบริการอยางเพียงพอ คือ ความเพียงพอในดานสถานที่
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บุคลากร วัสดุ อุปกรณตางๆ การใหบริการอยางตอเนื่อง และการใหบริการที่มีความกาวหนา คือ การพัฒนางาน
บริการทางดานปริมาณ และคุณภาพใหมีความเจริญกาวหนาไปเรื่อยๆ
วรเดช จันทรศร (2544 ) ไดศึกษาและไดเสนอการพัฒนาตนแบบการบริการสาธารณะที่เปนเลิศ :
กรณีศึกษาจากตางประเทศ การปรับปรุงบริการสาธารณะใหมีคุณภาพตองใหความสําคัญกับการนําเสนอวิธีการ
บริการคุณภาพโดยเนนผลผลิตตรงตามความต องการของหนวยงาน การใหความมั่น ใจวามีการแกไขปรับปรุ ง
ที่เหมาะสมหากมีสิ่งผิดพลาดตองแกไข ชี้แจง ขอโทษและการมุงใหความสําคัญแกลูกคา โดยจัดทํามาตรฐานการ
ใหบริการแกผูใชบริการแตละกลุม จัดหาขอมูลที่มีความเที่ยงตรงสมบูรณจัดใหมีทางเลือกในการใหคําแนะนํา หรือ
คํ า ปรึ ก ษาเพื่ อ ประเมิ น ผลด า นการปรั บ ปรุ ง การให บ ริ ก ารและผู ใ ช บ ริ ก ารสามารถให ก ารเสนอแนะได
Hoffman and Bateson (2006) สรุปเกี่ยวกับการบริการวา การบริการเปนกิจกรรม ผลประโยชนหรือความ
พึ งพอใจที่ ส นองความต องการของผู มารั บ บริการ โดยตอ งสรางระบบการบริก ารที่มีคุ ณภาพซึ่ งต องคํ านึ งถึ ง
องคประกอบหลัก คือ ตองรับฟงขอเสนอแนะจากผูรับบริการอยางตอเนื่อง ใหบริการที่นาเชื่อถือไววางใจบริการ
ที่เปนไปตามที่ใหสัญญาหรือตามที่เสนอไว รูปแบบการใหบริการทีห่ ลากหลายจะตองไมลดคุณภาพบริการหลักที่มีอยูเดิม
การใหบริการตองมีการปรับปรุงไดดีขึ้น เสนอบริการที่เกินความคาดหวังแกผูรับบริการ ทีมงานตองพรอมเสมอใหมีการ
วิจัยเกี่ยวกับการใหบริการของเจาหนาที่ และรูปแบบการบริการ ตองมีรูปแบบที่พิเศษอยูในระดับเปนผูนําในการ
บริ ก ารนั้ น ๆ ดั ง นั้ น การให บ ริ ก ารจึ ง ควรคํ า นึ ง ถึ ง หลั ก การสํ า คั ญ ดั ง นี้ คื อ (1) หลั ก ความสอดคล อ งกั บ
ความตองการของบุคคลสวนใหญ กลาวคือ ประโยชนหรือบริการที่องคการจัดใหนั้นจะตองตอบสนองความตองการ
ของบุ ค คลส ว นใหญ มิ ใ ช เ ป น การจั ด ให แ ก บุ ค คลกลุ ม หนึ่ ง กลุ ม ใดโดยเฉพาะ มิ ฉ ะนั้ น แล ว นอกจากจะไม เ กิ ด
ประโยชนสูงสุดในการเอื้ออํานวยประโยชนและบริการแลวยังไมคุมคากับการดําเนินงานนั้นๆ ดวย (2) หลักความ
สม่ําเสมอ กลาวคือ การใหบริการนั้นจะตองดําเนินไปอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ไมใชทําๆหยุดๆ ตามความพอใจ
ของผูบริหารหรือผูปฏิบัติ (3) หลักความเสมอภาค กลาวคือ บริการที่จัดนั้นจะตองใหแกผูมาใชบริการอยางเสมอหนา
และเทาเทียมกัน ไมมีการใชสิทธิพิเศษแกบุคคลหรือกลุมใดในลักษณะแตกตางจากกลุมใดในลักษณะแตกตางจาก
กลุมคนอื่นๆอยางเห็นไดชัดเจน (4) หลักความประหยัด กลาวคือ คาใชจายที่จะตองใชในการใหบริการจะตองไมมาก
จนเกินกวาผลที่จะไดรับและ (5) หลักความสะดวก กลาวคือ บริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะ
ปฏิบัติไดงาย สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนัก ทั้งยังไมเปนการสรางภาวะยุงยากใจใหแกผูใหบริการ
หรือผูมาใชบริการมากจนเกินไป
เรวัต แสงสุริยงค (2547) ไดทําการศึกษาการบริการอิเล็กโทรนิกส : ตัวแบบสําหรับการใหบริการ
สาธารณะของไทย พบวา การบริการรูปแบบใหมภายใตความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการใหบริการ
แบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Service Delivery - ESD) มุงเนนการใหบริการตอประชาชน คือ ประชาชน
สามารถติดตอกับรัฐบาลไดจากทุกที่และทุกเวลา คือ เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง การใหบริการกระทําไดจากหลายชองทาง
จะใชแบบใหมหรือโทรศัพท โทรสาร ที่เปนบริการแบบเดิม รัฐบาลใหบริการประชาชนเหมือนลูกคา ประชาชน
สามารถเขาถึงและแนะนําขอมูลของรัฐจากทุกหนวยงานไปใชจากศูนยกลาง การใหบริการของรัฐ (government
gateway) โดยรูป แบบของการบริการอิเล็กทรอนิกสของรัฐบาลจํ าแนกได 4 รูปแบบ 1) รัฐบาลสูประชาชน
(Government to Citizen - G2C) เปนเว็บที่บริการประชาชนซึ่งรัฐบาลไดรับผลตอบแทนในรูปของรายไดเขาหนวยงานรัฐ
เชน การเก็บภาษี การออกใบรับรอง 2) บริการของรัฐบาลสูธุรกิจ (Government to Business-G2B) เปนการที่
รัฐบาลจัดซื้อจัดจางเปนชองทางใหผูประกอบการทําธุรกรรมกับภาครัฐ เชน การขายขอมูลออกใบอนุญาตใหลิขสิทธิ์
3) บริการจากรัฐบาลสูรัฐบาล (Government to Government - G2G) เปนการประสานงานระหวางหนวยงาน (intra and inter
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administration) และ4) บริการจากรัฐบาลสูตางประเทศ (Government to Foreign -G2F) เปนบริการระหวาง
รัฐบาลและรัฐหรือหนวยงานตางประเทศ เชน ประสานการรวมมือในการลงทุน การทองเที่ยว
4. แนวคิดกระบวนการบริหารและพัฒนาขั้นพื้นฐานบริการสาธารณะ
การตอบสนองตอความจําเปนพื้นฐานตอประชาชน คือ เปาหมายการพัฒนาที่สําคัญที่ตองจัด
กระบวนการบริการการพัฒนา โดยตองจัดแบบแผนความสัมพันธขององคการแบบแผนทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ โดยการทําหนาที่ในการวางแผนนโยบายใหมๆ ดวยวิธีการระดมความคิดเห็นจาก
สาธารณะ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม ซึ่งเงื่อนไขแหงความสําเร็จขององคการคุณภาพขึ้นอยูกับคุณภาพของผูนํา
ที่เขามาทําหนาที่โยงวัฒนธรรม ระบบการวางแผน การใชสารสนเทศ การเรียนรูองคการ โดยการเกื้อหนุนในระบบ
ซึ่งกันและกัน (กฤช เพิ่มทันจิตต),2446 หนา 222-228; ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน,2546,หนา 184 -186)
หลักการและแนวทางการบริหารงานแนวใหม การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม คานิยมของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ เนนระบบความรับผิดชอบตอสาธารณะเนนการมีจริยธรรม มีความโปรงใส และตรวจสอบได
(ชัยอนันต สมุทวณิช,2546,หนา 184 -182)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เนนหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น
เพื่ อ คุ ม ครองประโยชน ของประชาชนท องถิ่น หรื อส ว นรวม โดยให อิส ระในการกํา หนดนโยบายการปกครอง
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง จะมีอุปสรรคบางจากความไมเขาใจในอํานาจหนาที่ที่รัฐบาลกําหนด
ที่ อ าจมี ก ารทั บ ซ อ นกั น ทั้ ง ระบบงาน เขตปกครอง บุ ค ลากรที่ ป กครอง ความไม พ ร อ มของบุ ค ลากรท อ งถิ่ น
ตลอดจนรายไดจากทองถิ่นและงบอุดหนุนจากสวนกลางที่ไมเทาเทียมกัน (พิทยา บวรวัฒนา,2549,หนา 68-73;
อมร รักษาสัตย,2546,หนา 105-106)
การสรางวิธีการในการวัดผลลัพธจากการบริการสาธารณะ โดยการประเมินผลจากการรวมมือ
ของผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนากลยุทธการทํางานใหม โดยสรุปวา เปาหมายการใหบริการสาธารณะ คือ
Smith,2005
1. การกําหนดทิศทางใหชัดเจนดวยการสรางวิธีการวัดผลใหทําตามที่กําหนดไว
2. การใหคําแนะนํา ปรึกษาระหวางการดําเนินการจะเปนประโยชนสูงสุด โดยใหผูชํานาญการ
สรางประเด็นให
3. เปดโอกาสใหผูรับบริการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
4. การสรางวิธีการวัดผล วิเคราะหผลเฉพาะงานที่ปฏิบัติ
5. การเปลี่ยนแปลงทางดานคุณภาพและมิติการใหบริการ
5. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่มีผลตอความสําเร็จของงานที่จะบรรลุเปาหมายที่มี
ประสิทธิภาพ อันเปนผลมาจากการไดรับการตอบสนองตอแรงจูงใจหรือความตองการของแตละบุคคล โดยมีผูให
ความหมายความพึงพอใจ ดังนี้
สุภาลักษณ ชัยอนันต (2540 : 17) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจเปน
ความรูสึกสวนตัวที่รูสึกเปนสุข หรือยินดีที่ไดรับความตอบสนองความตองการในสิ่งที่ขาดหายไป หรือสิ่งที่ทําใหเกิด
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ความไมสมดุล ความพึงพอใจเปนสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคล ซึ่งมีผลตอการเลือกที่จะปฏิบัติใน
กิจกรรมใดๆ นั้น
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541 : 17) กลาวถึง ความหมายของความพึงพอใจในการบริการสามารถ
จําแนกเปน 2 ความหมาย ในความหมายที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจของผูบริโภคหรือผูรับบริการ (Customer
satisfaction) และความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) ของผูใหบริการ
มณี โพธิเสน (2543 : 43) ใหความหมายไววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกยินดีหรือเจตคติที่ดี
ของบุคคล เมื่อไดรับการตอบสนองความตองการของตน ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีในสิ่งนั้นๆ
อุทัยพรรณ สุด ใจ (2544 : 7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มี
ตอ สิ ่ง ใดสิ ่ง หนึ่ง โดยอาจจะเปน ไปในเชิง ประเมิน คา วา ความรู ส ึก หรือ ทัศ นคติตอ สิ ่ง หนึ ่ง สิ ่ง ใดนั ้น เปน ไป
ในทางบวกหรือทางลบ
อุทัยพรรณ สุดใจ (2544 : 7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาจจะเปนไปในเชิงประเมินคาวา ความรูสึกหรือทัศนคติตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น เปนไปในทางบวก
หรือทางลบ
McCormic (1965) กลาววา ความพึงพอใจเปนแรงจูงใจของมนุษยที่ตั้งอยูบนความตองการ
ขั้นพื้นฐาน (Basic needs) มีความเกี่ยวของกันอยางใกลชิด ผลสัมฤทธิ์และสิ่งจูงใจ (Incentive) และพยายามหลีกเลี่ยง
สิ่งที่ไมตองการ
Dalton (1968) กลาววา ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกของคนใดคนหนึ่งวาชอบหรือไม ชอบในบุคคล
สิ่งของ หรือสภาพแวดลอมที่เขาเขาไปเกี่ยวของ
Shelly (1975) ไดศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุปไดวา ความพึงพอใจ เปนความรูสึก
สองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกในทางบวก และความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกที่เมื่อเกิดขึ้น
แลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขนี้เปนความรูสึกที่แตกตาง จากความรูสึกทางบวกอื่น ๆ กลาวคือ เปนความรูสึก
ที่มีระบบยอนกลับ ความสุขสามารถทําใหเกิด ความสุข หรือความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้นไดอีก ดังนั้นจะเห็นไดวา
ความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอนและความสุขนี้จะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวกอื่น ๆ
ลักษณะความพึงพอใจ จากเอกสารงานวิจัย นักวิชาการไดนําเสนอลักษณะของความพึงพอใจ
ดังนี้
สุรศักดิ์ นาถวิล (2544 : 10) ไดกลาววา ลักษณะความพึงพอใจไว ดังนี้
1) ความพึงพอใจเปนการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกทางบวก ของบุคคลหรือ
สิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลจะรับรูความพึงพอใจ จําเปนตองมีการปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมรอบตัว การตอบสนอง
ความตองการของมนุษย สวนบุคคลดวยการโตตอบกับบุคคลอื่นและสิ่งตางๆ ในชีวิตประจําวัน ทําใหแตละคนมี
ประสบการณรับรู เรียนรู สิ่งที่ไดรับการตอบสนองแตกตางกันไป และหากสิ่งที่ไดรับเปนไปตามความตองการก็จะ
กอใหเกิดความพึงพอใจ
2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตาง ระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ไดรับ
จริงในสถานการณ บริการกอนที่ลูกคาจะมาใชบริการใดก็ตาม มักจะมีมาตรฐานของการบริการนั้นไวใจอยูกอน
เสมอแลว
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จากความหมายขางตน สรุปไดวา ลักษณะของความพึงพอใจเปนการแสดงออกทางอารมณและ
ความรูสึกทางบวกของบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลจะรับรูความพึงพอใจที่รูสึกไดในชั้นสุดทายที่ไดรับผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค
ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ นักวิชาการไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอ
ความพึงพอใจของผูมารับบริการ ไวดังนี้
1) ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการวาความพึงพอใจผูรับบริการ เปนการแสดงออก
ถึงความรูสึกในทางบวกของทางผูรับบริการตอการใหบริการ ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการที่สําคัญ
มีดังนี้ (ศิริพร ตันติพูลวินัย 2538 : 8)
สถานที่ บ ริ ก าร การเข า ถึ ง การบริ ก ารได ส ะดวก เมื่ อ ลู ก ค า มี ค วามต อ งการย อ ม
กอใหเกิดความพึงพอใจตอการบริการ ทําเลที่ตั้ง และกระจายสถานที่บริการใหทั่วถึง เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ลูกคาจึงเปนเรื่องสําคัญ
การสงเสริม การแนะนําการบริการความพึงพอใจของผูรับบริการเกิดขึ้นไดจากการได
ยิน ข อมู ล ข า วสาร หรื อบุ คคลอื่ น กล า วขานถึงของการบริการไปในทางบวก ซึ่งหากตรงกับ ความเชื่อถือก็จ ะมี
ความรูสึกดีกับการบริการดังกลาวอันเปนแรงจูงใจผลักดัน ใหความตองการบริการตามมา
ผูบริการและผูปฏิบัติการ ลวนเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญตอการปฏิบัติงานบริการ
ใหบริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผูบริการที่วางนโยบายการบริการ โดยคํานึงถึงความสําคัญของลูกคาเปนหลัก
ยอมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจไดงาย เชนเดียวกับผูปฏิบัติงานหรือพนักงานที่
ตระหนักถึงลูกคาสําคัญ แสดงพฤติกรรมการบริการและสนองที่ลูกคาตองการความสนใจอยางเต็มที่ดวยจิตสํานึก
ของบริการ
สภาพแวดลอมของการบริการ สภาพแวดลอมและบรรยากาศของการบริการที่มี
อิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา ลูกคาชื่นชมสภาพแวดลอมของการบริการเกี่ยวของกับการออกแบบสถานที่
ความสวยงาม การตกแตงภายในดวยเฟอรนิเจอร และการใหสีสันการจัดแบงพื้นที่สัดสวน
ขบวนการบริการ มีวิธีการนําเสนอขบวนการบริการเปนสวนสําคัญในการสรางความพึงพอใจ
ใหกับลูกคา ประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการสงผลใหกับการปฏิบัติการแกลูกคามีความคลองตัว และสนองตอความ
ตองการของลูกคาไดอยางถูกตองมีคุณภาพ เชน การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาจัดระบบขอมูลสํารองหองพัก
โรงแรม หรือสายการบิน การใชเครื่องฝาก – ถอน อัตโนมัติ การใชระบบโทรศัพทอัตโนมัติ ในการรับ – โอนสาย
2) ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการไดรับบริการ หมายถึงความรูสึกยินดี
ของประชาชนที่มีตอการไดรับบริการในดานตางๆ ไดแก (มณีวรรณ ตั้นไทย 2533 :69)
ดานความสะดวกที่ไดรับ หมายถึง สถานที่ใหบริการ รวมถึงสถานที่จอดรถที่ใหบริการ
สะอาด อุปกรณในการใหบริการ เชน แบบฟอรมไมขาดแคลน และมีการประชาสัมพันธงานบริการตอเนื่อง
ดานเจาหนาที่ผูบริการที่ไดรับ หมายถึง การที่เจาหนาที่ใหบริการแตงกายเหมาะสม
ยิ้มแยมแจมใส ใชวาจาสุภาพ มีความกระตือรือรน มีการบริการเปนระบบ มีขั้นตอนในการใหบริการ
ดานคุณภาพบริการที่ไดรับ หมายถึง การไดรับการบริการที่ถูกตอง ตรงไปตรงมามี
อุปกรณไวบริการเพียงพอ มีคนคอยแนะนํา และมีการแจงผลการบริการ
ดังนั้ น ความพึ งพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของหนวยงาน คือ ตัวชี้วัดที่บอกถึง
ความรูสึกที่ดี จนกลายเปนความสุขใจที่มีตอการใหบริการดานตางๆ ซึ่งความพึงพอใจในการบริการจะเกิดขึ้นใน

๑๕
กระบวนการบริการระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ เปนผลของการรับรู และประเมินคุณภาพของการบริการ
ในสิ่งที่ผูรับบริการคาดหวังวาควรจะไดรับ และสิ่งที่ผูรับบริการไดรับจริงจากการใหบริการในแตละสถานการณ การ
บริการอาจจะมีระดับความพึงพอใจไมคงที่ และผันแปรไปตามชวงเวลาที่แตกตางกันได
ระดั บ ความพึ งพอใจของผูรับ บริการ มี ความสํ าคัญ จึง จะตองดําเนิน การประเมิน ระดับ ความ
พึงพอใจ เพื่อรักษาเกณฑมาตรฐานของประกันคุณภาพ ซึ่งผูรับบริการยอมมีความตองการและความคาดหวังใน
การรับบริการทุกครั้ง ระดับความพึงพอใจมี 2 ระดับ ดังนี้
ความพึ ง พอใจที่ต รงกับ ความตอ งการ เปน การแสดงความรู สึก ชอบใจ ถูก ใจของ
ผูรับบริการ เมื่อไดรับบริการที่ตรงกับความคาดหวังที่มีอยู เชน ลูกคาไปรับประทานอาหารที่รานอาหารที่มีชื่อเสียง
มีความถูกใจในรสชาติ และบริการดี
 ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เปนการแสดงความรูสึกชอบใจ ถูกใจ ประทับใจ
ของผูรับบริการ เมื่อไดรับการบริการเกินความคาดหมายที่มีอยู เชน ลูกคาเติมน้ํามัน ที่สถานที่บริการแหงหนึ่ง
พรอมกับไดรับบริการตรวจเช็คเครื่องยนต และเติมลมฟรี
การวัดระดับความพึงพอใจ สามารถทําไดหลายวิธี ดังนี้ (ภณิดา ชัยปญหา 2541 :25)
การใชแบบสอบถาม เพื่อตองการทราบความคิดเห็น ซึ่งสามารถกระทําไดในลักษณะ
กําหนดคําตอบใหเลือกหรือตอบคําถามอิสระ ซึ่งคําถามอิสระ อาจถามความพึงพอใจในดานตางๆ
การสัมภาษณ เปนวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งตองอาศัยเทคนิค และวิธีการที่ดี
จะไดขอมูลที่เปนจริง
การสังเกต เปนวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปาหมาย ไมวา
จะแสดงออกจากการพูดจา กิริยา ทาทาง วิธนี ี้ตอ งอาศัยการกระทําอยางจริงจัง และสังเกตอยางมีระเบียบแบบแผน
ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการ หมายถึง สิ่งจูงใจที่ใชเปนเครื่องมือกระตุนให
บุคคลเกิดความพึงพอใจและทําใหเกิดความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้น ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนสิ่งที่ผูรับบริการ
จะแสดงออกในทางบวกหรือลบ ตอสิ่งที่ไดรับจากการบริการและนําเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได
คาดหวังไว ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดตามปจจัยแวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้น
ในระหวางการบริการผูใหบริการจะตองตระหนักตนเองวามีสวนสําคัญในการสรางความพึงพอใจ
ในการบริ การ ผู ใ ห บ ริ การจะต องคํ า นึ งถึ งผูรั บ บริ การเปน สําคั ญ พฤติก รรมที่ แสดงออกในการให บ ริ การตอ ง
แสดงออกดวยความสนใจ เอาใจใสอยางเต็มที่ดวยจิตสํานึกของการบริการผูใหบริการตางมุงหวังใหเกิดความมี
ประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการเพื่อเพิ่มความคลองตัวและความสามารถในการตอบสนองตอความตองการได
อยางถูกตอง แมนยํา สะดวกรวดเร็ว และมีคุณภาพ
การนําเทคโนโลยีเขามารวมในการพัฒนาระบบบริการดวย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ
ซึ่งในการบริการที่มีประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการได ดังนั้น จึงมิไดเกิดจากปจจัยใดปจจัยหนึ่ง
แต มี ห ลายป จ จั ย ร ว มกั น การให บ ริ ก ารที่ ต รงกั บ สิ่ ง ที่ ค าดหวั ง ของผู รั บ บริ ก ารจะต อ งนํ า กลยุ ท ธ ก ารสร า ง
ความพึ ง พอใจการบริ การมาประยุ กต ใช ให เป นรู ปธรรมมากที่ สุ ด ซึ่ งมี อยู หลายวิ ธี ดวยกั น ล วนตั้ งอยู บนพื้ นฐาน
ความคิดเดียวกัน คือ การใหบริการที่ตรงกับสิ่งที่คาดหวังของผูรับบริการจนกลายเปนความพึงพอใจ (อนงคนาฎ
แกวไพฑูรย) 2554 : 27)

๑๖
ความคาดหวังของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด เมื่อไดรับการตอบสนองทั้งทางดานวัตถุ จิตใจ เพื่อให
บรรลุเปาหมายในสิ่งที่ตั้งไว จะเรียกวา ความพึงพอใจ และหากไมไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวังจะเรียกวา
ความไมพึงพอใจ
การสรางความสะดวกในการใหบริการ ผูใหบริการจะตองคํานึงถึงการใหความสะดวก ใหความ
สบายใจ ใหความจริงใจ ใหความชวยเหลือ ใหเกียรติ ใหการตอนรับ ใหความเขาใจ และใหความเปนธรรมตอ
คุ ณภาพการให บ ริ การ (จิ ต ติ มา รั กนาค) 2547 :23) ดังนั้น การใหความชว ยเหลือหรือการดําเนิน การเพื่ อ
ประโยชนของผูอื่น ควรเปนการบริการที่ไมซับซอนมีชองทางการใหบริการที่หลากหลายในการใหบริการ การสราง
ความพึงพอใจนั้น ควรมีการบริหารจัดการสมัยใหม มีการจัดสภาพแวดลอมที่ดีสําหรับผูมารอรับบริการเพื่อใหไดรับ
การบริการที่ดี สะดวกสบาย เชน การจัดใหมีที่นั่งสําหรับรอการบริการ จัดเตรียมวัสดุสํานักงาน (ปากกา ดินสอ)
สําหรับกรอกขอมูล
ดังนั้น ความสะดวกในการใหบริการ คือ การใหความชวยเหลือหรือการดําเนินการเพื่อประโยชน
ของผูอื่น การบริการที่ไมซับซอน มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย มีสภาพแวดลอมที่ดีสําหรับผูมารับบริการ มี
วัสดุอุปกรณที่เพียงพอ มีลําดับขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ
6. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
ความหมายทัศนคติ
คําวา “ทัศนคติ” ตรงกับภาษาอังกฤษ วา “Attitude” ซึ่งแปลวา ความรูสึก ความเห็น ดังนั้น คําวา
ทัศนคติในความหมายรวม ๆ จึงเป นไปในลั กษณะของความเห็ นหรื อความรู สึ กของแต ละบุ คคล ซึ่งย อมแตกต าง
กันไปตามความรูสึกและประสบการณที่สะสมของแตละบุคคลนั้นๆ ดวย ความหมายของทัศนคติไดมีนักวิชาการ
ใหความหมายไวตางๆ ดังนี้
Gordon Allport (อางใน ภิญโญ ประกอบผล,2538 และไพศาล ประโพธิเทศ,2547 : 14)
ทัศนคติ หมายถึง ความพรอมทางดานจิต ซึ่งเกิดจากประสบการณ สภาวะความพรอมนี้จะเปนตัวกําหนดทิศทาง
ของปฏิกิริยาของบุคคลที่มีตอบุคคล สิ่งของ หรือสถานการณที่เกี่ยวของ
Chave (อางใน ภิญโญ ประกอบผล,2538 และไพศาล ประโพธิเทศ,2547 : 14) ทัศนคติ
หมายถึง ภาวะอันเกิดจากประสบการณของบุคคล เปนการแสดงความรูสึก ความตองการ ความกลา ความมั่นใจ
ความรังเกียจ ตลอดจนแนวโนมที่จะทําใหบุคคลเกิดความพรอมในการกระทําตอสิ่งใด หรือ บุคคลใด
Kretch & Ceutchfield (อางใน ภิญโญ ประกอบผล,2538 และไพศาล ประโพธิเทศ,2547 : 14)
ทัศนคติ หมายถึง ผลรวมที่จะทําใหเกิดแรงจูงใจ อารมณ การยอมรับและการรู การคิด ซึ่งกระบวนการดังกลาว
เปนสวนหนึ่งของประสบการณของแตละบุคคล
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (อางใน ภิญโญ ประกอบผล,2538 และไพศาล ประโพธิเทศ,2547 : 14)
ทัศนคติ หมายถึง ความพรอมในการกระทําของบุคคลตอสิ่งใด บุคคลใด ความพรอม ดังกลาวของบุคคลเห็นไดจาก
พฤติกรรมที่บุคคลใดแสดงตอสิ่งนั้นวา ชอบหรือไมชอบ เห็นดวย หรือไมเห็นดวย

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการสํารวจ
ในการศึ ก ษาการสํ า รวจความพึ ง พอใจและไม พึ ง พอใจของผู ม าขอรั บ บริ ก ารต อ การให บ ริ ก าร
ของสวนชวยเหลือผูประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองชวยเหลือผูประสบภัยนี้ เปนการสํารวจเชิงปริมาณ โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการจัด เก็บข อมูล และการวิเคราะห ขอมูลและสรุป ผลเพื่อใหเห็นถึงเชิงปริมาณและ
พรรณนาวิเคราะห
ประชากร/กลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูประสบภัยผูมาติดตอขอรับความชวยเหลือ
สวนชวยเหลือผูประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองชวยเหลือผูประสบภัย ในปงบประมาณ 2561 จํานวน 551 คน
โดยกําหนดการแจกและเก็บแบบสํารวจจากประชาชนที่มาขอรับความชวยเหลือ ในระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560
ถึ ง 30 กั น ยายน 2561) จํ า นวน 551 ฉบั บ ซึ่ ง แบบสํ า รวจได ม อบหมายให เ จ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ งทํ า หน า ที่
แจกแบบสอบถามแกผปู ระสบภัย และดําเนินการจัดเก็บเอกสาร เมื่อเสร็จสิ้นการใหความชวยเหลือ
ขอบเขตการสํารวจ
๒.๑ ขอบเขตดานพื้นที่ที่สํารวจจากผูประสบอัคคีภัยที่มาขอรับความชวยเหลือ สวนชวยเหลือผูประสบภัย
ในเขตกรุ งเทพมหานคร กองช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย ในป ง บประมาณ พ.ศ.2561 โดยเขตกรุ ง เทพมหานคร
มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น จํานวน 50 เขต ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีเขตที่ประสบอัคคีภัย จํานวนทั้งสิ้น 37 เขต เกิด
อัคคีภัย จํานวน 68 ครั้ง และเขตไมประสบอัคคีภัย มีจํานวน 13 เขต (ภาคผนวก)
๒.๒ ขอบเขตดานเนื้อหา 5 ดาน ประกอบดวย
- ดานการใหบริการของเจาหนาที่/บุคลากรผูใหบริการ
- ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
- ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
- ดานผลจากการใหบริการ
- ดานความพึงพอใจในการรับบริการในภาพรวม
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ใหเจาหนาที่ในสวนชวยเหลือผูประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร แจกแบบสอบถามผูมาขอรับ
ความชวยเหลือ และรอรับคืน หลังจากการใหบริการเสร็จสิ้นแลว
2. วิเคราะห ประมวลผล และสรุปผลการสํารวจเพื่อใหเห็นถึงผลลัพธในเชิงปริมาณ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยวิธีการแจกแบบสอบถาม ซึ่งคําถามแบงเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ส ว นที่ 2 ประเด็ น ความคิ ด เห็ น ของผู ต อบแบบสอบถาม โดยให เ ลื อ กตอบเพี ย งประเด็ น ละ 1
ความคิดเห็นเทานั้น
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ
วิธีการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวในการสํารวจครั้งนี้ ไดใชวิธีการวิเคราะหขอมูลดวย โปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ ( Statistical Package ) เปนโปรแกรมสําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยตรง คือ โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การสํารวจครั้งนี้ เปนการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจตอการใหบริการของสวนชวยเหลือ
ผูประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองชวยเหลือผูประสบภัย โดยการจัดเก็บขอมูลที่ไดจากการสํารวจผูประสบ
อัคคีภั ย ในพื้น ที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 50 เขต ที่มาขอรับความชวยเหลือ สวนชว ยเหลือผูประสบภัยในเขต
กรุงเทพมหานคร กองชวยเหลือผูประสบภัย ในปงบประมาณ 2561 จํานวน 551 คน
การวิเคราะหขอมูล
สวนชวยเหลือผูประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองชวยเหลือผูประสบภัย ไดดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจและไมพึงพอใจตอการใหบริการ ไดทําการสํารวจในเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
จัดเก็บขอมูล และนํามาวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences)
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูประสบภัยที่มีตอการบริการ
จากการสํ ารวจความพึ ง พอใจและไม พึ งพอใจของผู ป ระสบภั ย ตอ การให บ ริก ารของส ว นช ว ยเหลื อ
ผูประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองชวยเหลือผูประสบภัย จําแนกดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง (ผูประสบอัคคีภัย)
ส ว นที่ 2 ความพึ ง พอใจและไม พึ ง พอใจต อ การให บ ริ ก ารที่ มี ต อ การให บ ริ ก ารของส ว นช ว ยเหลื อ
ผูประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองชวยเหลือผูประสบภัย
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ผลการสํารวจไดขอมูลปรากฏผลดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูประสบภัยที่มาขอรับบริการตอการใหบริการของ สวนชวยเหลือผูประสบภัย
ในเขตกรุงเทพมหานคร กองชวยเหลือผูประสบภัย

ลักษณะทั่วไปของกลุม ตัวอยาง

1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1 ต่ํากวาไมเกิน 20 ป
2.2 อยูระหวาง 21-30 ป
2.3 อยูระหวาง 31-40 ป
2.4 อยูระหวาง 41-50 ป
2.5 ตั้งแต 51 ปขึ้นไป
3. การศึกษา
3.1 มัธยมศึกษาหรือต่ํากวา

จํานวน

รอยละ

264
287

47.91
52.09

5
81
100
139
226

0.91
14.70
18.15
25.23
41.01

308

55.90

๒๐

ลักษณะทั่วไปของกลุม ตัวอยาง

3.2 อนุปริญญา
3.3 ปริญญาตรี
3.4 ปริญญาตรี/เทียบเทา
4. อาชีพ
4.1 เกษตรกร
4.2 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4.3 พนักงานของรัฐ
4.4 รับจางทั่วไป
4.5 นักเรียน/นักศึกษา
4.6 ไมมีงานทํา
4.7 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
4.8 อื่นๆ(พอบาน/แมบาน)
5. รายไดตอเดือน
5.1 ไมมีรายได
5.2 ต่ํากวา 5,000 บาท
5.3 ระหวาง 5,000 – 10,000 บาท
5.4 ระหวาง 10,001 – 20,000 บาท
5.5 มากกวา 20,000 บาท
6. สถานภาพ
6.1 เจาของบาน
6.2 ผูเชา
6.3 ผูอาศัย
6.4 อื่นๆ (ระบุ)...........................
7. ประสบภัยประเภท
7.1 อัคคีภัย
7.2 วาตภัย
7.3 อุทกภัย
7.4 อื่นๆ (ระบุ)...............................

จํานวน

รอยละ

1
10
70
252
1
108
97
12

0.18
1.82
12.70
45.74
0.18
19.60
17.60
2.18

108
10
125
225
83

19.60
1.82
22.69
40.83
15.06

224
265
62
-

40.65
48.10
11.25
-

551
-

100
-

97
118
28

17.60
21.42
5.08

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน สถานภาพ
และประเภทภัย จํานวนทั้งสิ้น 551 คน โดยคิดเปนคาสถิติรอยละพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 287 คน
คิดเปนรอยละ 52.09 และเพศชาย 264 คน คิดเปนรอยละ 47.91
อายุ สวนใหญมีอายุตั้งแต 51 ปขึ้นไป จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 41.01 รองลงมามีอายุ
ระหวาง 41 - 50 ป จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 25.23 อายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 100 คน คิดเปน
รอยละ 18.15 อายุระหวาง 21 – 30 ป จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 14.70 และอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 5 คน
คิดเปนรอยละ 0.91

๒๑
การศึ กษา สว นใหญ มีการศึกษาระดับ มัธ ยมศึกษาหรือต่ํากวา จํานวน 308 คน คิดเปน รอยละ
55.90 รองลงมาระดับปริญญาตรี จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 21.42 ระดับอนุปริญญา จํานวน 97 คน
คิดเปนรอยละ 17.60 และระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 5.08
อาชีพ สวนใหญอาชีพรับจางทั่วไป จํานวน 252 คน คิดเปนรอยละ 45.74 รองลงมาไมมีงานทํา
จํ า นวน 108 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 19.60 ค า ขาย/ธุ ร กิ จ ส ว นตั ว จํ า นวน 97 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 17.60
พนักงานบริษัท จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 12.70 แมบาน จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 2.18 ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 1.82 เกษตรกร จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.18 และนักศึกษา จํานวน
1 คน คิดเปนรอยละ 0.18
รายไดตอเดือน สวนใหญมีรายไดตอเดือน อยูระหวาง 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 225 คน
คิดเปนรอยละ 40.83 รองลงมาอยูระหวาง 5,000 – 10,000 บาท จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 22.69
ไมมีรายได จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 19.60 มีรายไดมากกวา 20,000 บาท จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ
15.06 และมีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 1.82
ทั้งนี้ จากการสํารวจความพึงพอใจ และไมพึงพอใจตอการใหบริการของผูประสบภัยที่มาขอรับบริการ
พบวา มีผูที่ไมมีอาชีพ จํานวน 108 คน และไมมีรายได จํานวน 108 คน โดยประมวลผลไดวา สวนใหญรอยละ
78.84 มีอายุมากกวา 51 ป และมีการศึกษาระดับมัธยมหรือต่ํากวา
สถานภาพ สวนใหญเปนผูเชา จํานวน 265 คน คิดเปนรอยละ 48.10 รองลงมาเปนเจาของบาน
จํ า นวน 224 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 40.65 และเป น ผู อ าศั ย จํ า นวน 62 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 11.25
ทั้งนี้ ภัยที่ผูประสบภัยไดรับผลกระทบทั้งสิ้น คือ อัคคีภัย
สวนที่ 2 ความพึ งพอใจ และไม พึงพอใจตอการให บริ การของสวนชวยเหลือผูป ระสบภั ยในเขตกรุงเทพมหานคร
กองชวยเหลือผูประสบภัย
N=551
มากที่สุด
รอยละ

มาก
รอยละ

นอย
รอยละ

นอยมาก
รอยละ

รวมทั้งสิ้น
รอยละ

301
54.63
1.2 เจาหนาที่ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
329
59.71
1.3 เจ า หน า ที่ ดู แ ล เอาใจใส กระตื อ รื อ ร น เต็ ม ใจ 329
ใหบริการ
59.71
1.4 เจ า หน า ที่ ใ ห คํ า แนะนํ า หรื อ ตอบข อ ซั ก ถามได 334
เปนอยางดี
60.62
1.5 ความซื่อสัตยของเจาหนาที่ตอการใหบริการ
358
64.97

249
45.19
221
40.11
222
40.29
215
39.02
193
35.03

1
0.18
1
0.18
2
0.36
-

-

551
100.00
551
100.00
551
100.00
551
100.00
551
100.00

ความคิดเห็น
1. ดานการใหบริการของเจาหนาที่/บุคลากร
1.1 เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร

๒๒

ความคิดเห็น
2. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
2.1 การใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม

มากที่สุด
รอยละ

มาก
รอยละ

นอย
รอยละ

นอยมาก
รอยละ

รวมทั้งสิ้น
รอยละ

326
59.17

224
40.65

1
0.18

-

551
100.00

221
10
40.11 1.81
236
2
42.83 0.36
207
6
37.57 1.09
281
48
51.00 8.71
285
29
51.73 5.26
272
49
49.37 8.89
268
78
48.64 14.14

2
0.36
3
0.54

551
100.00
551
100.00
551
100.00
551
100.00
551
100.00
551
100.00
527
100.00

272
4
49.36 0.73
248
1
45.01 0.18
278
64
50.45 11.62
278
5
50.45 0.91
306
24
55.53 4.36
273
111
49.55 20.14
272
99
49.36 17.97

1
0.18
1
0.18
17
3.09
24
4.36

551
100.00
551
100.00
551
100.00
551
100.00
551
100.00
551
100.00
551
100.00

2.2 การปฏิ บั ติ ง านมี ร ะยะเวลาในการให บ ริ ก าร 320
ที่เหมาะสม (ตั้งแตวันที่ยื่นเอกสารจนถึงวันรับเงิน)
58.08
2.3 มีการใหบริการเปนไปตามลําดับ กอน – หลัง
313
56.81
2.4 มีคําแนะนํา โดยบุคลากร หรือมีปายประกาศตางๆ 338
61.34
2.5 มี ตู รั บ แสดงความคิ ด เห็ น หรื อ รั บ แบบประเมิ น 221
การบริการ
40.11
2.6 ระยะเวลาการใหความชวยเหลือ นับแตวันเกิดเหตุ 237
จนถึงวันรับเงินชวยเหลือ
43.01
2.7 เอกสารที่ใชประกอบการขอรับการชวยเหลือ
228
มีความเหมาะสม (ไมมากจนเกินไป)
41.38
2.8 ชองทางการติดตอสื่อสาร เชน โทรศัพท website 202
36.66
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 มีที่นั่งพักสําหรับผูมาใชบริการเพียงพอ
275
49.91
3.2 สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ
302
54.81
3.3 มีปายบอกทางที่ชัดเจน เชน ปายประชาสัมพันธ
208
37.75
3.4 มีบริการถายเอกสาร
267
48.46
3.5 มีหองน้ําสะอาด
221
40.11
3.6 มีโทรศัพทสาธารณะ
150
27.22
3.7 มีน้ําดื่มบริการ
156
28.31

๒๓

ความคิดเห็น
3.8 มีที่จอดรถสําหรับผูมาใชบริการอยางเพียงพอ
3.9 สถานที่ติดตอชวยเหลือมีเพียงแหงเดียว
3.10 มีอุปกรณเครื่องมือทันสมัยในการใหบริการ
3.11 การเดินทางมาติดตอหนวยงานสามารถหาไดงาย
4. ดานผลจากการใหบริการ
4.1 ไดรับบริการที่ตรงกับความตองการ (ความถูกตอง
ครบถวน ไมผิดพลาด)
4.2 ไดรับบริการที่เปนประโยชน
4.3 การดําเนินการชวยเหลือสามารถบรรเทา
ความเดือดรอนของทานได
5.ในภาพรวมทั้งหมด ทานมีความคิดเห็นตอการ
ใหบริการชวยเหลือ อยางไร
(พึงพอใจในระดับใด หรือไมพึงพอใจในระดับใด)

มากที่สุด
รอยละ

มาก
รอยละ

นอย
รอยละ

นอยมาก
รอยละ

รวมทั้งสิ้น
รอยละ

22
3.99

551
100.00

-

551
100.00
551
100.00
551
100.00
551
100.00

65
11.80
169
30.67
198
35.93

128
261
97
551
23.23 47.37 17.60 100.00
261
96
25
551
47.37 17.42 4.54 100.00
296
52
5
551
53.72 9.44 0.91 100.00

194
35.21

266
69
48.28 12.52

282
51.18
321
58.26
305
55.35
294
53.36

269
48.82
230
41.74
246
44.65
257
46.64

-

จากตารางที่ 2 พบวาความพึงพอใจของผูประสบภัยที่มาขอรับบริการของสวนชวยเหลือผูประสบภัย
ในเขตกรุงเทพมหานคร กองชวยเหลือผูประสบภัย เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละดานพบวาผูประสบภัยมีความ
พึงพอใจ ดังนี้
ดานการใหบริการของเจาหนาที่/บุคลากร
ผูประสบภัยในเขต กทม. สวนใหญรอยละ 54.63 มีความพึงพอใจตอการใหบริการของเจาหนาที่
ดวยความสุภาพ เปนมิตร อยูในระดับมากที่สุด รองลงมารอยละ 45.19 มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ผูประสบภัย
สวนใหญรอยละ 59.71 มีความพึงพอใจการบริการของเจาหนาที่ที่ใหความสะดวก รวดเร็วอยูในระดับมากที่สุด
รองลงมารอยละ 40.11 อยูในระดับมาก ผูประสบภัยสวนใหญรอยละ 59.71 มีความพึงพอใจในการดูแล เอาใจใส
กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ ในระดับมากที่สุด รองลงมารอยละ 40.29 อยูในระดับมาก สําหรับความพึงพอใจตอการ
ใหคําแนะนํา หรือตอบขอซักถามของเจาหนาที่ ผูประสบภัยสวนใหญ รอยละ 60.62 มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
รองลงมารอยละ 39.02 อยูในระดับมาก และผูประสบภัยสวนใหญรอยละ 64.97 มีความเห็นวาเจาหนาที่มีความ
ซื่อสัตยตอการใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด รองลงมารอยละ 35.03 อยูในระดับมาก
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2.2 ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
ผูประสบภัยในเขต กทม. สวนใหญรอยละ 59.17 มีความพึงพอใจตอการใหบริการเปนระบบ
และมีขั้นตอนที่เหมาะสม อยูในระดับมากที่สุด รองลงมารอยละ 40.65 อยูในระดับมาก ผูประสบภัยสวนใหญรอยละ
58.08 มีความเห็นวาการปฏิบัติงานมีระยะเวลาในการใหบริการที่เหมาะสม (นับตั้งแตวันยื่นเอกสารจนถึงวันรับเงิน)
อยูในระดับมากที่สุด รองลงมารอยละ 40.11 อยูในระดับมาก ผูประสบภัยสวนใหญรอยละ 56.81 มีความพึงพอใจ
ในการใหบริการตามลําดับกอน – หลัง อยูในระดับมากที่สุด รองลงมารอยละ 42.83 อยูในระดับมาก ผูประสบภัย
สวนใหญรอยละ 61.34 มีความพึงพอใจในดานการใหคําแนะนํา จากเจาหนาที่ หรือปายประกาศตางๆ อยูในระดับมากที่สุด
รองลงมารอยละ 37.57 อยูในระดับมาก และผูประสบภัยสวนใหญรอยละ 51.00 เห็นวาการจัดใหมีตูรับแสดงความ
คิดเห็น หรือรับแบบประเมินการบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก รองลงมารอยละ 40.11 อยูในระดับมากที่สุด และ
พบวาผูประสบภัยสวนใหญรอยละ 51.72 มีความเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาการใหความชวยเหลือ นับแตวันเกิดเหตุจนถึง
วันรับเงินช วยเหลือ มี ความพึงพอใจอยูในระดับ มาก รองลงมาร อยละ 43.01 อยูในระดั บมากที่สุด ผูประสบภั ย
สว นใหญร อยละ 49.37 มีความพึงพอใจต อความเหมาะสมในสวนของเอกสารที่ ใช ประกอบการขอรับการชวยเหลื อ
อยู ในระดั บมาก รองลงมาร อยละ 41.38 อยู ในระดับมากที่สุด และผู ประสบภัยส วนใหญ ร อยละ 48.64 ยังมี ความ
พึงพอใจตอชองทาง เชน โทรศัพท website ที่เปดบริการอยูในระดับมาก รองลงมารอยละ 36.66 อยูในระดับมากที่สุด
2.3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ผู ป ระสบภั ย ในเขต กทม. ส ว นใหญ ร อ ยละ 49.91 มี ค วามพึ ง พอใจต อ การให บ ริ ก าร
ที่นั่งสําหรับผูมาติดตอขอรับบริการ อยูในระดับมากที่สุด รองลงมารอยละ 49.36 อยูในระดับมาก ผูประสบภั ย
สวนใหญ รอยละ 54.81 มี ความพึ งพอใจในความสะอาด เปนระเบียบของสถานที่ใหบริการอยูในระดับมากที่สุ ด
รองลงมารอยละ 45.01 อยูในระดับมาก สําหรับปายประชาสัมพันธที่บอกทาง สวนใหญรอยละ 50.45 มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก รองลงมารอยละ 37.75 อยูในระดับมากที่สุด ผูประสบภัยสวนใหญรอยละ 50.45 มีความพึงพอใจ
ตอการใหบริการ ถ ายเอกสารอยูในระดับมาก รองลงมารอยละ 48.46 อยูในระดับมากที่สุด ในสวนของหองน้ํ า
ผูประสบภัย สวนใหญรอยละ 55.53 มีความพึงพอใจตอการบริการหองน้ํา ที่สะอาด อยูในระดับมาก รองลงมารอยละ
40.11 อยู ในระดั บมากที่ สุ ด และผูประสบภัยส วนใหญ รอยละ 49.55 มี ความพึ งพอใจตอการมี โทรศัพท สาธารณะ
ไวบริการ อยูในระดับมาก รองลงมารอยละ 27.22 อยูในระดับมากที่สุด ผูประสบภัย สวนใหญรอยละ 49.36 มีความ
พึงพอใจ ในสวนของการบริการน้ําดื่ม อยูในระดับมาก รองลงมารอยละ 28.31 อยูในระดับมากที่สุด ผูประสบภัย
ส วนใหญ ร อยละ 47.37 มี ความพึ งพอใจต อสถานที่จอดรถสําหรับผูมาขอรั บบริ การอยางเพี ยงพอ อยูในระดั บน อย
รองลงมาร อ ยละ 23.23 อยู ใ นระดั บ มาก ส ว นสถานที่ ติ ด ต อ ช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย ส วนใหญ ร อยละ 47.37
มี ความพึ งพอใจต อสถานที่ ติ ดต อช วยเหลื อ อยู ในระดั บมาก รองลงมาร อยละ 30.67 อยู ในระดั บมากที่ สุ ด และ
ผูประสบภัยส วนใหญ ร อยละ 53.72 มี ความพึงพอใจตอความทัน สมัย ของอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการใหบริการ
อยูในระดับมาก รองลงมารอยละ 35.93 อยูในระดับมากที่สุด สําหรับความสะดวกในการเดินทางมาติดตอขอรับ
บริ ก าร ผู ป ระสบภั ย ส ว นใหญ ร อ ยละ 48.28 มี ค วามพึ ง พอใจการสะดวกในการเดิ น ทาง อยู ใ นระดั บ มาก
รองลงมารอยละ 35.21 อยูในระดับมากที่สุด
2.4 ดานผลจากการใหบริการ
ผู ป ระสบภั ย ในเขต กทม. ส ว นใหญ ร อ ยละ 51.18 ความพึ ง พอใจต อ การให บ ริ ก าร
ที่ ตรงตามความต องการ มี ความถู กต อง ครบถวน อยูในระดับมากที่ สุ ด รองลงมาร อยละ 48.82 อยูในระดั บมาก
ผูประสบภัยสวนใหญรอยละ 58.26 มีความพึงพอใจตอการไดรับบริการที่เปนประโยชน อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา
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รอยละ 41.74 อยูในระดับมาก และผูประสบภัยสวนใหญรอยละ 55.35 มีความพึงพอใจตอความชวยเหลือที่สามารถ
บรรเทาความเดือดรอนได อยูในระดับมากที่สุด รองลงมารอยละ 44.65 อยูในระดับมาก
ทั้ งนี้ ด า นการให บ ริ การในภาพรวมผูป ระสบภัย ในเขต กทม. ส ว นใหญ ร อยละ 53.36 มี ความ
พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รองลงมารอยละ 46.64 อยูในระดับมาก
โดยสรุปในภาพรวมแตละดาน ดังนี้
1. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ผูประสบภัยมีความพึงพอใจ ในการบริการของเจาหนาที่ที่ใหบริการ
ดวยความซื่อสัตยตอการบริการ ใหคําแนะนํา ใหการบริการดวยความสุภาพ รวมทั้งไดรับการดูแลเอาใจใสเปนอยางดี
2. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ผูประสบภัยมีความพึงพอใจตอการใหบริการที่เปนระบบ
มีขั้นตอนในการใหบริการกอน – หลัง ปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งเปนการใหบริการอยางทั่วถึง
และเปนธรรม
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ผูประสบภัยมีความพึงพอใจตอสถานที่ใหบริการที่สะอาด และมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย ตลอดจนมีอุปกรณ เครื่องมือที่ทันสมัย รวดเร็วตอการใหบริการ
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ
ผูประสบภัยมีขอเสนอแนะ คือ ควรอํานวยความสะดวกในดานการจัดสถานที่จอดรถไวบริการ

****************************************************
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กองชวยเหลือผูประสบภัย
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