สรุป
ผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
ของผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
ที่มาขอรับบริการ ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดย... ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม.
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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คำนำ
การสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของผู้ประสบภัยที่มาขอรับบริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จัดทำขึ้นเพื่อทราบถึงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการว่าในการให้บริการประชาชน
ที่ขอรับบริการมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด เพื่อนำผลการศึกษาไปปรับปรุงการให้บริ การแก่ประชาชน
ให้ดียิ่งขึ้นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับการบริการ มีความพึงพอใจสูงสุด
ต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
ผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของผู้ประสบภัยที่มาขอรับบริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้นำเสนอเกี่ยวกับประเด็นของการให้บริการด้านต่าง ๆ และด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่/บุคลากร ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านผลจากการ
ให้บริการ และในภาพรวมของการให้บริการ ตลอดจนผลจากการให้บริการโดยรวม เพื่อจะได้นำผลที่ได้จาก
การสำรวจไปปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุดต่อไป
พฤศจิกายน 2562

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเป็นมา
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน มาตรา 8(4) “ให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการ
ที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็น และความพึงพอใจของสังคม โดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพื่ อปรับปรุง
เสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม” และหมวด 3 การบริหาร
ราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 11 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ
เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผล
ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่ อนำมาประยุกต์ ใช้ในการปฏิบั ติราชการได้ อย่า งถู กต้ อง รวดเร็ว และเหมาะสม
ต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ” ดังนั้น การให้บริการประชาชน
ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด จึงเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กรทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างก็แข่งขัน
การบริการเพื่อสร้ างความพึงพอใจแก่ประชาชนหรือลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการสู งสุ ด
เริ่มตั้งแต่รัฐบาลมีการปฏิรูประบบราชการในปี 2545 เป็นต้นมา รัฐบาลได้ดำเนินการเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐ
ทุกองค์กรมีการปรับ ปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับการบริการที่ดี จะเห็นได้จากการที่
หน่ ว ยงานภาครั ฐ เริ ่ ม ดำเนิ น การปรั บ ปรุ ง ระบบการให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนต่ า งๆ ด้ า นความสะดวก
ความรวดเร็ว ยุติธรรมต่างๆ โดยการลดขั้นตอนในการทำงานการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพื่อให้
ประชาชนได้รับการบริการที่พึงพอใจต่อหน่วยงานภาครัฐอย่างสูงสุด
การบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐนั้น ประชาชนทั่วไปที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย เนื่องจากมีกฎหมายบังคับจากหน่วยงานของรัฐบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่ดีขึ้น สะดวกรวดเร็วและชัดเจน ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐจึงต้องเร่งดำเนินการให้มีการปรับปรุง
ให้บริการที่ดี ซึ่งประชาชนก็คาดหวังว่าจะได้รับการการบริการที่จัดให้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เสียค่าใช้จ่ายต่ำ คุ้มค่าต่อเงินภาษีของราษฎรที่เสียภาษีและมีการแข่งขันการให้บริการของภาครัฐทุกด้าน โดย
มีการปรับปรุงระบบการให้บริการ การอำนวยความสะดวกแก่ประชาช การสร้างจิตสำนักต่อการบริการสาธารณะ
เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนและความเป็นนักวิชาชีพของข้าราชการต่อไป
ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองช่วยเหลือผู้ประสบภัยในฐานะตัวแทนของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำหน้าที่ในการให้บริการประชาชนตามบทบาทภารกิจของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จึงได้มีการดำเนิน งานตามภารกิจที่มี การปรับปรุ งระบบการทำงานต่างๆ เพื่อเป็ น
การอำนวยความสะดวกแก่ผ ู้ป ระสบภัย ให้ได้รับการบริการที่ดีและมีประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประสบภัยใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร จึ ง ได้ ด ำเนิ น การสำรวจความพึ ง พอใจและไม่ พึ ง พอใจของผู้ ป ระสบภั ย เพื่ อ เป็ น
ข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการสำรวจ
1) เพื่อสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของผู้ประสบภัยที่มาขอรับบริการ
จากเจ้าหน้าที่ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
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2) เพื่อนำผลการสำรวจไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติ งานและการให้บริการของส่วนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1.3 ขอบเขตของการสำรวจ
1) สำรวจให้บริการและความพึ งพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของผู้ประสบภัยที่มา
ขอรับการบริการจากส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2) การสำรวจความพึงพอใจครั้งนี้ เป็นการสำรวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562)
1.4 วิธีการดำเนินการสำรวจ
ในการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของผู้ประสบภัยที่มาขอรับบริการ
จากส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้ เป็นการสำรวจความ
พึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ประสบภัยในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล
ประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประสบภัยที่มาติดต่องานขอรับบริการ
จากส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 43 เขต โดยมีผู้ประสบภัยที่มาขอรับบริการทั้งสิ้น จำนวน 655 คน ใช้วิธีการ
แจกและรวบรวมแบบสำรวจจากผู้ประสบภัยที่มาติดต่อขอรับบริการ และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป อธิบายผลที่ได้รับจากการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ได้ รั บ ทราบทั ศนคติข องผู้ประสบภัยที่ มาติ ดต่อ ขอรับ บริก ารว่าเป็ นเชิงบวกหรือ เชิงลบ
เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข
2) เป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงานการบริการผู้ประสบภัยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป
3) ผลของการสำรวจเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้ประสบภัยที่มีต่อการ
ขอรับบริการ ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งจะบ่งชี้ถึง
ความสามารถของหน่วยงานในการสนองตอบต่อปัญหา และความต้องการของผู้ประสบภัยที่มาขอรับบริกา ร
เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
1.6 นิยามศัพท์
1) ผู้ให้บริการ หมายถึง ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ในการให้บริการแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขต
กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขต
2) ผู้ประสบภัย หมายถึง ผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 43 เขต ที่มาขอรับ
บริการส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) เจ้า หน้าที่ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ในส่วนช่วยเหลื อ
ผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ทำหน้าที่ในการให้บริการ
4) กระบวนการในการปฏิบัติงาน หมายถึง วิธีการที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย
ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนี้
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4.1 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัยในเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จำนวน 50 เขต รวม 4 ขั้นตอน ภายในระยะเวลา 12 ชั่วโมง
4.2 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสงเคราะห์ผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน
50 เขต รวม 3 ขั้นตอน ภายในระยะเวลา 13 วัน
ทั้งนี้ ได้ให้การบริการที่ชัดเจน มีวิธีการบริการและความสะดวกให้ได้รับความรวดเร็วของขั้นตอน
มีความสม่ำเสมอต่อเนื่องในการให้บริการ
5) การให้บริการ หมายถึง ผู้ที่ให้บริการในงานด้านนั้นๆ โดยองค์ประกอบของผู้ให้บริการที่ดีนั้น
มีดังนี้ มีความรู้ความชำนาญในงาน มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
ให้คำแนะนำและอธิบายข้อสงสัยแก่ผู้มารับบริการและมีความสุภาพอ่อนโยนกับผู้มาใช้บริการ
6) การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง จำนวนเอกสาร จำนวนโต๊ะเก้าอี้ รวมถึงการให้บริการ
คำปรึกษาของเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง สถานที่จอดรถสำหรับผู้ประสบภัยที่มาขอรับบริการ
7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเกิดจาก
พื้นฐานการรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ และจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสามารถ ตอบสนองความ
ต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ ซึ่งระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไป
8) ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 43 เขต ที่มาขอรับ
บริการส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ
ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิ ก
หน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน” การปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 28 มิ ถุ น ายน 2548 เห็ น ชอบให้ น ำการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน และ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยจัดทำ
เกณฑ์คุณภาพการบริห ารจัด การภาครัฐ และกำหนดเป็นตัว ชี้ว ัดตามคำรับรองการปฏิบั ติราชการของ
ส่วนราชการในปี พ.ศ. 2549 ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้ปรับปรุงเกณฑ์ไปสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) กำหนดให้ส่วนราชการนำไปใช้การพัฒนาองค์การ ปีละ 2 หมวด
ระหว่ า งปี พ.ศ. 2552 – 2554 เพื ่ อ ยกระดั บ การพั ฒ นาองค์ ก ารอย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง จึ ง ได้ ก ำหนดให้ มี
การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) แก่ส่วนราชการที่ดำเนิน
การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐครบ 6 หมวด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้พิจารณาคัดเลือกงานบริการที่ส่วนราชการ
เสนองานบริการหลัก โดยให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการสำรวจ ประกอบด้วย
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
5. ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
ทั้ ง นี้ สำนั ก งาน ก.พ.ร. ได้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กงานบริ ก ารที่ ส่ ว นราชการเสนอเป็ น งานหลัก
ของหน่วยงาน โดยมีสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการสำรวจตามประเด็นสำคัญข้างต้น กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยดำเนินการตัวชี้วัด มิติภายนอก ด้านการประเมินคุณภาพ (น้ำหนักร้อยละ 10)
ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกสำหรับสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จำนวน 2 กระบวนงาน
1. การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในเขตกรุงเทพมหานคร หน่วยรับผิดชอบ คือ ส่วนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2. โครงการเสริมสร้างศัก ยภาพชุ มชนด้ านการป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย (CBDRM)
หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส่วนสนับสนุนการมีส่วนร่วม กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
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ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐเกิดประสิทธิภาพ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ส่วนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกระบวนงาน การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกออกเป็น 2 กิจกรรม
1) ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
กระบวนงานการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในระยะเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 4 ขั้นตอน
ภายในระยะเวลา 12 ชั่วโมง ดังนี้
ขั้นตอน
1

รายละเอียด
•
•
•
•
•

รับแจ้งเหตุ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาและสั่งการ
ติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์สถานการณ์
เตรียมยานพาหนะและสิ่งของสำรองจ่าย เครื่องอุปโภค บริโภค
สถานการณ์ปลอดภัยสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้

ระยะเวลาดำเนินการ

1 ชั่วโมง

2

เดินทางไปที่เกิดเหตุ

2 ชั่วโมง

3

สำรวจสถานที่เกิดเหตุและครอบครัวผู้ประสบภัย

4 ชั่วโมง

4

• จัดทำทะเบียนและบัตรประจำครอบครัวผู้ประสบภัย
• แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่ม

5 ชั่วโมง

2) ระดั บ ความสำเร็ จ ของการปรั บ ปรุ ง กระบวนการ กระบวนงานช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย
ด้านสงเคราะห์ผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 3 ขั้นตอน ระยะเวลา 13 วัน
ขั้นตอน

รายละเอียด

1

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและพิจารณาความเหมาะสม
ในการช่วยเหลือ เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมจัดทำเอกสาร
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อยืมเงินทดรองราชการ
ข้ออนุมัติในหลักการยืมเงินทดรองราชการ และขออนุมัติจ่ายเงิน
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
และส่งกองคลัง
แจ้งผู้ประสบภัยรับเงินช่วยเหลือ และจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย ณ ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2
3

ระยะเวลาดำเนินการ
5 วัน
6 วัน
2 วัน

6
ในการสำรวจความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของผู้ประสบภัยที่มาขอรับบริการ
ส่ ว นช่ว ยเหลือผู้ป ระสบภัย ในเขตกรุงเทพมหานคร กองช่ว ยเหลือ ผู้ประสบภัย ได้ น ำแนวคิดและทฤษฎี
มาประกอบการใช้ในการดำเนินการ ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ
2. แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริการที่ดี
3. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของการให้บริการ
4. แนวคิดกระบวนการบริหารและพัฒนาขั้นพื้นฐานบริการสาธารณะ
5. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
6. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ (Public Service Delivery)
กุลธน ธนาพงศธร (อ้างใน ไพศาล ประโพธิเทศ, 2547 : 13-14) กล่าวว่า หลักการ ให้บริการ
ได้แก่
1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ คือ ประโยชน์และบริการที่
องค์กรจัดให้นั้น จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่หรือทั้งหมด มิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคล
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
2. หลักความสม่ำเสมอ คือ การให้บริการนั้น ๆ ต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ มิใช่ทำ ๆ
หยุด ๆ ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน
3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาค และ
เท่าเทียมกัน ไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มคนอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด
4. หลักความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ไปในการบริการ จะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะได้รับ
5. หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ปฏิบัติได้ง่าย
สะดวกสบายสิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มาก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการ หรือผู้ใช้บริการ
มากจนเกินไป
มิลเลทท์ (Millet 1954, 357 อ้างใน ไพศาล ประโพธิเทศ, 2547 : 13-14) ได้ชี้ให้เห็นว่า
คุณค่าประการแรกของการบริการงานรัฐกิจทั้งหมด เป็นการปฏิบัติงานด้านการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ซึ่งมีลักษณะสำคัญ 5 ประการ คือ
1. การให้บริการที่เสมอภาคกัน (Equitable Service) มีหลักเกณฑ์ว่าบุคคลย่อมเกิดมาอย่าง
เสมอภาคเท่าเทียมกัน ความเสมอภาคกัน คือ ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในด้านกฎหมายและ
การเมือง การให้บริการของรัฐ จะต้องไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ผิวพรรณ หรือฐานะทาง เศรษฐกิจ ตลอดจน
ภาพทางสังคม
2. การให้บริการด้วยความรวดเร็ว (Timely Service) ผลสำเร็จของการบริการนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ผลสำเร็จของงานหรือประสิทธิผลแต่เพียงอย่างเดียว หากจะต้องมีประสิทธิ ภาพด้วย คือ ต้องทันเวลาหรือ
ทันเหตุการณ์ตามที่ต้องการด้วย เช่น รถดับเพลิงมาภายหลังไฟไหม้หมดแล้ว การบริการนนั้นก็ถือว่าไม่บรรลุ
ประสิทธิภาพตามที่ต้องการ
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) นอกจากให้บริการอย่างเท่าเทียมเสมอภาคกัน
และให้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงปริมาณคนที่เหมาะสม จำนวนความต้องการในสถานที่ที่เพียงพอ
ในเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย
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4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) เป็นการให้บริการตลอดเวลา จะต้องมี
ความพร้อมและการเตรียมตัวในการให้บริการสาธารณชนเสมอ มีการฝึกอบรมอยู่เป็นประจำ เช่น การทำงาน
ของตำรวจจะต้องบริการตลอด 24 ชั่วโมง
5. การบริการอัตราก้าวหน้า (Progressive Service) เป็นการบริการที่เติบโตพัฒนาไป ทั้งทางด้าน
ผลงานและคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย แนวคิดเชิงปทัสถาน (Normative Concepts) แนวคิดเชิงประจักษ์
(Empirical Concepts)
การให้บริการสาธารณะตรงกับภาษาอังกฤษว่า Public Service Delivery และได้มีวิวัฒนาการ
ตั้งแต่มนุษย์มารวมกันอยู่ในประเทศแต่ล ะประเทศมีลักษณะของบริการสาธารณะแตกต่างกันตามความ
เหมาะสม ซึ่งบริการสาธารณะที่จัดทำขึ้นส่วนใหญ่จะมาจากฝ่ายปกครองและอาจจจะถือได้ว่าเป็นหน้าที่สำคัญยิ่ง
ในการบริห ารงานของภาครัฐ โดยเฉพาในลัก ษณะงานที่ต้อ งมีก ารติดต่ อ สัม พั นธ์กับ ประชาชนโดยตรง
โดยหน่ว ยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บ ริ การมีห น้าที่ในการส่ งต่อ การบริก ารให้แก่ผู้รับ บริก าร มี นักวิช าการ
ให้แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ ดังนี้
เทพศักดิ์ บุญยรัตพันธ์ (2536, 13) ได้ให้ความหมายของการให้บริการสาธารณะว่า หมายถึง
การที่บุคคลกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะ ซึ่งอาจจะเป็นของ
รัฐหรือเอกชน มีหน้าที่การส่งต่อการให้บริการสาธารณะเป็นระบบ ซึ่ง “ระบบ” มีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ส่วน
คือ 1) สถานที่และบุคคลที่ให้บริการ 2) ปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากร 3) กระบวนการและกิจกรรม 4) ผลผลิต
หรือตัวบริการ 5) ช่องทางการให้บริการ และ 6) ผลกระทบที่มีต่อผู้รับบริการ
ปฐม มณีโรจน์ (อ้างถึงใน Suchitra 1986, 21) ได้พิจารณาถึงการบริการ ในฐานะที่เป็นหน้าที่
ของหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเพื่อให้เกิดความพอใจดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็น
การพิจารณาระบบการให้บริการว่า ประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ 1) ผู้รับบริการ (Providers) และ 2) ผู้รับบริการ
(Recipients) ฝ่ายแรกมีหน้าที่ที่ต้องให้บริการเพื่อให้ฝ่ายหลังเกิดความพึงพอใจ
ประยูร กาญขนดุล (2491, 199-1217) ได้กล่าวถึงแนวคิดของการให้บริการสาธารณะว่า
มีอยู่ 5 ประการ ที่สำคัญ คือ
1. บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความอำนวยการหรือในความควบคุมของฝ่ายปกครอง
2. บริการสาธารณะมีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน
3. การจัดระเบียบ และวิธีดำเนินการบริการสาธารณะ ย่อมจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอเพื่อให้
เหมาะสมแก่ความจำเป็นแห่งกาลสมัย
4. บริการสาธารณะ จะต้องจัดดำเนินการอยู่เป็นนิจและโดยสม่ำเสมอไม่มีการหยุดชะงัก ถ้าบริการ
สาธารณะจะต้องหยุดชะงักลงด้วยประการใด ๆ ประชาชนย่อมได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับความเสียหาย
5. เอกชนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะเท่าเทียมกัน จากแนวคิดดังกล่าว
ข้างต้น ถึงแม้ว่าจะมองแนวคิดของการให้บริการสาธารณะ
บี เอ็ ม เวอร์ ม า (Verma quoted in Suchitra Punyaratabandhu-Bhakdi, 1982, 21)
พิ จ ารณาระบบการให้บ ริการว่า หมายถึง กระบวนการให้บริการ ซึ่ ง มี ลัก ษณะที่ เคลื่อนไหวเป็นพลวัตร
โดยระบบการให้บริการที่ดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ และผลิตการบริการได้เป็นไปตามแผนงาน
และการเข้าถึง
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กิ ล เบิ ร ์ ต และเบอร์ ก แฮต (Gillbert and Birkhead) อ้ า งถึ ง ในสำนั ก งานนโยบายและแผน
กรุงเทพมหานคร (2538, 76) ได้มองว่าการให้บริการสาธารณะ มี 4 องค์ประกอบที่สำคัญ คือ 1) ปัจจัยนำเข้า
(Input) หรือ ทรัพยากร อัน ได้แก่ บุคลากร ค่าใช้จ่าย อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก 2) กิจกรรม
(Activates) หรือกระบวนการ (Process) หมายถึง วิธีการที่จะใช้ทรัพยากร 3) ผล (Results) หรือผลผลิต
(Outputs) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมีการใช้ทรัพยากร และ 4) ความคิดเห็น (Opinions) ผลกระทบ
(Impact) หมายถึง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบริการที่ได้รับ จากความหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่า
เป็นการพิจารณาโดยใช้แนวคิดเชิงระบบที่มีการมองว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการนำปัจจัยนำเข้ าสู่
กระบวนการผลิตและออกมาเป็นผลผลิตหรือการบริการ
เคทซ์ และเบรนด้า (Katz and Brenda, 1973 : 19) ได้เสนอหลักการพื้นฐานของการให้บริการ
สาธารณะ ดังนี้
1. การปฏิบัติแบบเฉพาะเจาะจง (Specificity)
2. ความเสมอภาคเท่าเทีย มกัน (Universalism) หมายถึง การให้บริการประชาชนจะต้อง
ไม่เลือกปฏิบัติ
3. การวางตัวเป็นกลาง (Affective Neutrality) เป็นการให้บริการโดยไม่ใช้อารมณ์ บริการด้วย
กิริยา ท่าทาง น้ำเสียงที่สุภาพ
พงศ์สัณฑ์ ศรีสมทรัพย์ และปิยะนุช เงินคล้าย (2545 : 363-364) กล่าวถึงหลักการบริการที่ดี
มีดังนี้
1. หลักประสิทธิภาพ หมายถึง การให้บริการที่ได้ผลลัพธ์สูง แต่ใช้ทรัพยากรน้อยและคุ้มค่า
2. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การให้บริการได้ครบตามขอบข่ายของอำนาจหน้าที่
3. หลักการตอบสนอง หมายถึง การที่ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้อย่าง
ไม่จ ำกัดสามารถเลือกบริการได้สอดคล้องกับความพอใจ ไม่ส ามารถหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธการให้บริการ
ที่ประชาชนร้องขออีกครั้ง ควรหาช่องทางหรือเพิ่มโอกาสการให้บริการประชาชนให้มากที่สุด
4. หลักความรวดเร็ว หมายถึง การลดขั้ นตอนให้น้อยที ่ส ุด งานใดที่ทำได้ทันที ควรจะทำ
ถ้าไม่สามารถทำได้ทันทีควรกำหนดระยะเวลาและควรทำให้เร็วที่สุด
5. ความสอดคล้อง หมายถึง การจัด บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของปัจเจกบุคคลและ
สภาพสังคม
6. หลักการให้เกียรติการยอมรับ หมายถึง การทำให้ประชาชนมีความศรัทธาในหน่วยงานของรัฐ
ได้รับความพึงพอใจในการบริการ
7. หลักมนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง การให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใสเป็นมิตร เอื้ออาทรต่อ
ผู้รับบริการมีความใส่ใจ สนใจเข้าใจปัญหาและให้ความประทับใจมีความสุขหลังจากรับบริการ
8. หลัก การให้เกีย รติการยอมรับ หมายถึง การให้ความสำคัญ ไม่เลือกปฏิบัติ ต้อนรับด้วย
ความสุภาพ ไม่ดูถูกเหยียดหยามประชาชน ไม่ใช้อำนาจข่มขู่
9. หลักความเต็มใจ หมายถึง ทำทุกอย่างด้ว ยใจ ไม่แน่ใจหรือเสแสร้ง พยายามสร้างจิตใจ
ในการบริการ
10. หลักการแข่งขัน หมายถึง การพัฒนาหน่วยงานที่ทำให้มีการบริการที่ดีกว่าหน่วยงานอื่น
ในประเภทเดียวกัน และให้ประชาชนอยากมาใช้บริการอีก
11. หลักความกระฉับกระเฉง หมายถึง การตื่นตัวในการทำงานมีความกระตือรือร้น
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12. หลักภาพพจน์ที่ดี หมายถึง การที่ประชาชนมีความมั่นใจในการรับบริการ ยอมรับการบริการ
และรับรู้หน่วยงานในทางที่ดี
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริการที่ดี
พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ และปิยะนุช เงินคล้าย (2545 : 363-364) กล่าวถึง หลักการบริการที่ดี
ดังนี้
1. หลักประสิทธิภาพ หมายถึง การให้บริการที่ได้ผลลัพธ์สูง แต่ใช้ทรัพยากรน้อยและคุ้มค่า
2. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การให้บริการได้ครบตามขอบข่ายของอำนาจหน้าที่
3. หลักการตอบสนอง หมายถึง การที่ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริก ารของรัฐได้อย่าง
ไม่จำกัดสามารถเลือกรับบริการได้สอดคล้องกับความพอใจ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธการให้บริการที่
ประชาชนร้องขอ อีกทั้งควรหาช่องทางหรือเพิ่มโอกาสในการให้บริการประชาชนให้มากที่สุด
4. หลักความรวดเร็ว หมายถึง การลดขั้นตอนให้น้อยที่สุด งานใดที่ทำได้ทันทีควรจะทำ ถ้าไม่
สามารถทำได้ทันที ควรกำหนดระยะเวลาและควรทำให้เร็วที่สุด
5. หลักความสอดคล้อง หมายถึง การจัดบริการให้สอดคล้องกับความตต้องการของผู้ขอรับบริการ
6. หลักความเชื่อถือไว้วางใจ หมายถึง การทำให้ ประชาชนมีความศรัทธาในหน่วยงานของรัฐ
ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการ
7. หลักมนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง การให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใสเป็นมิตร เอื้ออาทรต่อ
ผู้รับบริการ มีความใส่ใจ สนใจเข้าใจปัญหาและความประทับใจมีความสุขหลังจากรับบริการ
8. หลักการให้เกียรติ การยอมรับ หมายถึง การให้ความสำคัญ ไม่เลือกปฏิบัติ ต้อนรับด้วย
ความสุภาพ ไม่ดูถูกเหยียดหยามประชาชน ไม่ใช้อำนาจข่มขู่
9. หลักความเต็มใจ หมายถึง ทำทุกอย่างด้วยใจ พยายามสร้างจิตบริการ
10. หลักการแข่งขัน หมายถึง การพัฒนาหน่วยงานที่ทำให้มีการบริการที่ดีกว่า หน่วยงานอื่น
ในประเภทเดียวกัน และให้ประชาชนอยากมาใช้บริการอีก
11. หลักความกระฉับกระเฉง หมายถึง การตื่นตัวในการทำงาน มีความกระตือรือร้น
12. หลักภาพพจน์ที่ดี หมายถึง การที่ประชาชนมีความมั่นใจในการรับบริการ ยอมรับการบริการ
และรับรู้หน่วยงานในทางที่ดี
2.3 แนวคิ ด เกี ่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของการให้บ ริ การ (Service quality) และผลิ ต ภาพในการให้บ ริการ
(Service productivity)
Millet (1954 : 13) กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของการบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจ
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีหลักและแนวทาง คือ การให้บริการอย่างเสมอภาค หมายถึง
ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่า คนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะได้รับ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชน จะได้รับ
การปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานในการให้บริการเดียวกัน การให้บริการที่ตรงเวลา หมายถึง
ในการบริการจะต้องมองว่า การให้บริการสาธารณะจะต้องตรงต่อเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
จะถือว่าไม่มีประสิทธิผลถ้าไม่ตรงต่อเวลา ซึ่งเป็นการสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชน การให้บริการอย่าง
เพียงพอ หมายถึง การให้บริการสาธารณะต้องมีลักษณะ มีจำนวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่าง
เหมาะสม Millet เห็นว่า ความเสมอภาคหรือการตรงต่อเวลาจะไม่มีความหมาย ถ้ามีจำนวนการให้บริการไม่
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เพียงพอและสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง
หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดความ
พอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้บริการหรือหยุดบริก ารเมื่อใดก็ได้ และการให้บริการอย่างก้าวหน้า
(Progressive service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่มีการปรับปรุง คุณภาพ และผลการปฏิบัติงาน
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือสามารถที่จะทำหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม แนวทาง
ความคิ ด เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร เป็ น สิ่ ง สำคั ญ หนึ่ ง ในการสร้ า งความแตกต่ า งของธุ ร กิ จ การ
ให้บริการ คือ การรักษาระดับการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยเสนอคุณภาพการให้บริการตามที่ลูกค้า
คาดหวังไว้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการที่ลูกค้าต้องการจะได้จากประสบการณ์ในอดี ตจากการ
พูดปากต่อปาก จากการโฆษณาของธุรกิจให้บริการ ลูกค้าจะพอใจถ้าเขาได้รับในสิ่งที่เขาต้องการ เมื่อเขามี
ความต้องการในรูป แบบที่ต้อการ ดังนั้น จึงต้องคำนึงถึงคุณภาพการให้บริการซึ่งการบริการที่ประสบ
ความสำเร็จจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ คือ ประการแรก ความเชื่อถือได้ อันประกอบด้วย
ความสม่ำเสมอ ความพึงพอใจ ประการที่ส อง การตอบสนองประกอบด้ว ย ความเต็มใจที่จะให้บริ ก าร
ความพร้อมที่จะให้บ ริการและการอุทิศเวลามีการติดต่ออย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่า งดี
ประการที่สาม ความสามารถประกอบด้วย สามารถในการให้บริการ สามารถในการสื่อสาร สามารถในความรู้
วิชาการที่จะให้บริการ ประการที่สี่ การเข้าถึงบริการประกอบด้วย ผู้ใช้บริการเข้าใช้หรือรับบริการได้สะดวก
ระเบียบ ขั้นตอนไม่ควรมากมายซับซ้อนเกินไป ผู้ใช้บริการใช้เวลารอคอยน้อย เวลาที่ให้บริการเป็นเวลาที่
สะดวกสำหรับผู้ใช้บริการอยู่ในสถานที่ที่ผู้ใช้บริการติดต่อได้สะดวก ประการที่ห้า ความสุภาพ อ่อนโยน
ประกอบด้วย การแสดงความสุภาพต่อผู้ใช้บริการ ให้การต้อนรับที่เหมาะสม ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพที่ดี
ประการที่หก การสื่อสารประกอบด้วย มีการสื่อสารชี้เจงขอบเขตและลักษณะงานบริการ มีการอธิบายขั้นตอน
การให้บริการ ประการที่เจ็ด ความซื่อสัตย์ ประกอบด้วย คุณภาพของงานบริการมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ
ประการที่แปด ความมั่นคงประกอบด้วย ความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ ประการที่เก้า
ความเข้าใจประกอบด้วย การเรียนรู้ผู้ใช้บริการ การให้คำแนะนำและเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ การให้ความสนใจต่อ
ผู้ใช้บริการ และประการสุดท้าย การสร้างสิ่งจับต้องได้ประกอบด้วย การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมสำหรับ
ใช้บริการ การเตรียมอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ การจัดสถานที่ให้บริการสวยงาม สะอาด
โดยคุณภาพการให้บริการเป็นแนวคิดในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ผลิตภาพในการให้บริการ ในการเพิ่ม
ผลิตภาพของการให้บริการสามารถทำได้หลายวิธี คือ การให้พนักงานทำงานมากขึ้นหรือมีความชำนาญสูงขึ้น
โดยจ่ายค่าจ้างเท่าเดิมเพิ่มปริมาณการให้บริการ โดยยอมสูญเสียคุณภาพบางส่วนลง เช่น หมอตรวจคนไข้มี
จำนวนมากขึ้นโดยลดเวลาที่ใช้สำหรับแต่ละรายลงเปลี่ยนบริการนี้ให้เป็นแบบอุตสาหกรรมโดยเพิ่มเครื่องมือ
เข้ามาช่วยและสร้างมาตรฐานการให้บริการ เช่น บริการขายอาหารแบบเร่งด่วนและบริการตนเอง การให้บริการ
ที่ไปลดการใช้บริการหรือสินค้าอื่น ๆ เช่น บริ การซักรีดเป็นการลดบริการจ้างคนใช้หรือการใช้เตารีด การ
ออกแบบบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น เช่น ชนรมวิ่งจ๊อกกิ้งจะช่วยลดการใช้บริการการรัก ษาพยาบาลลง การให้
สิ่งจูงใจลูกค้า ให้ใช้แรงงานของเขาแทน แรงงานของบริษัท เช่น ร้านขายอาหารแบบให้ลูกค้าช่วยตัวเอง ธุรกิจ
ที่ให้บริการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดภาพพจน์ในแง่การลดคุณภาพของ
การบริการ รวมทั้งรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า
การวัดความพึงพอใจในการบริการ Millet (1954 : 397) ได้กล่าวเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในการบริการหรือสามารถที่จะพิจารณาว่า บริการนั้นเป็นที่พอใจหรือไม่โดยวัดจากการให้บริการอย่างเท่าเทียม
คือ การบริการที่มีความยุติธรรมเสมอภาค ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใคร การให้ บริการรวดเร็ว คือ การให้บริการตาม
ลักษณะความจำเป็นรีบด่วน และตามความต้องการของผู้รับบริการ การให้บริการอย่างเพียงพอ คือ ความเพียงพอ
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ในด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการที่มีความก้าวหน้า
คือ การพัฒนางาน บริการทางด้านปริมาณ และคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ
วรเดช จันทรศร (2544) ได้ศึกษาและได้เสนอการพัฒนาต้นแบบการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ :
กรณีศึกษาจากต่างประเทศ การปรับปรุงบริการสาธารณะให้มีคุณภาพต้องให้ความสำคัญกับการนำเสนอ
วิธีการบริการคุณภาพโดยเน้นผลผลิตตรงตามความต้องการของหน่วยงาน การให้ความมั่นใจว่ ามีการแก้ไข
ปรับปรุงที่เหมาะสมหากมีสิ่งผิดพลาดต้องแก้ไข ชี้แจง ขอโทษและการมุ่งให้ความสำคัญแก่ลูกค้า โดยจัดทำ
มาตรฐานการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม จัดหาข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงสมบูรณ์จัดให้มีทางเลือกในการ
ให้คำแนะนำ หรือคำปรักษาเพื่อประเมินผลด้านการปรับปรุงการให้บริการและผู้ใช้บริการให้การเสนอแนะได้
Hoffman and Bateson (2006) สรุปเกี่ยวกับการบริการว่า การบริการเป็นกิจกรรม ผลประโยชน์หรือความ
พึงพอใจที่สนองความต้องการของผู้มารับบริการ โดยต้องสร้างระบบการบริการที่มีคุณภาพซึ่งต้องคำนึงถึง
องค์ประกอบหลัก คือ ต้องรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง ให้บริการที่น่าเชื่อถือไว้วางใจ
บริการที่เป็นไปตามที่สัญญาหรือตามที่เสนอไว้ รูปแบบการให้บริการที่หลากหลายจะต้องไม่ลดคุณภาพบริการหลัก
ที่มีอยู่เดิม การให้บริการต้องมีการปรับปรุงได้ดีขึ้น เสนอบริการที่เกินความคาดหวังแก่ผู้รับบริการ ทีมงานต้อง
พร้อมเสมอให้มีการวิจัยเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และรูปแบบการบริการ ต้องมีรูปแบบที่พิเศษอยู่ใน
ระดับเป็นผู้นำในการบริการนั้น ๆ ดังนั้น การให้บริการจึงควรคำนึงถึงหลักการสำคัญ ดังนี้ คือ (1) หลัก
ความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์หรือบริการที่องค์การจัดให้นั้นจะต้อง
ตอบสนองความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่มิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแล้ว
นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการเอื้ออำนวยประโยชน์และบริการแล้วยังไม่คุ้มค่ากับการดำเนินงานนั้น ๆ
ด้วย (2) หลักความสม่ำเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้นจะต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ไม่ใช่
ทำ ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผู้บริหารหรือผู้ ปฏิบัติ (3) หลักความเสมอภาค กล่าวคือ บริการที่จัดนั้น
จะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่มีการใช้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะ
แตกต่างจากลุ่มคนอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัดเจน (4) หลักความประหยัด กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการ
ให้บริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะได้รับ และ (5) หลักความสะดวก กล่าวคือ บริการที่จัดให้แก่
ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็น
การสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้มาใช้บริการมากจนเกินไป
เรวัต แสงสุริยงค์ (2547) ได้ทำการศึกษาการบริการอิเล็กทรอนิกส์ : ตัวแบบสำหรับการให้
บริการสาธารณะของไทย พบว่า การบริการรูปแบบใหม่ภายใต้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Service Delivery - ESD) มุ่งเน้นการให้บริการต่อประชาชน
คือประชาชนสามารถติดต่อกับรัฐบาลได้จากทุ กที่และทุกเวลา คือ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง การให้บริการ
กระทำได้จากหลายช่องทางจะได้แบบใหม่หรือโทรศัพท์ โทรสาร ที่เป็นบริการแบบเดิม รัฐบาลให้บริการ
ประชาชนเหมือนลูกค้า ประชาชน สามารถเข้าถึงและแนะนำข้อมูลของรัฐจากทุกหน่วยงานไปใช้จากศูนย์กลาง
การให้บริการของรัฐ (Government Gateway) โดยรูปแบบของการบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลจำแนกได้
4 รูปแบบ 1) รัฐบาลสู่ประชาชน (Government to Citizen-G2C) เป็นเว็บไซด์ที่บริการประชาชนซึ่งรัฐบาล
ได้รับผลตอบแทนในรูปของรายได้เข้าหน่วยงานรัฐ เช่น การเก็บภาษี การออกใบรับรอง 2) บริการของรัฐบาล
สู่ธุรกิจ (Government to Business-G2B) เป็นการที่รัฐบาลจัดซื้อจัดจ้างเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการทำ
ธุรกรรมกับภาครัฐ เช่น การขายข้อมูลออกใบอนุญาตให้ลิขสิทธิ์ 3) บริการจากรัฐบาลสู่รัฐบาล (Government
to Government-G2G) เป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงาน (intra and inter administration) และ 4)
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บริการจากรัฐบาลสู่ต่างประเทศ (Government to Foreign-G2F) เป็นบริการระหว่างรัฐบาลและรัฐหรือ
หน่วยงานต่างประเทศ เช่น ประสานการร่วมมือในการลงทุน การท่องเที่ยว
2.4 แนวคิดกระบวนการบริหารและพัฒนาขั้นพื้นฐานบริการสาธารณะ
การตอบสนองต่อความจำเป็นพื้นฐานต่อประชาชน คือ เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญที่ต้องจัด
กระบวนการบริการการพัฒนา โดยต้องจัดแบบแผนความสัมพันธ์ขององค์การแบบแผนทางการเมืองและ
เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ โดยการทำหน้าที่ในการวางแผนนโยบายใหม่ ๆ ด้วยวิธีการระดม
ความคิดเห็นจากสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ซึ่ งเงื่อนไขแห่งความสำเร็จขององค์การคุณภาพขึ้นอยู่
กับคุณภาพของผู้นำที่เข้ามาทำหน้าที่โยงวัฒนธรรม ระบบการวางแผน การใช้สารสนเทศ การเรียนรู้องค์การ
โดยการเกื้อหนุนในระบบซึ่งกันและกัน (กฤช เพิ่มทันจิตต์, 2546 : 222-228 ทิพยวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
2546 : 184-186)
หลักการและแนวทางการบริหารงานแนวใหม่ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยมของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เน้น ระบบความรับ ผิดชอบต่อสาธารณะเน้นการมีจริยธรรม มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ (ชัยอนันต์ สมุทวนิช, 2546 : 184-182)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนท้องถิ่นหรือส่วนรวม โดยให้อิสระในการกำหนดนโยบายการ
ปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง จะมีอุปสรรคบ้างจากความไม่เข้าใจในอำนาจหน้าที่
ที่ รัฐบาลกำหนดที่อาจมีการทับซ้อนกัน ทั้งระบบงาน เขตปกครอง บุคลากรที่ปกครอง ความไม่พร้อมของ
บุคลากรท้องถิ่นตลอดจนรายได้จากท้องถิ่นและงบอุดหนุนจากส่วนกลางที่ไม่เท่าเทียมกัน (พิทยา บวรวัฒนา,
2549 : 68-43 อมร รักษาสัตย์, 2546 : 105-106)
การสร้างวิธีการในการวัดผลลัพธ์จากการบริการสาธารณะ โดยการประเมินผลจากการร่ วมมือ
ของผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธการทำงานใหม่ โดยสรุปว่า เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Smith,
2005) คือ
1. การกำหนดทิศทางให้ชัดเจนด้วยการสร้างวิธีการวัดผลให้ทำตามที่กำหนดไว้
2. การให้คำแนะนำ ปรึกษาระหว่างการดำเนินการจะเป็นประโยชน์สูงสุด โดยให้ผู้ชำนาญการ
สร้างประเด็นให้
3. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
4. การสร้างวิธีการวัดผล วิเคราะห์ผลเฉพาะงานที่ปฏิบัติ
5. การเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพและมิติการให้บริการ
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความสำเร็จของงานที่บรรลุเป้าหมายที่มี
ประสิทธิภาพ อันเป็นผลมาจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความต้องการของแต่ละบุคคล โดยมี
ผู้ให้ความหมายความพึงพอใจ ดังนี้
(สุภาลักษณ์ ชัยอนันต์, 2540 : 17) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ
เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่รู้สึกเป็นสุข หรือยินดีที่ได้รับความตอบสนองความต้องการในสิ่งที่ขาดหายไป หรือสิ่งที่
ทำให้เกิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคล ซึ่งมีผลต่อการ
เลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมใด ๆ นั้น
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(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541 : 17) กล่าวถึง ความหมายของความพึงพอใจในการบริการสามารถ
จำแนกเป็ น 2 ความหมาย ในความหมายที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ความพึ ง พอใจของผู ้ บ ริ โ ภคหรื อ ผู ้ ร ั บ บริ การ
(Customer Satisfaction) และความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ของผู้ให้บริการ
(มณี โพธิเสน, 2543 : 43) ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกยินดีหรือเจตคติที่ดี
ของบุคคล เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการของตน ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีในสิ่งนั้น ๆ
(อุทัยพรรณ สุดใจ, 2544 : 7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุค คลที่มีต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่า ความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น เป็นไปใน
ทางบวกหรือทางลบ
(McCormic, 1965) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนความต้องการ
ขั้นพื้นฐาน (Basic needs) มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด ผลสัมฤทธิ์และสิ่งจูงใจ (Incentive) และพยายาม
หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการ
(Daltion, 1968) กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกของคนใดคนหนึ่งว่าชอบหรือไม่ชอบใน
บุคคลสิ่งของ หรือสภาพแวดล้อมที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้อง
(Shelly, 1975) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึก
สองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึ กในทางบวก และความรู้สึ กทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกที่
เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่าง จากความรู้สึกทางบวกอื่น ๆ กล่าวคือ
เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับ ความสุขสามารถทำให้เกิดความสุข หรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึก
ทางบวกอื่น ๆ
ลักษณะความพึงพอใจ จากเอกสารงานวิจัย นักวิชาการได้นำเสนอลักษณะของความพึงพอใจ
ดังนี้
(สุรศักดิ์ นาถวิล, 2544 : 10) ได้กล่าวว่า ลักษณะความพึงพอใจไว้ ดังนี้
1) ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกทางบวก ของบุคคลหรือ
สิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลจะรับรู้ความพึงพอใจ จำเป็นต้องมีการปฏิบัติสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัว การตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ ส่วนบุคคลด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอื่นและสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ทำให้แต่ละ
คนมี ป ระสบการณ์ รับ รู้ เรี ย นรู้ สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การตอบสนองแตกต่ า งกั น ไป และหากสิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บเป็น ไปตาม
ความต้องการก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ
2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่าง ระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริง
ในสถานการณ์ บริการก่อนที่ลูกค้าจะมาใช้บริ การใดก็ตาม มักจะมีมาตรฐานของการบริการนั้นไว้ใจอยู่ก่อน
เสมอแล้ว
จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ลักษณะของความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และ
ความรู้สึกทางบวกของบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลจะรับรู้ความพึงพอใจที่รู้สึกได้ในขั้นสุดท้ายที่ได้รับ
ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ นักวิชาการได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ไว้ดังนี้
1. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการว่าความพึงพอใจผู้รับบริการ เป็นการแสดงออก
ถึงความรู้สึกในทางบวกของทางผู้รั บบริการต่อการให้บริการ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการที่
สำคัญมีดังนี้ (ศิริพร ตันติพูลวินัย, 2538 : 8)
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1.1 สถานที่ บ ริ ก าร การเข้ า ถึ ง การบริ ก ารได้ ส ะดวก เมื ่ อ ลู ก ค้ า มี ค วามต้ อ งการ
ย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการ ทำเลที่ตั้ง และกระจายสถานที่บริการให้ทั่ว ถึง เพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ลูกค้าจึงเป็นเรื่องสำคัญ
1.2 การส่งเสริม การแนะนำการบริการความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึ้นได้จ าก
การได้ยินข้อมูลข่าวสาร หรือบุคคลอื่นกล่าวขานถึง ของการบริการไปในทางบวก ซึ่งหากตรงกับความเชื่อถือ
ก็จะมีความรู้สึกดีกับการบริการดังกล่าวอันเป็นแรงจูงใจผลักดัน ให้ความต้องการบริการตามมา
1.3 ผู้บริการและผู้ปฏิบัติการ ล้วนเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานบริการ
ให้บริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผู้บริการที่วางนโยบายการบริการ โดยคำนึงถึงความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก
ย่อมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานหรือ
พนักงานที่ตระหนักถึง ลูกค้าสำคัญ แสดงพฤติกรรมการบริการและสนองความต้องการของลูกค้าที่มี ความ
สนใจอย่างเต็มที่ด้วยจิตสำนึกของบริการ
1.4 สภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้าชื่นชมสภาพแวดล้อมของการบริการเกี่ยวข้องกับการออกแบบ
สถานที่ ความสวยงาม การตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ และการให้สีสันการจัดแบ่งพื้นที่สัดส่วน
1.5 ขบวนการบริการ มีวิธีการนำเสนอขบวนการบริการเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้า ประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการส่งผลให้กับการปฏิบัติการแก่ลูกค้ามีความคล่องตัว
และสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ เช่น การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามา
จัดระบบข้อมูลสำรองห้องพัก โรงแรม หรือสายการบิน การใช้เครื่องฝาก - ถอน อัตโนมัติ การใช้ระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติในการรับ - โอนสาย
2. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการได้รับบริการ หมายถึง ความรู้สึกยินดี
ของประชาชนที่มีต่อการได้รับบริการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ (มณีวรรณ ตั้นไทย, 2533 : 69)
2.1 ด้านความสะดวกที่ได้รับ หมายถึง สถานที่ให้บริการ รวมถึงสถานที่จอดรถที่ให้บริการ
สะอาด อุปกรณ์ในการให้บริการ เช่น แบบฟอร์มไม่ขาดแคลน และมีการประชาสัมพันธ์งานบริการต่อเนื่อง
2.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้บริการที่ได้รับ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ให้บริการแต่งกายเหมาะสม
ยิ้มแย้มแจ่มใส ใช้วาจาสุภาพ มีความกระตือรือร้น มีการบริการเป็นระบบ มีขั้นตอนในการให้บริการ
2.3 ด้านคุณภาพบริการที่ได้รับ หมายถึง การได้รับการบริการที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา
มีอุปกรณ์ไว้บริการเพียงพอ มีคนคอยแนะนำ และมีการแจ้งผลการบริการ
ดังนั้น ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน คือ ตัวชี้วัดที่บอกถึง
ความรู้สึกที่ดี จนกลายเป็นความสุขใจที่มีต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ ซึ่งความพึงพอใจในการบริการจะเกิดขึ้น
ในกระบวนการบริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เป็นผลของการรับรู้ และประเมินคุณภาพของการบริการ
ในสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังว่าควรจะได้รับ และสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจริงจากการให้บริการในแต่ละสถานการณ์
การบริการอาจจะมีระดับความพึงพอใจไม่คงที่ และผันแปรไปตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีความสำคัญจึงจะต้องดำเนินการประเมินระดับความพึงพอใจ
เพื่อรักษาเกณฑ์มาตรฐานของประกันคุณภาพ ซึ่งผู้รับบริก ารย่อมมีความต้องการและความคาดหวังในการรับ
บริการทุกครั้ง ระดับความพึงพอใจมี 2 ระดับ ดังนี้
1. ความพึ ง พอใจที ่ ต รงกั บ ความต้ อ งการ เป็ น การแสดงความรู ้ ส ึ ก ชอบใจ ถู ก ใจ
ของผู้รับบริการ เมื่อได้รับบริการที่ตรงกับความคาดหวังที่มีอยู่ เช่น ลูกค้าไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารที่
มีชื่อเสียงมีความถูกใจในรสชาติ และบริการที่ดี
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2. ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เป็นการแสดงความรู้สึกชอบใจ ถูกใจ ประทับใจ
ของผู้รับบริการเมื่อได้รับการบริการที่ตรงกับความคาดหวังที่มีอยู่ เช่น ลูกค้าเติมน้ำมัน ที่สถานบริการแห่งหนึ่ง
พร้อมกับได้รับบริการตรวจเช็คเครื่องยนต์ และเติมลมฟรี
การวัดระดับความพึงพอใจ สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้ (ภณิดา ชัยปัญหา, 2541 : 25)
1. การใช้แบบสอบถาม เพื่อต้องการทราบความคิดเห็น ซึ่งสามารถกระทำได้ในลักษณะ
กำหนดคำตอบให้เลือกหรือตอบคำถามอิสระ ซึ่งคำถามอิสระ อาจถามความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ
2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิค และวิธีการที่ดี
จะได้ข้อมูลที่เป็นจริง
3. การสังเกต เป็น วิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย
ไม่ ว่ า จะแสดงออกจากการพูดจา กิริยา ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระทำอย่างจริงจัง และสังเกตอย่างมี
ระเบียบแบบแผน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการ หมายถึง สิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้น
ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจและทำให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้น ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่
ผู้รับบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือลบ ต่อสิ่งที่ได้รับจากการบริการเป็นสำคัญ พฤติกรรมที่แสดงออก
ในการให้บริการต้องแสดงออกด้วยความสนใจ เอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตสำนึกของการบริการผู้ให้บริการ
ต่างมุ่งหวังให้เกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความสามารถใน
การตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ สะดวกรวดเร็ว และมีคุณภาพ
การนำเทคโนโลยีเจ้ามาร่วมในการพัฒนาระบบบริการด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ
ซึ่งในการบริการที่มปี ระสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการได้ ดังนั้น จึงมิได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัย
หนึ่งแต่มีหลายปัจจัยร่วมกัน การให้บริการที่ตรงกับ สิ่งที่คาดหวังของผู้รับบริการจะต้องนำยุทธ์การสร้าง
ความพึงพอใจการบริการมาประยุกต์ใช้ให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด ซึ่งมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน ล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ความคิดเดียวกัน คือ การให้บริการที่ตรงกับสิ่งที่คาดหวังของผู้รับบริการจนกลายเป็นความพึงพอใจ (อนงค์นาฎ
แก้ไพฑูรย์, 2554 : 27)
ความคาดหวังของบุคคลที่ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด เมื่อได้รับการตอบสนองทั้งทางด้านวัตถุ จิตใจ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในสิ่งที่ตั้งไว้ จะเรียกว่า ความพึงพอใจ และหากไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังจะเรียกว่า
ความไม่พึงพอใจ
การสร้างความสะดวกในการให้บริการ ผู้ให้บริการจะต้องคำนึงพึงการให้ความสะดวก ให้
ความสบายใจ ให้ความจริงใจ ให้ความช่วยเหลือ ให้เกียรติ ให้การต้อนรับ ให้ความเข้าใจ และให้ความเป็น
ธรรมต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร (จิ ต ติ ม า รั ก นาค, 2547 : 23) ดั ง นั ้ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ หรื อ
การดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ควรเป็นการบริการที่ไม่ซับซ้อนมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายใน
การให้บริการ การสร้างความพึงพอใจนั้น ควรมีการบริหารจัดการสมัยใหม่ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับ
ผู้มารอรับบริการเพื่อให้ได้รับการบริการที่ดี สะดวกสบาย เช่น การจัดให้มีที่นั่งสำหรับรอการบริการ จัดเตรียม
วัสดุสำนักงาน (ปากกา ดินสอ) สำหรับกรอกข้อมูล
ดังนั้น ความสะดวกในการให้บริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์
ของผู้อื่น การบริการที่ไม่ซับซ้อน มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย มีสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับผู้มารับ
บริการ มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ มีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ
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2.6 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
ความหมายทัศนคติ
คำว่า “ทัศนคติ” ตรงกับภาษาอังกฤษ ว่า “Attitude” ซึ่งแปลว่า ความรู้สึก ความเห็น ดังนั้น
คำว่า ทัศนคติในความหมายรวม ๆ จึง เป็นไปในลักษณะของความเห็นหรือความรู้สึกของแต่ละบุคคล ซึ่งย่อม
แตกต่างกันไปตามความรู้สึกและประสบการณ์ที่สะสมของแต่ละบุคคลนั้น ๆ ด้วย ความหมายของทัศนคติได้มี
นักวิชาการให้ความหมายไว้ต่าง ๆ ดังนี้
Godon Allport (อ้างใน ภิญโญ ประกอบผล, 2538 และไพศาล ประโพธิเทศ, 2547) ทัศนคติ
หมายถึง ความพร้อมทางด้านจิต ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ สภาวะความพร้อมนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของ
ปฏิกิริยาของบุคคลที่มีต่อบุคคล สิ่งของ หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
Chave (อ้างใน ภิญโญ ประกอบผล, 2538 และไพศาล ประโพธิเทศ, 2547) ทัศนคติ หมายถึง
ภาวะอัน เกิดจากประสบการณ์ของบุคคล เป็นการแสดงความรู้สึก ความต้องการ ความกล้า ความมั่นใจ
ความรังเกียจ ตลอดจนแนวโน้มที่จะทำให้บุคคลเกิดความพร้อมในการกระทำต่อสิ่งใด หรือ บุคคลใด
Kretch & Ceutchfield (อ้างใน ภิญโญ ประกอบผล, 2538 และไพศาล ประโพธิเทศ, 2547)
ทัศนคติ หมายถึง ผลรวมที่จะทำให้เกิดแรงจูงใจ อารมณ์ การยอมรับและการรู้ การคิด ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (อ้างใน ภิญโญ ประกอบผล, 2538 และไพศาล ประโพธิเทศ, 2547)
ทัศนคติ หมายถึง ความพร้อมในในการกระทำของบุคคลต่อสิ่งใด บุคคลใด ความพร้อม ดังกล่าวของบุคคล
เห็นได้จากพฤติกรรมที่บุคคลใดแสดงต่อสิ่งนั้นว่า ชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย
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บทที่ 3
วิธีการดำเนินการสำรวจ
ในการศึกษาการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้มาขอรับบริการต่อการให้บริการของ
ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองช่วยเหลือผู้ประสบภัยนี้ เป็นการสำรวจเชิงปริมาณ
โดยใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลเพื่อให้ เห็น ถึง
เชิงปริมาณและพรรณนาวิเคราะห์
3.1 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัว อย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประสบภัยที่มาติดต่อขอรั บความ
ช่วยเหลือในส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จำนวน 429 คน โดยกำหนดการแจกและเก็บแบบสำรวจจากประชาชนที่ มาขอรับ ความ
ช่วยเหลือ ในระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) จำนวน 655 ฉบับ ซึ่งแบบสำรวจ
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่แจกแบบสอบถามแก่ผู้ประสบภัย และดำเนินการจัดเก็บเอกสาร
เมื่อเสร็จสิ้นการให้ความช่วยเหลือ
3.2 ขอบเขตการสำรวจ
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ที่สำรวจจากผู้ประสบอัคคีภัยที่มาขอรับความช่วยเหลือ ส่วนช่วยเหลือ
ผู ้ ป ระสบภั ย ในเขตกรุ ง เทพมหานคร กองช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 โดย
เขตกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ทั้ง สิ้น จำนวน 50 เขต ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเขตที่ประสบสาธารณ
ภัยจำนวนทั้งสิ้น 43 เขต ประกอบด้วยเกิดอัคคีภัยจำนวน 72 ครั้ง เกิดวาตภัย 45 ครั้ง
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 5 ด้าน ประกอบด้วย
- ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ
- ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
- ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
- ด้านผลจากการให้บริการ
- ด้านความพึงพอใจในการรับบริการในภาพรวม
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ให้เจ้าหน้าที่ในส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุง เทพมหานคร แจกแบบสอบถามผู้มา
ขอรับความช่วยเหลือ และรอรับคืน หลังจากการให้บริการเสร็จสิ้นแล้ว
2. วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุปผลการสำรวจเพื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์ในเชิงปริมาณ
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
2. ข้อมูลส่วนที่ 2 ประเด็นความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
3. ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

18
3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การคิดคำนวณข้อมูลส่วนที่ 1 ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
สถานภาพ ประเภทภัย
ข้อมูล (เพศ/อายุ/อาชีพ ฯลฯ) =

จำนวนที่ผู้ตอบแบบสอบถามฯ เลือก X 100
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามฯ ทั้งหมด

2. การคิดคำนวณข้อมูลส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ มาทำการวิเคราะห์ข้อมูล
และแปลผลข้อมูล แยกเป็นระดับพึงพอใจมากสุด พึงพอใจมาก พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยมาก และไม่
พึงพอใจมากสุด ไม่พึงพอใจมาก ไม่พึงพอใจน้อย ไม่พึงพอใจน้อยมาก
ร้อยละ =

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ระดับ(พึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ) X 100
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

3. การรวบรวมข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น /ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากผู้ประสบภัยมาปรับปรุง
คุณภาพการบริการให้ตรงตามความต้องการ หรือความคาดหวังของผู้ประสบภัยให้มากที่สุด แต่ความคิดเห็น
ทั้งหมดจะต้องตั้งอยู่ในเหตุและผลที่ส ่ว นช่ว ยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองช่ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัย ที่จะมีอำนาจในการปฏิบัติได้
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การสำรวจครั้งนี้ เป็นการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยการจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ
ผู้ประสบภัยที่มาขอรับความช่วยเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 43 เขต รวม 429 คน
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ดำเนินการ
สำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ได้ทำการสำรวจในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล และนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการแปลผลข้อมูลทางสถิติ
4.2 ผลการวิเคราะห์
จากการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ประสบภัยต่อการให้บริการของส่วนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำแนกดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการที่มีต่อการให้บริการของส่วนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 1 รายละเอียดดังนี้
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1 ต่ำกว่าไม่เกิน 20 ปี
2.2 อยู่ระหว่าง 20 – 30 ปี
2.3 อยู่ระหว่าง 31 – 40 ปี
2.4 อยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี
2.5 ตั้งแต่ 51 ปี ขึ้นไป
3. การศึกษา
3.1 มัธยมศึกษาหรือต่ำกว่า
3.2 อนุปริญญา
3.3 ปริญญาตรี
3.4 ปริญญาตรี/เทียบเท่า

จำนวน

ร้อยละ

199
230

46.39
53.61

3
52
78
90
206

0.70
12.12
18.18
20.98
48.02

142
126
142
19

33.10
29.37
33.10
4.43

20
21
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
4. อาชีพ
4.1 เกษตรกร
4.2 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4.3 พนักงานของรัฐ
4.4 รับจ้างทั่วไป
4.5 นักเรียน/นักศึกษา
4.6 ไม่มีงานทำ
4.7 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
4.8 อื่น ๆ (พ่อบ้าน/แม่บ้าน)
5. รายได้ต่อเนื่อง
5.1 ไม่มีรายได้
5.2 ต่ำกว่า 5,000 บาท
5.3 ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท
5.4 ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท
5.5 มากกว่า 20,000 บาท
6. สถานภาพ
6.1 เจ้าของบ้าน
6.2 ผู้เช่า
6.3 ผู้อาศัย
6.4 อื่น ๆ
7. ประสบภัยประเภท
7.1 อัคคีภัย
7.2 วาตภัย
7.3 อุทกภัย
7.4 อื่น ๆ

จำนวน

ร้อยละ

0
18
16
222
4
83
86
0

0.00
4.20
3.73
51.75
0.93
19.35
20.05
0.00

36
51
92
145
105

8.39
11.89
21.45
33.80
24.48

197
195
36
1

45.92
45.45
8.39
0.23

429
0
0
0

100.00
0.00
0.00
0.00

ส่วนที่ 2 รายละเอียดดังนี้
มากที่สุด
ร้อยละ

มาก
ร้อยละ

น้อย
ร้อยละ

1 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากร
1.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภ าพ 369
เป็นมิตร
86.01
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้านความสะดวก 370
รวดเร็ว
86.25

46
10.72
45
10.49

14
3.26
14
3.26

ความคิดเห็น

น้อยมาก รวมทั้งสิ้น
ร้อยละ ร้อยละ
-

429
100.00
429
100.00

มากที่สุด มาก
ร้อยละ ร้อยละ
1.3 เจ้าหน้าที่ดูแล เอาใจใส่ กระตือรือร้น 369
46
เต็มใจให้บริการ
86.01 10.72
1.4 เจ้ า หน้ า ที ่ ใ ห้ ค ำแนะนำ หรื อ ตอบ 368
47
ข้อซักถามได้อย่างดี
85.78 10.96
1.5 ความซื่อสัต ย์ ข องเจ้า หน้ า ที่ ต่ อ การ 367
46
ให้บริการ
85.55 10.72
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1 การให้บริการเป็นระบบและมีขั้นตอน 366
41
ที่เหมาะสม
85.31 9.56
44
2.2 การปฏิบัติงานมีระยะเวลาในการให้บริการ 366
ที่เหมาะสม (ตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสารจนถึงวันที่รับเงิน)
85.31 10.26
2.3 มี ก ารให้ บ ริ ก ารเป็ น ไปตามลำดั บ 366
45
ก่อน - หลัง
85.31 10.49
2.4 มีคำแนะนำ โดยบุคลากร หรือมีป้าย 366
45
ประกาศต่าง ๆ
85.31 10.49
2.5 มีตู้รับแสดงความคิดเห็น หรือรับแบบ 366
41
ประเมินการบริการ
85.31 9.56
2.6 ระยะเวลาการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ 366
40
นับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันรับเงินช่วยเหลือ
85.31 9.32
2.7 เอกสารที่ใช้ป ระกอบการขอรั บ การ 366
39
ช่วยเหลือมีความเหมาะสม (ไม่มากจนเกินไป) 85.31 9.09
2.8 ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื ่ อ สาร เช่ น 366
46
โทรศัพท์ website
85.31 10.72
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
365
47
3.1 มีที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการเพียงพอ
85.08 10.96
366
41
3.2 สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
85.31 9.56
3.3 มี ป ้ า ยบอกทางที ่ ช ั ด เจน เช่ น ป้ า ย 365
42
ประชาสัมพันธ์
85.08 9.79
366
40
3.4 มีบริการถ่ายเอกสาร
85.31 9.32
363
42
3.5 มีห้องน้ำสะอาด
84.62 9.79
366
41
3.6 มีโทรศัพท์สาธารณะ
85.31 9.56
ความคิดเห็น

น้อย
ร้อยละ
14
3.26
14
3.26
16
3.73
22
5.13
19
4.43
18
4.20
18
4.20
22
5.13
23
5.36
24
5.59
17
3.96
17
3.96
22
5.13
22
5.13
23
5.36
24
5.59
22
5.13

น้อยมาก รวมทั้งสิ้น
ร้อยละ ร้อยละ
429
100.00
429
100.00
429
100.00
-

429
100.00
429
100.00
429
100.00
429
100.00
429
100.00
429
100.00
429
100.00
429
100.00
429
100.00
429
100.00
429
100.00
429
100.00
429
100.00
429
100.00

22
ความคิดเห็น
3.7 มีน้ำดื่มบริการ
3.8 มีที่จอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการอย่าง
เพียงพอ
3.9 สถานที่ติดต่อช่วยเหลือมีเพียงแห่งเดียว

มากที่สุด
ร้อยละ
365
85.08
366
85.31
365
85.08
366
85.31
365
85.08

3.10 มีอุป กรณ์เครื่องมือทัน สมัย ในการ
ให้บริการ
3.11 การเดิ น ทางมาติ ด ต่ อ หน่ ว ยงาน
สามารถหาได้ง่าย
4. ด้านผลจากการให้บริการ
4.1 ได้ร ับ บริการที่ตรงกับ ความต้องการ 363
(ความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด)
84.62
364
4.2 ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์
84.85
4.3 การดำเนิ น การช่ ว ยเหลื อ สามารถ 364
บรรเทาความเดือดร้อนของท่านได้
84.85
5. ในภาพรวมทั้งหมด ท่านมีความคิดเห็นต่อ
369
การให้บริการช่วยเหลือ อย่างไร
86.01
(พึงพอใจในระดับใด หรือไม่พึงพอใจในระดับใด)

มาก
ร้อยละ
44
10.26
46
10.72
47
10.96
43
10.02
46
10.72

น้อย
ร้อยละ
20
4.66
17
3.96
17
3.96
20
4.66
18
4.20

51
11.89
49
11.42
45
10.49

15
3.50
16
3.73
20
4.66

42
9.79

18
4.20

น้อยมาก รวมทั้งสิ้น
ร้อยละ ร้อยละ
429
100.00
429
100.00
429
100.00
429
100.00
429
100.00
-

429
100.00
429
100.00
429
100.00
429
100.00

สรุปผลข้อมูลจากการสำรวจความพึงพอใจ
1. ผู้ประสบสาธารณภัย มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด เฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน อยู่ที่ ร้อยละ 85.32 ทั้งนี้
ผู้ประสบสาธารณภัยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 85.94
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 85.31
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 85.14
ด้านผลจากการให้บริการ มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 84.77
2. ผู้ประสบสาธารณภัย มีระดับความพึงพอใจมาก เฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 10.30
3. ผู้ประสบสาธารณภัย มีระดับความพึงพอใจน้อย อยู่ที่ร้อยละ 4.38 ทั้งนี้ จะพบว่าผู้ประสบสาธารณภัย
มีระดับความพึงพอใจน้อย แต่ละด้านดังนี้
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 10.35
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 7.6
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 3.35
ด้านผลจากการให้บริการ มีความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 2.38
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ขอเสนอแนะ
ควรปรับปรุงด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ หรือบริการโทรศัพท์สาธารณะ เพื่อให้ประชาชน
หรือผู้ประสบสาธารณภัยทีร่ ับบริการมีความสะดวกและมีความพึงพอใจที่ดี
********************************
ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
กองช่วยเหลือผู้ประสบดภัย
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