
บทสรุปผูบริหาร 
  

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และเปนไป

ตามเจตนารมณ ในมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

กําหนดใหการบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และสอดคลองกับนโยบายระบบ

ราชการ 4.0 “ระบบราชการตองเปนท่ีพ่ึงประชาชนและเชื่อถือไววางใจได”โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  

เพ่ือรองรับการยกระดับองคการตามมาตรฐานการใหบริการของศูนยราชการสะดวก (Government Easy 

Contact Center : GECC) เพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผู มีสวนไดสวนเสียใหไดรับ

ประโยชนสูงสุดตอบริการของภาครัฐ นั้น 

 กรมบังคับคดี ไดมอบใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร สํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดเสียเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 รอบท่ี 2 โดยมีวัตถุประสงค 1. เพ่ือประเมินคุณภาพการใหคุณภาพการใหบริการและรับฟงเสียง 

ของผูรับบริการ (voice of customer) ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ มาวิเคราะห และหาแนวทางในการปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีและยั่งยืน 2. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์

การปฏิบัติงานของผูอํานวยการระดับสํานัก/กอง/ศูนย ท้ังนี้ผลสํารวจท่ีไดรับจะเปนขอมูลใหหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของนําไปใชในการติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงการใหบริการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ

ใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล   

 การสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจฯ ไดกําหนดแบบสํารวจสอบถาม 2 ประเภท ดังนี้ คือ  

 1) แบบสํารวจผูรับบริการภายใน  ใชสํารวจกลุมตัวอยางผูรับบริการภายใน ประเมินหนวยงานสนับสนุน 

จํานวน 7 หนวยงาน ประกอบดวย 1) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2) กลุมงานนโยบายและแผน สํานักงาน

เลขานุการกรม 3) กลุมพัฒนาระบบบริหาร 4)  กลุมงานบัญชีและบริหารงบประมาณ กองบริหารการคลัง  

5) ฝายพัสดุ กองบริหารการคลัง 6) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ7) กองพัฒนาระบบการบังคับ

คดีและประเมินราคาทรัพย  

 2) แบบสํารวจผูรับบริการภายนอก ใชสํารวจกลุมตัวอยางผูรับบริการภายนอก ประเมินหนวยงาน ดังนี้  

      2.1 หนวยงานหลักในสวนกลาง จํานวน 13 หนวยงาน ประกอบดวยกองบังคับคดีลมละลาย 1 – 6 

สํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 1 – 6 และกองฟนฟูกิจการของลูกหนี้  

      2.2 หนวยงานสวนกลางอ่ืน ๆ จาํนวน 5 หนวยงาน ประกอบดวย 1 กองติดตามและเฉลี่ยทรัพยสินใน

คดีลมละลาย 2 ฝายคําคูความ 3 กองบริหารการคลงั 4 กลุมประชาสัมพันธ 5 ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท  

      2.3 สํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา จํานวน 111 หนวยงาน  

 โดยการสํารวจผานระบบ Google form หรือ QR code ตั้งแตวันท่ี 15 กรกฎาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 

สิงหาคม 2562 การสํารวจเปนท่ีเรียบรอย โดยสรุปผลความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจฯ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



1. ผลสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ
ของหนวยงาน กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบท่ี 2   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1 ผลสํารวจแยกตามปจจัยการวัดคุณภาพ ท้ัง 4 ดาน โดยภาพรวม ผูรับบริการพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 

4.59 คิดเปนรอยละ 91.80 และพบวา ผูรับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ี

ใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 4.64 คิดเปนรอย 92.80 รองลงมาดานข้ันตอนการใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 4.62 คิดเปน

รอยละ 92.42 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ท่ีคาเฉลี่ย 4.56 คิดเปนรอยละ 91.20 และดานคุณภาพของการ

ใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 4.55 คิดเปนรอยละ 90.00 ตามลําดับ (ตามแผนภูมิ)                                                                           

                                                           
 
                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

พึงพอใจ
92.18 คิด
เปน 99%

ไมพึงพอใจ
0.64 คิดเปน 

1%

รอยละความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจหนวยงาน    
กรมบังคับคด ีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ2)

พงึพอใจ

ไม่พงึพอใจ

         ผลสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียเก่ียวกับคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน กรมบังคับคดี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบท่ี 2 โดยภาพรวม พบวา
ผูรับบริการพึงพอใจท่ีคาเฉลี่ย 4.59 (คะแนนเฉลี่ยเต็ม 
5) คิดเปนรอยละ 92.18 (คาถวงน้ําหนัก) และ
ผูรับบริการไมพึงพอใจ ท่ีเฉลี่ย 0.0128 (คะแนน
เฉลี่ยเต็ม 2) คิดเปนรอยละ 0.64 (ตามแผนภูมิ) 
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ค่าเฉล่ียความพงึพอใจแยกตามด้านปัจจยั 4 ด้าน



 1.2 ผลสํารวจ แยกตามกลุมผูรับบริการและผู

มีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย เจาหนี้ ลูกหนี้ ผูชื้อ

ทรัพย และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยภาพรวม ผูรับบริการ

พึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.57 คิดเปนรอยละ 91.40 และ

ผูรับบริการไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 0.01 คิดเปนรอยละ 

0.50 และกลุมผูรับบริการท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ผูมี

สวนไดสวนเสียพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.60 คิดเปนรอย 

91.80 รองลงมาเจาหนี้พึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.57 คิด

เปนรอยละ91.40 ลูกหนี้พึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.50 

คิดเปนรอยละ 90.00 ในสวนผูรับบริการท่ีไมพึง

พอใจ พบวากลุมผูชื้อทรัพยไมพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ี

คาเฉลี่ย 0.02 คิดเปนรอยละ 1.00 รองลงมากลุม

เจาหนี้ ลูกหนี้ และผูมีสวนไดสวนเสียไมพึงพอใจ

เทากัน ท่ีคาเฉลี่ย 0.01 คิดเปนรอยละ 0.50  

ตามลําดับ (ตามแผนภูมิ) 

 

 

 

2. ผลสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจฯท่ีมีตอ

กระบวนการ บั งคั บคดี ล มละลาย  โดยภาพรวม 

ผูรับบริการพึงพอใจ รอยละ 91.05 (คาถวงน้ําหนัก) 

และไมพึงพอใจ รอยละ 0.26 

 ผ ล สํ า ร ว จ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร

กระบวนการบังคับคดีลมละลาย แยกตามคุณภาพการ

ใหบริการ ท้ัง 4 ดาน โดยภาพรวม ผูรับบริการพึงพอใจ 

คิดเปนรอยละ 90.65 และพบวา ผูรับบริการพึงพอใจ

มากท่ีสุด  คือดานเจาหนา ท่ีหรือบุคลากร ท่ี

ใหบริการ คิดเปนรอยละ 91.77 รองลงมาดาน

ข้ันตอนการใหบริการและดานสิ่งอํานวยความ

สะดวกเทากัน คิดเปนรอยละ  90.93 และดาน

คุณภาพการใหบริการ คิดเปนรอยละ 88.93 

ตามลําดับ (ตามแผนภูมิ) 
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ค่าเฉลีย่ พงึพอใจ ค่าเฉลีย่ ไม่พงึพอใจ
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กระบวนการบังคับคดีลมละลาย 1-6
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3. ผลสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจฯท่ีมี

ตอกระบวนการบังคับคดีแพง โดยภาพรวม 

ผูรับบริการพึงพอใจ รอยละ 92.75 (คาถวง

น้ําหนัก) และไมพึงพอใจ รอยละ 0.12 

 ผลสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ

กระบวนบังคับคดีแพง แยกตามคุณภาพการ

ใหบริการ ท้ัง 4 ดาน โดยภาพรวม  ผูรับบริการพึง

พอ ใ จ คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ  9 2 . 4 3  และพบว า 

ผูรับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด คือดานเจาหนาท่ี

หรือบุคลากรท่ีใหบริการ คิดเปนรอยละ 93.33 

รองลงมาดานข้ันตอนการใหบริการ คิดเปนรอยละ 

93.01 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกเทากัน คิดเปน

รอยละ 91.61 และดานคุณภาพการใหบริการ คิด

เปนรอยละ 91.61 ตามลําดับ (ตามแผนภูมิ) 
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สบก. 1-6

เขตตรวจ 1

เขตตรวจ 2

เขตตรวจ 3

เขตตรวจ 4

เขตตรวจ 5

เขตตรวจ 6

เขตตรวจ 7

เขตตรวจ 8

เขตตรวจ 9

เขตตรวจ 10

เขตตรวจ 11

เขตตรวจ 12

เขตตรวจ 13

เขตตรวจ 14

เขตตรวจ 15

เขตตรวจ 16

เขตตรวจ 17

เขตตรวจ 18

รวม

รอยละความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ
กระบวนการแพง

พงึพอใจ ไม่พงึพอใจ



4. ผลสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจฯ ท่ีมี

ตอกระบวนการบังคับคดีฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 

โดยภาพรวม ผูรับบริการพึงพอใจ รอยละ 89.07 

(คาถวงน้ําหนัก) ไมพึงพอใจ รอยละ 0.17 

 ผลสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ

กระบวนบัง คับคดีแพง แยกตามคุณภาพการ

ใหบริการ ท้ัง4 ดาน โดยภาพรวม ผูรับบริการพึง

พอใจคิดเปนรอยละ 88.0 และพบวา ผูรับบริการพึง

พอใจมากท่ีสุด คือดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ี

ใหบริการ คิดเปนรอยละ 91.2 รองลงมาดานข้ันตอน

การใหบริการ คิดเปนรอยละ 89.8 และดานสิ่ง

อํานวยความสะดวกเทากัน คิดเปนรอยละ 86.2 

ตามลําดับ (ตามแผนภูมิ) 

 

 

 
 

5. ผลสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจฯ ท่ีมีตอ

หนวยงานสวนกลางอ่ืน ๆ โดยภาพรวมผูรับบริการพึง

พอใจ รอยละ 89.76 (คาถวงน้ําหนัก) และไมพึง

พอใจ รอยละ 0.63 

 ผลสํ า รวจความ พึงพอใจการ ใหบริ การ

หนวยงานสวนกลางอ่ืน ๆ แยกตามคุณภาพการ

ใหบริการ ท้ัง 4 ดาน โดยภาพรวม ผูรับบริการพึงพอใจ

คิดเปนรอยละ 89.12 และพบวา ผูรับบริการพึง

พอใจมากท่ีสุด คือดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ี

ใหบริการ คิดเปนรอยละ 90.44 รองลงมาดาน

ข้ันตอนการใหบริการ คิดเปนรอยละ 90.24 ดาน

สิ่งอํานวยความสะดวก คิดเปนรอยละ 88.64 

และดานคุณภาพการใหบริการ คิดเปนรอยละ 

87.16 ตามลําดับ (ตามแผนภูมิ) 

 85.00 87.00 89.00 91.00

ด้านขัน้ตอนการให้บริการ

ด้านเจ้าหน้าท่ีบคุลากร

ด้านสิง่อํานวยความสะดวก

ด้านคณุภาพการให้บริการ

รวม

90.24

90.44

88.64

87.16

89.12

รอยละความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ
กระบวนการงานอ่ืน ๆ แยกตามปจจัย 4 ดาน

89.07 0.17

รอยละความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ

กระบวนงานการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี

พงึพอใจ

ไม่พงึพอใจ

0.00

50.00

100.00
89.80

91.30 93.50 90.69
82.80 89.62

0.92 1.37 0.00 0.50 0.00 0.56

รอยละความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ
กระบวนการงานอ่ืน ๆ

พงึพอใจ ไม่พงึพอใจ

90.00 91.00 92.00 93.00

ด้านขัน้ตอนการให้บริการ

ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากร

ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก

ด้านคุณภาพการให้บริการ

รวม

89.8
91.2

86.2
84.8

88.0

รอยละความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ
กระบวนงานการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี 

แยกตามดานปจจัย 4 ดาน



6. ผลสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจฯ ท่ีมีตอ

หนวยงานสนับสนุน โดยภาพรวมผูรับบริการพึงพอใจ 

รอยละ 85.82 (คาถวงน้ําหนัก) และไมพึงพอใจ 

รอยละ 2.08 

 ผลสํ ารวจความพึงพอใจการใหบริการ

หนวยงานสนับสนุน แยกตามคุณภาพการใหบริการ 

ท้ัง 4 ดาน โดยภาพรวม ผูรับบริการพึงพอใจ คิดเปน

รอยละ 85.75 และพบวา ผูรับบริการพึงพอใจมาก

ท่ีสุด คือดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ คิด

เปนรอยละ 86.14  รองลงมาดานข้ันตอนการ

ใหบริการ คิดเปนรอยละ 85.57 ดานคุณภาพ

การใหบริการ คิดเปนรอยละ 86.00 และดาน

สิ่งอํานวยความสะดวก คิดเปนรอยละ 85.29 

ตามลําดับ (ตามแผนภูมิ)  

  

 

 

 

 

 

 จากผลสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียเก่ียวกับคุณภาพการ

ใหบริการของหนวยงาน กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบท่ี 2 ผูรับบริการพึงพอใจตอการ

ใหบริการของหนวยงานของกรมบังคับคดี รอยละ 92.18  เพ่ิมข้ึน 0.91 คิดเปนรอยละ 0.99 เม่ือ

เปรียบเทียบกับผลสํารวจ รอบ 1 ผูรับบริการพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานของกรมบังคับคดี      

รอยละ 91.27  ในสวนผลสํารวจความไม พึงพอใจของผูรับบริการ พบวาผูรับบริการไม พึงพอใจ  

รอยละ 0.64 เพ่ิมข้ึน 0.02 คิดเปนรอยละ 3.22 เม่ือเปรียบเทียบกับผลสํารวจ รอบ 1 ผูรับบริการไมพึง

พอใจตอการใหบริการของหนวยงานของกรมบังคับคดี คิดเปนรอยละ 0.62 ในสวนการวัดดานคุณภาพการ

ใหบริการท้ัง 4 ดาน พบวา ทุกกระบวนงานไมวาจะเปนหนวยงานหลัก หนวยงานอ่ืน ๆ หรือหนวยงาน

สนับสนุนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียพึงพอใจดานการใหบริการของเจาหนาท่ีหรือบุคลากรมากท่ีสุด 

และดานข้ันตอนทุกกระบวนงานผูรับบริการพึงพอใจรองลงมา และเม่ือจําแนกถึงผูรับบริการของกรมบังคับคดี 

ท่ีประกอบดวย เจาหนี้ ลูกหนี้ ผูชื้อทรัพย และกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย จะเห็นไดวากลุมผูมีสวนไดสวนเสียพึง

พอใจมากท่ีสุด ตามดวยกลุมเจาหนี้ 

 ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆท่ีตองการใหหนวยงานท่ีใหบริการปรับปรุงและ

พัฒนาในการใหบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือตอบสนองความตองการผูรับบริการทุกกลุมท่ีมารับ

บริการหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค มีประเด็น ดังนี้ 

 1. จุดเดน หรือคําชมเชย ซ่ึงจะพบวาผูรับบริการพึงพอใจการใหบริการของเจาหนาหนาท่ีหรือบุคลากร

กรมบังคับคดี ซ่ึงพบไดตั้งแตเจาหนาท่ีพูดจาดีสุภาพกายแตงกายเรียบรอยยิ้มแยม เปนกันเอง ใหการบริการและ

84.50 85.00 85.50 86.00 86.50

ด้านขัน้ตอนการให้บริการ

ด้านเจ้าหน้าท่ีบคุลากร

ด้านสิง่อํานวยความสะดวก

ด้านคณุภาพการให้บริการ

รวม

85.57

86.14

85.29

86.00

85.75

ร้อยละความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ

หน่วยงานสนับสนุน แยกตามด้านปัจจัย 4 ด้าน
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รอยละความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ
กระบวนงานสนับสนุน

พงึพอใจ ไม่พงึพอใจ



ประสานงานรวดเร็ว พรอมท้ังใหคําแนะนําท่ีดี สามารถตอบคําถามท่ีสงสัยได เปนประโยชนปฏิบัติหนาท่ีไดดี มี

ความเปนมืออาชีพ 

 2. ส่ิงท่ีไมพึงพอใจ ซ่ึงจะพบวาเปนสิ่งท่ีตองการข้ันพ้ืนฐาน เชน หองน้ําไมสะอาด ท่ีจอดรถนอย ไมมี

เครื่องถายเอกสารบริการ ท่ีนั่งรอรับบริการไมเพียงพอและน้ําดื่มควรมีบริการตามจุดตาง ๆ  

 3. ขอเสนอแนะ หรือตองการใหปรับปรุง มีประเด็น ดังนี้ 

 3.1 ปรับปรุงระบบจัดเก็บ และเบิกสํานวน  

 3.2 ควรกําหนดระยะเวลาการสั่งคํารอง หรือคําสั่งควรมีระยะเวลาท่ีแนนอน  

 3.3 ควรมีแอพพลิเคชั่นหรือระบบติดตามเชนเปนขอความเตือนทางมือถือ สํานวนท่ียื่นไว จบค.สั่ง

แลว เสร็จแลว 

 3.4 การขายทอดตลาด นาจะมีไฟลวีดีโอใหดูยอนหลังไดอาจจะเปนวันตอวัน 

 3.5 ควรใหผูติดตอสามารถตรวจสอบสถานะในระบบคอมฯของกรมได เชนตรวจการอายัดซํ้า ตรวจ

เงินในสํานวนวาเหลือหนี้เทาไร ติดตามผลการสงเงิน 

 3.6 ควรมีคอมพิวเตอรสวนกลางเพ่ือใหประชาชนใชงานระบบ 

 3.7 ควรมีการตรวจสอบในระบบคําสั่งทางอินเตอรเน็ต 

 3.8 ปรับปรุงและเรงจัดทําบัญชีรับจาย 

 3.9 ปรับปรุงแอพพลิเคชั่นติดตามสถานะคดีไมสามารถใชได  

 3.10 ปรับปรุงแอพพลิเคชั่น LED QUEUE เรื่องโหลดนานและError 

 3.11 ปรับปรุงแอพนัดสํานวนลวงหนา ไมเสถียร คางบอยโหลดนาน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


