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รายงานผลสํารวจ 
ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กองบังคับคดีลมละลาย 1 
กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 

……………………………………… 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ
ท่ี 1) เพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานท้ังในสวนของบุคลากรและกระบวนการ
ทํางานของหนวยงาน  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
โดยสามารถสรุปผลการสํารวจฯ ดังนี้ 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

          ชาย 
          หญิง                                                                                                                                                                                                                                                              

  

28 
31 

47.5 
52.5 

รวม 59 100 
2. อายุ   

          20 – 30 ป 
          31 – 40 ป 
          41 – 50 ป 
          51 – 60 ป 
          อ่ืน ๆ 

  

27 
14 
15 
3 
0 

45.8 
23.7 
25.4 
5.1 

0.00 
รวม 82 100 

3. การศึกษา 

         ระดับประถมศึกษา 
         มัธยมศึกษาตอนตน 
         มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
         อนุปริญญา 
         ปริญญาตรี 
         ปริญญาโท 
         ปริญญาเอก 

  

2 
3 
0 
1 

42 
11 
0 

3.4 
5.1 
0 

1.7 
71.2 
18.6 

0 
รวม 82 100 

4. อาชีพ 

         ขาราชการ/พนักงานลูกจาง 
         พนักงาน/ลูกจางรัฐวิสาหกิจ 
         พนักงานบริษัทเอกชน 
         ทนายความ 
         ประกอบธรุกิจสวนตัว 
         ลูกจาง/รับจางท่ัวไป 

  

13 
6 

10 
18 
5 
7 

22 
10.2 
16.9 
30.5 
8.5 

11.9 
รวม 82 100 



5. สถานภาพ 

         ผูรับบริการ 
         เจาหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากเจาหนี้ 
         ลูกหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากลูกหนี้ 
         ผูซ้ือทรัพย 
         ผูมีสวนไดสวนเสีย 
         หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
         หนวยงานเอกชน 
         ประชาชนท่ัวไป 
         อ่ืนๆโปรดระบุ 

  

 
31 
4 
1 
 

8 
4 

11 
0 

 
52.5 
6.8 
1.7 

 
13.6 
6.8 

18.6 
0 

รวม 82 100 
6. ประเภทงานท่ีมารับบริการ 

         การยื่นคําขอรับชําระหนี้ 
         การตรวจคําขอรับชําระหนี้ 
         การสอบสวนกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ 
         การประชุมเจาหนี้ 
         การขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
         การขอกําหนดคาเลี้ยงชีพ 
         การขอคัดถายเอกสาร 
         การยื่นคํารอง/คําแถลง           
         อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

  

11 
10 
4 
7 
0 
4 

12 
11 
0 

18.6 
16.9 
6.8 

11.9 
0 

6.8 
20.3 
18.6 

0 
รวม 82 100 

2. ผลการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน  
 ผลการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กองบังคับคดีลมละลาย 1  
โดยภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.45 (คะแนนคาเฉล่ียเต็ม 5) คิดเปนรอยละ 89.43 
(คาถวงน้ําหนัก)* และผูรับบริการไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 0.44  (คะแนนคาเฉลี่ยเต็ม 2) คิดเปนรอยละ 21.88  
 2.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กองบังคับคดีลมละลาย 1 
แยกตามปจจัยดานการใหบริการท้ัง 4 ดาน พบวา ผูรับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ี
ใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 4.53 คิดเปนรอยละ 90.60 และพึงพอใจนอยท่ีสุด ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ท่ี
คาเฉลี่ย 4.39 คิดเปนรอยละ 87.80 ตามตาราง  
  

ประเด็นในการวัดความพึงพอใจ 
 

คาเฉลี่ย 
 

รอยละความพึง
พอใจ 

น้ําหนักงาน
บริการ 

รอยละถวงน้ําหนัก 

1.  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.46 89.20 30 26.76 
2.  ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 4.53 90.60 40 36.24 
3.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.39 87.80 15 13.17 
4.  ดานคุณภาพของการใหบริการ 4.42 88.40 15 13.26 

ผลรวม 4.45 89.00 100 89.43 
 

  



 
 
 2.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผู มีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ  
กองบังคับคดีลมละลาย 1 แยกตามประเภทกลุมผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยภาพรวม ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.61 คิดเปนรอยละ 92.25 และผูรับบริการไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 0.32 คิดเปน
รอยละ 16.02 
 พบวา ผูชื้อทรัพยพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 5.00 คิดเปนรอยละ 100 และเจาหนี้พึงพอใจนอย
ท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.40 คิดเปนรอยละ 88.0 ในสวนไมพึงพอใจ พบวา ผูมีสวนไดเสียไมพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ี
คาเฉลี่ย 0.88 คิดเปนรอยละ 43.75 ท้ังนี้ ลูกหนี้และผูชื้อทรัพยไมปรากฏผูรับบริการไมพึงพอใจ ตามลําดับ 
 

ผูรับบริการ พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย (รอยละ) คาเฉลี่ย (รอยละ) 

เจาหน้ี 4.40 88.0 0.41 20.3 
ลูกหน้ี 4.59 91.8 0.00 0.00 
ผูชื้อทรัพย 5.00 100 0.00 0.00 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 4.46 89.20 0.88 43.75 

ผลรวม 4.61 92.25 0.32 16.02 

 

3. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการตามประเด็นคําถาม (รอบ 1 ป 63) 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย ( X ) 

 (รอบ1) 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  

1. การใหบริการเปนไปตามลําดับข้ันตอน   4.42 
2. การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 4.41 
3. การใหบริการดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 4.54 

รวม 4.46 
ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ  
1. เจาหนาที่ใชคําพดูและกิริยาที่สุภาพเหมาะสม 4.56 
2. เจาหนาที่บริการดวยความรวดเร็ว และมีระบบการทํางานทีด่ ี 4.42 
3. เจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญในงาน สามารถใหบริการอยางมมีาตรฐาน 4.53 
4. เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิ 4.61 

รวม 4.53 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  
1. มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ 4.36 
2. มีการจัดระบบคิว เพื่อใหบริการ 4.32 

  3. มีชองทางรับฟงขอคิดเห็น รองเรียน และขอเสนอแนะ 4.46 

4. มีเกาอ้ีนั่งพักรอรับบริการ น้ําดื่ม และหองน้าํสะอาด   4.36 

5. สถานที่ใหบริการสะดวก เปนระเบียบและมีความปลอดภัย 4.46 

รวม 4.39 



ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย ( X ) 

 (รอบ1) 

ดานคุณภาพของการใหบริการ  
1. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสใชงานไดงาย เชน แอพพลิ - เคชั่น ระบบ
ตรวจสอบสถานะคดี ระบบยืน่คํารอง เปนตน 

4.32 

2. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสทําใหไดรับขอมูลที่ถูกตองและแมนยาํ 4.42 
3. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ และความคาดหวัง 4.46 
4. ผลการใหบริการในภาพรวมมีคุณภาพ 4.47 

รวม 4.42 
 
4. ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 
 1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

ความตองการ 
- ควรมีชองทางติดตอใหมากข้ึน 
- ไดรับการบริการตรงจุด 
- คัดถายเอกสารโดยไมตองลงไปชั้น4 
- มีเครื่องถายเอกสารไวบริการ 
- ดีอยูแลว  
- ความรวดเร็ว 
- ท่ีจอดรถหายาก 
- บางสวนงานอยากใหเร็วข้ึนอีก 
- ไดรับขอมูลท่ีตองการ 

ความคาดหวัง 
- ความสําเร็จผลในการติดตอ 
- สะดวกในการคัดถาย 
- ตามคําสั่งไดทันที 
- มีระยะคาดการวาเสร็จภายในก่ีนาที ชั่วโมง 
- เพ่ิมเจาหนาท่ี เนื่องจากเห็นวามีงานมาก 
- สะดวก รวดเร็ว 
- ความรวดเร็ว 
- รักษามาตรฐานไว 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 2. ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 

ความตองการ 
- บริการดี รวดเร็ว 
- บริการยิ้มแยมแจมใส 
- อัธยาศัยดี 
- สุภาพ  เปนกันเอง 
- เพ่ิมคน 
- ใหขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน  
- พนักงานมีความรับผิดชอบในงานท่ีทํา 

ความคาดหวัง 
- เจอเจาหนาท่ีม่ีบริการด ี
- รวดเร็ว 
- บริการดวยไมตรีจิตท่ีดี 
- พูดจาสุภาพ มีความเปนกันเอง 
- ตามเอกสารไดเร็วข้ึน 
- สะดวก 

 
 3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ความตองการ 
- สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆดี 
- มีหองประชุมเจาหนี้ท่ีเพียงพอ 
- ทีว ี
- สถานท่ีสะอาด สะดวกสบาย 
- สะดวก สบาย  
- ตามงานออนไลน 

ความคาดหวัง 
- มีความสะดวก  

 
 4. ดานคุณภาพของการใหบริการ 

ความตองการ 
- มารยาทดี  
- งานสําเร็จ 
- ไดรับบริการท่ีสะดวก 
- ถูกตองครบถวน 

ความคาดหวัง 
- งานสําเร็จ 
- ถูกตองครบถวน 

 
 
 



          5. ดานขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ความตองการ 
- มีมุมกาแฟใหทาน 
- พัฒนาระบบตางๆใหทันสมัย 
- เจาหนาท่ีมีความสุภาพ  พรอมใหบริการ นาชมเชยมากๆ 

ความคาดหวัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 
 



รายงานผลสํารวจ 
ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กองบังคับคดีลมละลาย 2 
กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 

……………………………………… 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ
ท่ี 1) เพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานท้ังในสวนของบุคลากรและกระบวนการ
ทํางานของหนวยงาน  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
โดยสามารถสรุปผลการสํารวจฯ ดังนี้ 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

          ชาย 
          หญิง                                                                                                                                                                                                                                                              

  

27 
28 

49.1 
50.9 

รวม 55 100 
2. อายุ   

          20 – 30 ป 
          31 – 40 ป 
          41 – 50 ป 
          51 – 60 ป 
          อ่ืน ๆ 

  

3 
22 
21 
9 
0 

5.5 
40 

38.2 
16.4 

0 
รวม 55 100 

3. การศึกษา 

         ระดับประถมศึกษา 
         มัธยมศึกษาตอนตน 
         มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
         อนุปริญญา 
         ปริญญาตรี 
         ปริญญาโท 
         ปริญญาเอก 

  

1 
5 
0 
5 

39 
5 
0 

1.8 
9.1 
0.0 
9.1 

70.9 
9.1 
0.0 

รวม 55 100 
4. อาชีพ 

         ขาราชการ/พนักงานลูกจาง 
         พนักงาน/ลูกจางรัฐวิสาหกิจ 
         พนักงานบริษัทเอกชน 
         ทนายความ 

  

6 
15 
20 
5 

10.9 
27.3 
36.4 
9.1 



         ประกอบธุรกิจสวนตัว 
         ลูกจาง/รับจางท่ัวไป 
         อ่ืนๆ 

9 
0 
0 

16.4 
0.0 
0.0 

รวม 55 100 
5. สถานภาพ 

         ผูรับบริการ 
         เจาหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากเจาหนี้ 
         ลูกหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากลูกหนี้ 
         ผูซ้ือทรัพย 
         ผูมีสวนไดสวนเสีย 
         หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
         หนวยงานเอกชน 
         ประชาชนท่ัวไป 
         อ่ืนๆโปรดระบุ 

  

 
19 
16 
4 
 

3 
11 
2 
0 

 
34.5 
29.1 
7.3 

 
5.5 
20 
3.6 
0.0 

รวม 55 100 
6. ประเภทงานท่ีมารับบริการ 

         การยื่นคําขอรับชําระหนี้ 
         การตรวจคําขอรับชําระหนี้ 
         การสอบสวนกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ 
         การประชุมเจาหนี้ 
         การขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
         การขอกําหนดคาเลี้ยงชีพ 
         การขอคัดถายเอกสาร 
         การยื่นคํารอง/คําแถลง           
         อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

  

7 
8 
2 

13 
4 
0 
5 

16 
0 

12.7 
14.5 
3.6 

23.6 
7.3 
0.0 
9.1 

29.1 
0.0 

รวม 55 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ผลการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน  
 ผลการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กองบังคับคดีลมละลาย 2  
โดยภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.56 (คะแนนคาเฉล่ียเต็ม 5) คิดเปนรอยละ 91.00 
(คาถวงน้ําหนัก)* และไมปรากฏผูรับบริการไมพึงพอใจ 
 2.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กองบังคับคดีลมละลาย 2 
แยกตามปจจัยดานการใหบริการท้ัง 4 ดาน พบวา ผูรับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ท่ีคาเฉลี่ย 4.70 คิดเปนรอยละ 94.00 และพึงพอใจนอยท่ีสุด ดานคุณภาพของการใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 
4.46 คิดเปนรอยละ 89.20 ตามตาราง  
  

ประเด็นในการวัดความพึงพอใจ 
 

คาเฉลี่ย 
 

รอยละความพึง
พอใจ 

น้ําหนักงาน
บริการ 

รอยละถวงน้ําหนัก 

1.  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.52 90.40 30 27.12 
2.  ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 4.55 91.00 40 36.40 
3.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.70 94.00 15 14.10 
4.  ดานคุณภาพของการใหบริการ 4.46 89.20 15 13.38 

ผลรวม 4.56 91.15 100 91.00 

 
 2.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผู มีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ  
กองบังคับคดีลมละลาย 2 แยกตามประเภทกลุมผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยภาพรวม ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.63 คิดเปนรอยละ 92.69 และไมปรากฏผูรับบริการไมพึงพอใจ  
 พบวา ผูชื้อทรัพยพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.89 คิดเปนรอยละ 97.81 และผูมีสวนไดเสียพึง
พอใจนอยท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.51 คิดเปนรอยละ 90.16 ในสวนไมพึงพอใจ ไมปรากฏผูรับบริการไมพึงพอใจ 
ตามลําดับ 
 

ผูรับบริการ พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย (รอยละ) คาเฉลี่ย (รอยละ) 

เจาหน้ี 4.54 90.9 0.00 0.00 
ลูกหน้ี 4.59 91.88 0.00 0.00 
ผูชื้อทรัพย 4.89 97.81 0.00 0.00 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 4.51 90.16 0.00 0.00 

ผลรวม 4.63 92.69 0.00 0.00 

 

 

 

 

 



3. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการตามประเด็นคําถาม (รอบ 1 ป 63) 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย ( X ) 

 (รอบ1) 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  

1. การใหบริการเปนไปตามลําดับข้ันตอน   4.56 
2. การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 4.47 
3. การใหบริการดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 4.55 

รวม 4.53 
ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ  
1. เจาหนาที่ใชคําพดูและกิริยาที่สุภาพเหมาะสม 4.60 
2. เจาหนาที่บริการดวยความรวดเร็ว และมีระบบการทํางานทีด่ ี 4.40 
3. เจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญในงาน สามารถใหบริการอยางมมีาตรฐาน 4.47 
4. เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิ 4.73 

รวม 4.55 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  
1. มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ 4.62 
2. มีการจัดระบบคิว เพื่อใหบริการ 4.73 

  3. มีชองทางรับฟงขอคิดเห็น รองเรียน และขอเสนอแนะ 4.69 

4. มีเกาอ้ีนั่งพักรอรับบริการ น้ําดื่ม และหองน้าํสะอาด   4.76 

5. สถานที่ใหบริการสะดวก เปนระเบียบและมีความปลอดภัย 4.73 

รวม 4.71 

ดานคุณภาพของการใหบริการ  
1. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสใชงานไดงาย เชน แอพพลิ - เคชั่น ระบบ
ตรวจสอบสถานะคดี ระบบยืน่คํารอง เปนตน 

4.35 

2. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสทําใหไดรับขอมูลที่ถูกตองและแมนยาํ 4.49 
3. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ และความคาดหวัง 4.42 
4. ผลการใหบริการในภาพรวมมีคุณภาพ 4.60 

รวม 4.46 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 
 1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

ความตองการ 
- รวดเร็วกวานี ้
- ลดข้ันตอนในการติดตอ 
- ความรวดเร็วในการเขารับบริการ 
- ลดระยะเวลาท่ีใชในการติดตอ 
- ลดข้ันตอน 
- ไดรับความสะดวกรวดเร็ว 
- ท่ีจอดรถไมเพียงพอ 
- ลดข้ันตอน 
- ลดข้ันตอน 
- รวดเร็ว 

ความคาดหวัง 
- เสร็จทันเวลา 
- ไดรับความรวดเร็วยิ่งข้ึน 
- รวดเร็วยิ่งข้ึน 
- ดําเนินการเสร็จจุดเดียว 
- รวดเร็วประหยัดเวลา 

 2. ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 
ความตองการ 

- บริการดีแลว 
- เพ่ิมเจาหนาท่ี 
- ยิ้มแยมแจมใส 

ความคาดหวัง 
- บริการดี 
- ไดรับการบริการตามความตองการ 
- รวดเร็วชัดเจน 

 

 3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ความตองการ 

- ท่ีจอดรถ 
- กาแฟ 
- เพ่ิมท่ีจอดรถ 
- มีจุดบริการน้ําดื่ม 
- มีท่ีจอดรถเพ่ิม 
- เพ่ิมสถานท่ี 
- สถานท่ีไมเพียงพอ 



- เพ่ิมท่ีจอดรถ 
- ท่ีจอดรถ 

ความคาดหวัง 
- อยากใหจัดหาท่ีจอดรถใหเพียงพอ 

 

 4. ดานคุณภาพของการใหบริการ 
ความตองการ 

- ดใีนระดับหนึ่ง 
ความคาดหวัง 

- ไดตามความตองการ 
 
          5. ดานขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ความตองการ 
- อยากใหชวยจัดหาท่ีจอดรถเพ่ิม 
- การลงรับเอกสารยังมีความลาชาในบางกลุมงาน 
- เจาหนาท่ีทุกทานสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดทุกคดี 
- พอใจในระดับหนึ่ง 

ความคาดหวัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 
 



รายงาน 
สํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กองบังคับคดีลมละลาย 3 
กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 

……………………………………… 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ
ท่ี 1) เพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานท้ังในสวนของบุคลากรและกระบวนการ
ทํางานของหนวยงาน  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
โดยสามารถสรุปผลการสํารวจฯ ดังนี้ 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

          ชาย 
          หญิง                                                                                                                                                                                                                                                              

  

36 
46 

43.9 
56.1 

รวม 82 100 
2. อายุ   

          20 – 30 ป 
          31 – 40 ป 
          41 – 50 ป 
          51 – 60 ป 
          อ่ืน ๆ 

  

22 
37 
16 
5 
2 

26.8 
45.1 
19.5 
6.1 
2.4 

รวม 82 100 
3. การศึกษา 

         ระดับประถมศึกษา 
         มัธยมศึกษาตอนตน 
         มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
         อนุปริญญา 
         ปริญญาตรี 
         ปริญญาโท 
         ปริญญาเอก 

  

1 
6 
0 
4 

61 
9 
1 

1.2 
7.3 
0 

4.9 
74.4 
11 
1.2 

รวม 82 100 
4. อาชีพ 

         ขาราชการ/พนักงานลูกจาง 
         พนักงาน/ลูกจางรัฐวิสาหกิจ 
         พนักงานบริษัทเอกชน 
         ทนายความ 

  

17 
9 

19 
16 

20.7 
11 

23.2 
19.5 



         ประกอบธุรกิจสวนตัว 
         ลูกจาง/รับจางท่ัวไป 
         อ่ืนๆ 

10 
9 
2 

12.2 
11 
2.4 

รวม 82 100 
5. สถานภาพ 

         ผูรับบริการ 
         เจาหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากเจาหนี้ 
         ลูกหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากลูกหนี้ 
         ผูซ้ือทรัพย 
         ผูมีสวนไดสวนเสีย 
         หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
         หนวยงานเอกชน 
         ประชาชนท่ัวไป 
         อ่ืนๆโปรดระบุ 

  

 
39 
6 
2 
 

8 
5 

21 
1 

 
47.6 
7.3 
2.4 

 
9.8 
6.1 

25.6 
1.2 

รวม 82 100 
6. ประเภทงานท่ีมารับบริการ 

         การยื่นคําขอรับชําระหนี้ 
         การตรวจคําขอรับชําระหนี้ 
         การสอบสวนกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ 
         การประชุมเจาหนี้ 
         การขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
         การขอกําหนดคาเลี้ยงชีพ 
         การขอคัดถายเอกสาร 
         การยื่นคํารอง/คําแถลง           
         อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

  

15 
9 
5 
7 
2 
1 

24 
19 
0 

18.3 
11 
6.1 
8.5 
2.4 
1.2 

29.3 
23.2 

0 
รวม 82 100 

7. ในชวงระยะเวลา 12 เดือน ทานเคยมารับบริการท่ี
หนวยงานใดบาง (5 ลําดับ) 

         ลําดับ 1 
         ลําดับ 2 
         ลําดับ 3 
         ลําดับ 4 
         ลําดับ 5 

 
 

 

  

รวม   

 

 



2. ผลการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน  
 ผลการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กองบังคับคดีลมละลาย 3 โดย

ภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจท่ีคาเฉลี่ย 4.55 (คะแนนคาเฉล่ียเต็ม 5) คิดเปนรอยละ 91.08 (คา
ถวงน้ําหนัก)* และไมพบวาผูรับบริการไมพึงพอใจ 
 2.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กองบังคับคดีลมละลาย 3 
แยกตามปจจัยดานการใหบริการท้ัง 4 ดาน สวนใหญผูรับบริการพึงพอใจ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกมากท่ีสุด 
ท่ีคาเฉลี่ย 4.60 คิดเปนรอยละ 92.00 รองลงมาดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 4.56 คิด
เปนรอยละ 91.20 และดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 4.55 คิดเปนรอยละ 91.00
ตามลําดับ  
  

ประเด็นในการวัดความพึงพอใจ 
 

คาเฉลี่ย 
 

รอยละความพึง
พอใจ 

น้ําหนักงาน
บริการ 

รอยละถวงน้ําหนัก 

1.  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.55 91.00 30 27.30 
2.  ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 4.56 91.20 40 36.48 
3.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.60 92.00 15 13.80 
4.  ดานคุณภาพของการใหบริการ 4.50 90.00 15 13.50 

ผลรวม 4.55 96.6 100 91.08 
 

 2.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผู มีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ  
กองบังคับคดีลมละลาย 3 แยกตามประเภทกลุมผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยภาพรวมผูรับบริการมี
ความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.67 คิดเปนรอยละ 93.44 และผูรับบริการไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 0.44 คิดเปน
รอยละ 21.88 
 

ผูรับบริการ พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย (รอยละ) คาเฉลี่ย (รอยละ) 

เจาหน้ี 4.45 89.04 1.00 50.0 
ลูกหน้ี 4.58 91.67 0.00 0.00 
ผูชื้อทรัพย 5.00 100.0 0.00 0.00 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 4.65 93.04 0.75 37.5 

ผลรวม 4.67 93.44 0.44 21.88 
 

 จากตาราง พบวา ผูชื้อทรัพยพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 5.00 คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาผูมี
สวนไดสวนเสียพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.65 คิดเปนรอยละ 93.04 และเจาหนี้พึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.45 
คิดเปนรอยละ 89.04 ในสวนไมพึงพอใจ พบวา เจาหนี้ไมพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 1.00 คิดเปนรอยละ
50.0 รองลงมาผูมีสวนไดเสีย ท่ีคาเฉลี่ย 0.75 คิดเปนรอยละ 37.5 ท้ังนี้ เจาหนี้และผูชื้อทรัพยไมปรากฏ
ผูรับบริการไมพึงพอใจ ตามลําดับ 

 

 



3. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการตามประเด็นคําถาม (รอบ 1 ป 63) 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย ( X ) 
 (ป63รอบ1) 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  

1. การใหบริการเปนไปตามลําดับข้ันตอน   4.83 
2. การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 4.84 
3. การใหบริการดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 4.92 

รวม 4.86 

ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ  
1. เจาหนาที่ใชคําพดูและกิริยาที่สุภาพเหมาะสม 4.98 
2. เจาหนาที่บริการดวยความรวดเร็ว และมีระบบการทํางานทีด่ ี 4.98 
3. เจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญในงาน สามารถใหบริการอยางมมีาตรฐาน 4.92 
4. เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิ 4.97 

รวม 4.96 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  
1. มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ 4.83 
2. มีการจัดระบบคิว เพื่อใหบริการ 4.84 

  3. มีชองทางรับฟงขอคิดเห็น รองเรียน และขอเสนอแนะ 4.52 

4. มีเกาอ้ีนั่งพักรอรับบริการ น้ําดื่ม และหองน้าํสะอาด   4.88 

5. สถานที่ใหบริการสะดวก เปนระเบียบและมีความปลอดภัย 4.97 

รวม 4.81 

ดานคุณภาพของการใหบริการ  
1. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสใชงานไดงาย เชน แอพพลิ - เคชั่น ระบบ
ตรวจสอบสถานะคดี ระบบยืน่คํารอง เปนตน 

4.45 

2. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสทําใหไดรับขอมูลที่ถูกตองและแมนยาํ 4.49 
3. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ และความคาดหวัง 4.94 
4. ผลการใหบริการในภาพรวมมีคุณภาพ 4.97 

รวม 4.71 
 
 
 
 
 
 
 



4. ความตองการใหหนวยงานปรับปรุงการใหบริการอยางไรบาง และทานคาดหวังวาจะไดรับบริการ 
(โปรดระบุ...) 
 1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

ความตองการ จํานวนครั้ง 
1. บริการรวดเร็ว เปนธรรม  
2. เพ่ิมจุดคัดถายเอกสาร 
3. ลดข้ันตอนท่ีไมจําเปน และติดตามเอกสารไดรวดเร็ว 
4. สามารถดําเนินการยื่นคําขอรับชําระหนี้ และคํารอง 
คําขอ คําแถลง และเอกสารตางๆ ชําระเงิน และใหการ
สอบสวน แจงคําสั่งตางๆ ผานระบบอินเตอรเน็ตได  
5. ตองการใหแนะนํากับผูมาใชบริการอยางเขาใจ 
6. ใหเจาของสํานวนเปนผูตอบรายละเอียดสํานวน 

5 
1 
1 
1 
 
 

1 
1 

ความคาดหวัง จํานวนครั้ง 
1. ความรวดเร็วในการใหบริการ 
2. สะดวก รวดเร็ว  สบายมากข้ึน 
3. ลดข้ันตอนการดําเนินการ ลดการเดินทาง  
 

1 
1 
1 

 2. ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 
ความตองการ จํานวนครั้ง 

1. จพท.มีจํานวนนอยไป ทําใหงานคําขอไมคอยออก 
2. เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารไดรวดเร็ว มีคําสั่งใน
ระยะเวลาทีเหมาะสม  
3. เพ่ิมบุคคลกร 
4. ความรวดเร็วในการทํางานของพนักงาน และการ
ติดตอคอนขางยาก ตองรอนาน 
5. ใชคําพูดสุภาพแนะนําประชาชนอยางเต็มใจ 
มีความรูความสามารถ 
6. อยากใหแนะนําข้ันตอนตางๆในการใชบริการดวย
รอยยิ้มท่ีสดใส 
 

1 
1 
 

1 
1 
 

1 
 

1 

ความคาดหวัง จํานวนครั้ง 
1. คาดหวังวาเรื่องตางๆจะไดรับการปฏิบัติอยางรวดเร็ว
ถูกตอง 
2. เจาหนาท่ีการพูดจา  ควรดีกวาท่ีเปนอยู 
3. ผูมาใชบริการจะมีความสุขถาเจาหนาท่ีบริการดวย
รอยยิ้ม 

1 
 

1 
1 

  
 3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 



ความตองการ จํานวนครั้ง 
1. เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
2. บริการหนังสือคูมือ 
3. หองประชุมเจาหนี้ท่ีใหญและแยกเปนสัดสวน 
4. เพ่ิมเกาอ้ีนั่งอีก 
5. เว็ปไซตหรือแอพสามารเขาถึงขอมูลเจาหนี้/ลูกหนี้ใน
แตละนัด หรือรายชื่อเจาหนี้ ในแตละคดี 
6. มุมน้ําดื่ม กาแฟ มีท่ีนั่งไมแออัด 

1 
1 
1 
2 
1 
 

1 
ความคาดหวัง จํานวนครั้ง 

1. อุปกรณระบบสอดคลอง 
2. ลดกระดาษ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบอิเล็กทรอนิกส 
 
 

1 
1 

 
 4. ดานคุณภาพของการใหบริการ 

ความตองการ จํานวนครั้ง 
1. ไดรับคําตอบท่ีรวดเร็ว  
2. บริการใหตรงตามคํารอง 
3. สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง 
4. บริการดีไมมีพักเท่ียง 
5. ควรใหบริการอยางมืออาชีพ  เยี่ยงเอกชน 
 

1 
1 
1 
1 
1 

ความคาดหวัง จํานวนครั้ง 
1. ใชเวลาไมมาก 
2. ไมมีอคติตอเจาหนี้/ลูกหนี้ หรือ ลดขอครหา เชน 
ถามปญหาดานคดีก็บน ตอบแบบไมเต็มใจ 
3. พัฒนาดานบริการใหเปนมืออาชีพ 

1 
1 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
          5. ดานขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ความตองการ จํานวนครั้ง 
  



ความคาดหวัง จํานวนครั้ง 
  

 
5. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 1. คําติชม 
 1. ขอใหรักษาระดับในการบริการอยูในมาตรฐานท่ีดีแบบนี้ 
 2. ผูใชบริการจะไดรับความสะดวกดี 
 3. เจาหนาท่ีใหบริการดีมาก 
 2. ขอเสนอแนะ 
 1. เก็บสํานวนใกลตัว จพท.เวลาติดตอจะไดเร็วข้ึนใหเลขคดีแดงท่ีตองการติดตอเปนไปตามกอง
เหมือนเดิม เพ่ือความสะดวกในการติดตอสอบถาม 
 2. ใสใจผูรับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 
 



รายงานผลสํารวจ 
ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กองบังคับคดีลมละลาย 4 
กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 

……………………………………… 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ
ท่ี 1) เพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานท้ังในสวนของบุคลากรและกระบวนการ
ทํางานของหนวยงาน  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
โดยสามารถสรุปผลการสํารวจฯ ดังนี้ 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

          ชาย 
          หญิง                                                                                                                                                                                                                                                              

  

51 
74 

40.8 
59.2 

รวม 125 100 
2. อายุ   

          20 – 30 ป 
          31 – 40 ป 
          41 – 50 ป 
          51 – 60 ป 
          อ่ืน ๆ 

  

23 
33 
44 
25 
0 

18.4 
26.4 
35.2 
20 
0.0 

รวม 125 100 
3. การศึกษา 

         ระดับประถมศึกษา 
         มัธยมศึกษาตอนตน 
         มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
         อนุปริญญา 
         ปริญญาตรี 
         ปริญญาโท 
         ปริญญาเอก 

  

0 
1 
8 
7 

101 
8 
0 

0.0 
0.8 
6.4 
5.6 

80.8 
6.4 
0.0 

รวม 125 100 
4. อาชีพ 

         ขาราชการ/พนักงานลูกจาง 
         พนักงาน/ลูกจางรัฐวิสาหกิจ 
         พนักงานบริษัทเอกชน 
         ทนายความ 

  

18 
30 
24 
24 

14.4 
24 

19.2 
19.2 



         ประกอบธุรกิจสวนตัว 
         ลูกจาง/รับจางท่ัวไป 

12 
17 

9.6 
13.6 

รวม 125 100 
5. สถานภาพ 

         ผูรับบริการ 
         เจาหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากเจาหนี้ 
         ลูกหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากลูกหนี้ 
         ผูซ้ือทรัพย 
         ผูมีสวนไดสวนเสีย 
         หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
         หนวยงานเอกชน 
         ประชาชนท่ัวไป 
         อ่ืนๆโปรดระบุ 

  

 
60 
11 
5 
 

10 
9 

30 
0 

 
48 
8.8 
4.0 

 
8 

7.2 
24 
0.0 

รวม 125 100 
6. ประเภทงานท่ีมารับบริการ 

         การยื่นคําขอรับชําระหนี้ 
         การตรวจคําขอรับชําระหนี้ 
         การสอบสวนกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ 
         การประชุมเจาหนี้ 
         การขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
         การขอกําหนดคาเลี้ยงชีพ 
         การขอคัดถายเอกสาร 
         การยื่นคํารอง/คําแถลง           
         อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

  

22 
10 
2 

20 
3 
3 

26 
38 
1 

17.6 
8 

1.6 
16 
2.4 
2.4 

20.8 
30.4 
0.8 

รวม 125 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ผลการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน  
 ผลการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กองบังคับคดีลมละลาย 4  
โดยภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.55 (คะแนนคาเฉล่ียเต็ม 5) คิดเปนรอยละ 91.37 
(คาถวงน้ําหนัก)* และผูรับบริการไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.55 (คะแนนคาเฉลี่ยเต็ม 2) คิดเปนรอยละ 91.00 
 2.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กองบังคับคดีลมละลาย 4 
แยกตามปจจัยดานการใหบริการท้ัง 4 ดาน พบวา ผูรับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ี
ใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 4.60 คิดเปนรอยละ 92.00 และพึงพอใจนอยท่ีสุด ดานคุณภาพของการใหบริการ ท่ี
คาเฉลี่ย 4.47 คิดเปนรอยละ 89.40 ตามตาราง  
  

ประเด็นในการวัดความพึงพอใจ 
 

คาเฉลี่ย 
 

รอยละความพึง
พอใจ 

น้ําหนักงาน
บริการ 

รอยละถวงน้ําหนัก 

1.  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.59 91.80 30 27.54 
2.  ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 4.60 92.00 40 36.80 
3.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.54 90.80 15 13.62 
4.  ดานคุณภาพของการใหบริการ 4.47 89.40 15 13.41 

ผลรวม 4.55 91.00 100 91.37 

 
 2.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผู มีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ  
กองบังคับคดีลมละลาย 4 แยกตามประเภทกลุมผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยภาพรวม ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.63 คิดเปนรอยละ 92.69 และผูรับบริการไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 0.45 คิดเปน
รอยละ 22.66 
 พบวา ผูชื้อทรัพยพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.68 คิดเปนรอยละ 93.5 และลูกหนี้พึงพอใจนอย
ท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.45 คิดเปนรอยละ 89.09 ในสวนไมพึงพอใจ ผูมีสวนไดสวนเสียไมพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ี
คาเฉลี่ย 1.63 คิดเปนรอยละ 81.25 ตามตาราง 
 

ผูรับบริการ พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย (รอยละ) คาเฉลี่ย (รอยละ) 

เจาหน้ี 4.57 91.4 0.00 0.00 
ลูกหน้ี 4.45 89.09 0.19 9.38 
ผูชื้อทรัพย 4.68 93.5 0.00 0.00 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 4.54 90.77 1.63 81.25 

ผลรวม 4.56 91.19 0.45 22.66 
 

 

 

 



 

3. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการตามประเด็นคําถาม (รอบ 1 ป 63) 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย ( X ) 

 (รอบ1) 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  

1. การใหบริการเปนไปตามลําดับข้ันตอน   4.59 
2. การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 4.50 
3. การใหบริการดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 4.68 

รวม 4.59 
ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ  
1. เจาหนาที่ใชคําพดูและกิริยาที่สุภาพเหมาะสม 4.62 
2. เจาหนาที่บริการดวยความรวดเร็ว และมีระบบการทํางานทีด่ ี 4.54 
3. เจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญในงาน สามารถใหบริการอยางมมีาตรฐาน 4.59 
4. เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิ 4.66 

รวม 4.60 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  
1. มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ 4.58 
2. มีการจัดระบบคิว เพื่อใหบริการ 4.56 

  3. มีชองทางรับฟงขอคิดเห็น รองเรียน และขอเสนอแนะ 4.48 

4. มีเกาอ้ีนั่งพักรอรับบริการ น้ําดื่ม และหองน้าํสะอาด   4.51 

5. สถานที่ใหบริการสะดวก เปนระเบียบและมีความปลอดภัย 4.58 

รวม 4.54 

ดานคุณภาพของการใหบริการ  
1. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสใชงานไดงาย เชน แอพพลิ - เคชั่น ระบบ
ตรวจสอบสถานะคดี ระบบยืน่คํารอง เปนตน 

4.41 

2. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสทําใหไดรับขอมูลที่ถูกตองและแมนยาํ 4.45 
3. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ และความคาดหวัง 4.47 
4. ผลการใหบริการในภาพรวมมีคุณภาพ 4.58 

รวม 4.48 
 
 
 
 
 
 



4. ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 
 1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

ความตองการ 
- ระบบลงรับชา 
- อยากใหหาสํานวนงายข้ึน 
- ความเร็วใหกระชับข้ึน 
- ความรวดเร็วในการใหบริการ 
- อยากใหมีบุคลากรเพ่ิม 
- ไดรับบริการท่ีรวดเร็ว 
- สามารถคัดเอกสารออนไลนได 
- ขอมูลถูกตองแมนยํา 
- ขอใหเจาหนาท่ีแตละทานตอบคําถามใหชัดเจน 
- ปรับปรุงเรื่องมาติดตอ 
- ความสะดวกสบาย 
- ใหการบริการอยูในจุดเดียว 
- รวดเร็ว/ลดข้ันตอนการใหบริการ 
- บางครั้งอาจจะลาชาบาง กรณีไมมีสํานวน ตองรอเบิก 
- มีคิวแบบกดอิเล็กทรอนิกส 

ความคาดหวัง 
- ระบบการลงรับ..ควรจะไดรับการบริการท่ีรวดเร็วกวานี้ 
- อยากใหรวดเร็ว 
- ความเร็วในการทํางาน 
- มีข้ันตอนท่ีชัดเจน ติดตามผลได 
- งานท่ีมาติดเสร็จลุลวงไปดวยดี 
- ไดรับบริการท่ีรวดเร็ว 
- จะไดสิ่งขอมูลชัดเจน 
- กรมควรมีการจัดอบรมในการตอบคําถาม และการติดตอของประขาชนท่ีจะสงตอใหถูกตอง
แมนยํา 
- อยากใหมีเปดถายเอกสารท่ีจุดบริการหรือไมก็ควรจะมีเยอะกวาท่ีเดียว 
- การบริการดวยความรวดเร็ว และมีคุณภาพ 
- ตองการใหเจาหนาชวยแนะนําข้ันตอนการทํางาน 
- สะดวกและรวดเร็ว 

  
 
 
 
 
 



 
 2. ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 

ความตองการ 
-สุภาพ ยิ้มแยม 
- บริการดวยความยิ้มแยม 
- ใหบริการดวยความใสใจ 
- คําแนะนํา เก่ียวกับเอกสาร 
- มีความพอใจในการใหความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งข้ึน 
- เพ่ิมนิติกร 
- ความถูกตอง 
- พูดจาใหสุภาพ เวลามีประชาชนมาติดตอ 
- ควรมีการตอบคําถามท่ีชัดเจนและสงตอไดถูกตองแมนยํา 
- การบริการเทาเทียมกัน 
- การชีแนะดานกฎหมายท่ีเขาใจงาย 
- พูดจา สุภาพเรียบรอย 
- เพ่ิมเจาหนาท่ีตอนรับ 

ความคาดหวัง 
- หวังวาดีระบบตางๆจะดีข้ึน 
- บริการท่ีเปนกันเอง ยิ้มมากข้ึน 
- ความรวดเร็วในการทํางาน 
- ทําใหงานสําเร็จมากข้ึน 
- ไดขอมูลครบถวน 
- หวังวากรม.จัดการดูแลบุคลากรในดานการตอบคําถามกับประชาชนไดชัดเจนและแมนยํากอนท่ี
จะสงตอไป 
- ไมยุงยากในการรับบริการ 
- สรางความสัมพันธท่ีเปนมิตร 

 
 3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ความตองการ 
- เวลาโทรเขามา ประขาสัมพันธชอบโอนผิดเปนประจํา 
- หองติดตองานใหญข้ึน 
- นาจะมีคอมพิวเตอรสําหรับประชาชน 
- น้ําดื่ม เกาอ้ีนั่ง ไมเพียงพอ 
- ท่ีจอดรถ..ควรจะมีมากกวานี้ 
- หองน้ําไมมีท่ีแขวนกระเปา 
- มีสถานท่ีท่ีเพียงพอตอคนรับบริการ 
- มีคอมพิวเตอรคนหาคดีไดเอง 
 



ความคาดหวัง 
- หวังวาบคุลากรคงไดรับการพัฒนา และชํานาญรอบรูในการตอบคําถามเก่ียวกับคดใีนเบื้องตน 
- สะดวกสบายมากข้ึน 
- ไดรับบริการดี 
- ทําใหคดีเสร็จเร็ว 
- สถานท่ีเหมาะสม 
- เพ่ือความรวดเร็ว 

 
 4. ดานคุณภาพของการใหบริการ 

ความตองการ 
- ใหบริการรวดเร็ว 
- สามารถตอบไดทุกคําถาม 
- เพ่ิมนิติกร 
- แตละกองก็ทําไดดีอยูแลว..แคเฉพาะบุคลท่ียังทํามึน 
- ความรวดเร็วและทํางานอยางโปรงใส 
- สะดวกในการติดตอ 
- ไดรับบริการในทันที 
- มีความรวดเร็ว 
 

ความคาดหวัง 
- งานเสร็จเร็วข้ึน 
- สามารถตอบไดทุกคําถาม 
- เพ่ิมนิติกร 
- กรมคงไดดูแลบุคคลากรไดอยางท่ัวถึง และนําปญหาตางๆท่ีไดใหความรวมมือไปปรับปรุง 
- ความเต็มใจในการทํางาน 
- ไมยุงยากดานขอมูล 
- ไดรับความสะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          5. ดานขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ความตองการ 
- ควรมีการปลูกจิตสํานึกในการมาทํางาน และการบริการดานตางๆท่ีเปนพ้ืนฐานในการทํางาน
ตอไป 
- อยากใหมีการเบิกสํานวนไดเร็วข้ึน 
- อยากใหตรวจสอบข้ันตอน หรือความเคลื่อนไหวของสํานวนผานระบบอิเล็กทรอนิกสได เพ่ือลด
ภาระในการมาติดตอกับเจาหนาท่ีโดยตรง 
- จนท บริการดีมาก 
 

ความคาดหวัง 
- ผูบังคับบัญชาตองคอยดูแลปญหาอยางท่ัวถึง 
- จัดการจัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบกวานี้ 
- สถานท่ีเหมาะสม   
- มีเครื่องคอมพิวเตอรสามารถคนหาคดีไดเอง แบบของศาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 
 



รายงานผลส ารวจ 
ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจและความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน กองบังคับคดีล้มละลาย 5 
กรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 1) 

……………………………………… 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจและความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน กรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ
ที่ 1) เพ่ือน ำข้อมูลไปใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนทั้งในส่วนของบุคลำกรและกระบวนกำร
ท ำงำนของหน่วยงำน  ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
โดยสำมำรถสรุปผลกำรส ำรวจฯ ดังนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
          ชำย 
          หญิง                                                                                                                                                                                                                                                              

  
36 
40 

47.4 
52.6 

รวม 76 100 
2. อายุ   
          20 – 30 ปี 
          31 – 40 ปี 
          41 – 50 ปี 
          51 – 60 ปี 
          อ่ืน ๆ 

  
30 
26 
10 
10 
0 

39.5 
34.2 
13.2 
13.2 
0.00 

รวม 76 100 
3. การศึกษา 
         ระดับประถมศึกษำ 
         มัธยมศึกษำตอนต้น 
         มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช 
         อนุปริญญำ 
         ปริญญำตรี 
         ปริญญำโท 
         ปริญญำเอก 

  
0 
2 
3 

15 
46 
7 
3 

0.00 
2.6 
3.9 

19.7 
60.5 
9.2 
3.9 

รวม 76 100 
4. อาชีพ 
         ข้ำรำชกำร/พนักงำนลูกจ้ำง 
         พนักงำน/ลูกจ้ำงรัฐวิสำหกิจ 
         พนักงำนบริษัทเอกชน 
         ทนำยควำม 

  
12 
5 

29 
7 

15.8 
6.6 

38.2 
9.2 



         ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
         ลูกจ้ำง/รับจ้ำงทั่วไป 
        

13 
10 

17.1 
13.2 

รวม 76 100 
5. สถานภาพ 
         ผู้รับบริการ 
         เจ้ำหนี้/ผู้รับมอบอ ำนำจจำกเจ้ำหนี้ 
         ลูกหนี้/ผู้รับมอบอ ำนำจจำกลูกหนี้ 
         ผู้ซื้อทรัพย์ 
         ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
         หน่วยงำนภำครัฐ/รัฐวิสำหกิจ 
         หน่วยงำนเอกชน 
         ประชำชนทั่วไป 
         อ่ืนๆโปรดระบุ 

  
 

16 
6 
7 
 

7 
10 
30 
0 

 
21.1 
7.9 
9.2 

 
9.2 

13.2 
39.5 
0.00 

รวม 76 100 
6. ประเภทงานทีม่ารับบริการ 
         กำรยื่นค ำขอรับช ำระหนี้ 
         กำรตรวจค ำขอรับช ำระหนี้ 
         กำรสอบสวนกิจกำรและทรัพย์สินของลูกหนี้ 
         กำรประชุมเจ้ำหนี้ 
         กำรขอเดินทำงออกนอกรำชอำณำจักร 
         กำรขอก ำหนดค่ำเลี้ยงชีพ 
         กำรขอคัดถ่ำยเอกสำร 
         กำรยื่นค ำร้อง/ค ำแถลง           
         อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

  
13 
9 
5 
1 
2 
4 

23 
15 
4 

17.1 
11.8 
6.6 
1.3 
2.6 
5.3 

30.3 
19.7 
5.3 

รวม 76 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ผลการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการของหน่วยงาน  
 ผลกำรวัดควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ กองบังคับคดีล้มละลาย 5  
โดยภำพรวมผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ ที่ค่ำเฉลี่ย 4.31 (คะแนนค่าเฉลี่ยเต็ม 5) คิดเป็นร้อยละ 91.00 
(ค่ำถ่วงน้ ำหนัก)* และผู้รับบริกำรไม่พึงพอใจ ที่ค่ำเฉลี่ย 0.33 (คะแนนค่ำเฉลี่ยเต็ม 2) คิดเป็นร้อยละ 16.56 
 2.1 ผลส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ กองบังคับคดีล้มละลาย 5 
แยกตำมปัจจัยด้ำนกำรให้บริกำรทั้ง 4 ด้ำน พบว่ำ ผู้รับบริกำรพึงพอใจมำกที่สุด ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่ค่ำเฉลี่ย 4.35 คิดเป็นร้อยละ 87.00 และพึงพอใจน้อยที่สุด ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ที่
ค่ำเฉลี่ย 4.25 คิดเป็นร้อยละ 85.00 ตำมตำรำง  
  

ประเด็นในการวัดความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
 

ร้อยละความพึง
พอใจ 

น ้าหนักงาน
บริการ 

ร้อยละถ่วงน ้าหนัก 

1.  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.25 85.00 30 25.50 
2.  ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 4.32 86.40 40 34.56 
3.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.35 87.00 15 13.05 
4.  ด้านคุณภาพของการให้บริการ 4.33 86.60 15 12.99 

ผลรวม 4.31 86.25 100 86.10 

 
 2.2 ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ  
กองบังคับคดีล้มละลาย 5 แยกตำมประเภทกลุ่มผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยภำพรวม ผู้รับบริกำรมี
ควำมพึงพอใจ ที่ค่ำเฉลี่ย 4.34 คิดเป็นร้อยละ 86.87 และผู้รับบริกำรไม่พึงพอใจ ที่ค่ำเฉลี่ย 0.33 คิดเป็น
ร้อยละ 16.56 
 พบว่ำ ลูกหนี้พึงพอใจมำกที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ย 4.70 คิดเป็นร้อยละ 93.96 และผู้ซื้อทรัพย์พึงพอใจน้อย
ที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ย 4.04 คิดเป็นร้อยละ 80.89 ในส่วนไม่พึงพอใจ ผู้มีส่วนได้เสียไม่พึงพอใจมำกท่ีสุด ที่ค่ำเฉลี่ย 
0.70 คิดเป็นร้อยละ 35.00 ตำมตำรำง 
 

ผู้รับบริการ พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) 

เจ้าหน้ี 4.31 86.2 0.00 0.00 
ลูกหน้ี 4.70 93.96 0.00 0.00 
ผู้ชื้อทรัพย์ 4.04 80.89 0.63 31.25 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.32 86.44 0.70 35.00 

ผลรวม 4.34 86.87 0.33 16.56 
 
 
 
 

 



3. ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการตามประเด็นค าถาม (รอบ 1 ปี 63) 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย ( X ) 

 (รอบ1) 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
1. กำรให้บริกำรเป็นไปตำมล ำดับขั้นตอน   4.32 
2. กำรให้บริกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 4.12 
3. กำรให้บริกำรด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 4.33 

รวม 4.25 
ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ  
1. เจ้ำหน้ำที่ใช้ค ำพดูและกิริยำที่สุภำพเหมำะสม 4.41 
2. เจ้ำหน้ำที่บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว และมีระบบกำรท ำงำนทีด่ี 4.29 
3. เจ้ำหน้ำที่มีควำมเชี่ยวชำญในงำน สำมำรถให้บริกำรอย่ำงมมีำตรฐำน 4.32 
4. เจ้ำหน้ำที่ปฏบิัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เปน็ธรรม ไม่เลือกปฏิบัต ิ 4.29 

รวม 4.33 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
1. มีป้ำย/สัญลักษณ์/ประชำสัมพันธ์ บอกจุดบริกำร 4.39 
2. มีกำรจัดระบบคิว เพื่อให้บริกำร 4.38 

  3. มีช่องทำงรับฟงัข้อคิดเห็น ร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 4.36 
4. มีเก้ำอ้ีนั่งพักรอรับบริกำร น้ ำดื่ม และห้องน้ ำสะอำด   4.22 

5. สถำนที่ให้บริกำรสะดวก เป็นระเบียบและมีควำมปลอดภัย 4.39 

รวม 4.35 

ด้านคุณภาพของการให้บริการ  
1. กำรให้บริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ใช้งำนได้ง่ำย เช่น แอพพลิ - เคชั่น ระบบ
ตรวจสอบสถำนะคดี ระบบยืน่ค ำร้อง เป็นต้น 

4.30 

2. กำรให้บริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ท ำให้ได้รบัข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย ำ 4.29 
3. ได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร และควำมคำดหวัง 4.41 
4. ผลกำรให้บริกำรในภำพรวมมีคุณภำพ 4.36 

รวม 4.34 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ 
 1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

ความต้องการ 
- รวดเร็วขึ้น 
- กำรบริกำรที่ดี 
- ควรมีกำรให้ข้อมูลให้ละเอียดมำกขึ้น 
- ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 
- ต้องกำรควำมรวดเร็วในกำรบริกำร 
- กำรขอตรวจดูส ำนวนที่ต้องเบิกจำกโกดัง 
- กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรล้มละลำยแก่ประชำชน 
- ขั้นตอนละเอียดมำกข้ึน 
- ยิ้มแย้มแจ่มใส 
- ใส่ใจให้ข้อมูลมำกกว่ำนี้ 
- รวดเร็ว ถูกต้อง 
- ท ำงำนเร็วๆหน่อย 
- ระบบจัดงำนได้ดี น่ำพอใจ 
- ควำมถูกต้อง 
- ลงนัดตรวจส ำนวนล่วงหน้ำ 
- ควำมรวดเร็วในกำรรับบริกำร 
- ปรับปรุงในเรื่องควำมล่ำช้ำในกำร ตำมเอกสำรและหมำยรับเงินต่ำงๆ 
 

ความคาดหวัง 
- บริกำรดีขึ้นเรื่อย 
- กำรอ ำนวยควำมสะดวก 
- อยำกให้มีวิธีกำรจัดกำรที่ถูกต้อง 
- สะดวก รวดเร็ว ชัดเจน 
- ควรก ำหนดระยะเวลำที่จะได้ตรวจส ำนวน และ จนท.ควรโทรแจ้งผู้ขอตรวจส ำนวน 
- ควำมสุภำพ อธิบำยข้อขัดข้อง 
- เป็นไปตำมท่ีคำดหวัง รวดเร็ว โปร่งใส 
- ได้รับบริกำรที่ดีและไม่ต้องรอนำน 
- คำดหวังว่ำจะได้จัดท ำบัญชีรับจ่ำยเพื่อรับเงินเร็วขึ้นเพ่ือประโยชน์ต่อลูกหนี้และโจทก์ในคดี 

 2. ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
ความต้องการ 

- กำรให้บริกำรที่ดี 
- ควำมสุภำพต่อผู้บริกำร 
- ต้องกำรให้อธิบำยให้ชัดเจน 
- เต็มใจที่จะให้บริกำร 
 



- พนักงำนมีควำมสุภำพอยู่แล้ว พอใจมำก 
- เจ้ำหน้ำมีกำรให้บริกำรที่ดี 
- ขอให้เจ้ำหน้ำที่เร่งตำมงำน และท ำเอกสำรให้เร็วขึ้น 

ความคาดหวัง 
- ได้รับควำมสุภำพจำกเจ้ำหน้ำที่ 
- อยำกให้มีควำมชัดเจนที่ดี 
- ไม่มองว่ำเจ้ำหนี้คือฝ่ำยตรงข้ำม 
- ตั้งใจให้บริกำร 
- ได้รับกำรต้อนรับและช่วยเหลือจำกเจ้ำหน้ำที่ 
- คำดหวังว่ำกำรรับเงินจะเร็วขึ้น 

  
 3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ความต้องการ 
- อุปกรณ์ครบครันในกำรใช้บริกำร 
-  อยำกให้มีเก้ำอ้ีบริกำรเยอะๆ 
- มีระบบอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย 
- มีกำรให้ค ำแนะน ำในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
 

ความคาดหวัง 
- ได้รับตำมควำมต้องกำร 
-  อยำกให้มีพัดลมเย็นๆในห้องบริกำร 
- มีร้ำนถ่ำยเอกสำรมำกกว่ำนี้ 
- มีเจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำในเรื่องที่ขอรับบริกำรอย่ำงถูกต้อง 

 
 4. ด้านคุณภาพของการให้บริการ 

ความต้องการ 
- บริกำรที่ดี 
- คุณภำพที่ดี 
-  ต้องกำรให้พัฒนำทำงด้ำนคุณภำพกำรท ำงำนมำกๆขึ้น 
- สำมำรถช่วยให้ค ำปรึกษำแก้ไขปัญหำ 
- มีกำรบริกำรที่รวดเร็ว 
 

ความคาดหวัง 
- อยำกให้กำรจัดสรรเวลำที่ดีกว่ำนี้ 
- มีควำมรู้ข้อกฎหมำยชัดเจน 
- มีกำรบริกำรที่รวดเร็ว 
 

 



          5. ด้านข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ความต้องการ 
- ขอเน้นในด้ำนกำรบริกำร  กำรพูดจำกับผู้มำติดต่อ 
- อยำกให้บริกำรดีกว่ำนี้ 
-  จพท.บำงคน(ล้ม5กลุ่ม3)มีอคติ,ไม่ให้ควำมร่วมมือ,ขำดกำรเห็นใจลูกหนี้เจ้ำหนี้  จึงควรจัดกำรอบรม
จิตใจ เช่นฝึกท่ี ยุวพุทธิกะสมำคม/เสถียรธรรมสถำน  
- ขอให้รักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำร รวดเร็ว ชัดเจน 

ความคาดหวัง 
- อยำกให้ด ำเนินกำรรวดเร็วกว่ำนี้ 
- ขอบคุณที่ให้บริกำร 
- พึงพอใจอย่ำงยิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 



รายงานผลสํารวจ 
ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กองบังคับคดีลมละลาย ๖ 
กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 

……………………………………… 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ
ท่ี 1) เพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานท้ังในสวนของบุคลากรและกระบวนการ
ทํางานของหนวยงาน  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
โดยสามารถสรุปผลการสํารวจฯ ดังนี้ 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

          ชาย 
          หญิง                                                                                                                                                                                                                                                              

  

๔๖ 
๔๖ 

๕๐ 
๕๐ 

รวม ๙๒ ๑๐๐ 
2. อายุ   

          20 – 30 ป 
          31 – 40 ป 
          41 – 50 ป 
          51 – 60 ป 
          อ่ืน ๆ 

  

13 
30 
18 
29 
2 

14.1 
32.6 
19.6 
31.5 
2.2 

รวม ๙๒ ๑๐๐ 
3. การศึกษา 

         ระดับประถมศึกษา 
         มัธยมศึกษาตอนตน 
         มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
         อนุปริญญา 
         ปริญญาตรี 
         ปริญญาโท 
         ปริญญาเอก 

  

๐ 
1 
2 
6 

76 
6 
1 

๐ 
1.1 
2.2 
6.5 

82.6 
6.5 
1.1 

รวม ๙๒ ๑๐๐ 
4. อาชีพ 

         ขาราชการ/พนักงานลูกจาง 
         พนักงาน/ลูกจางรัฐวิสาหกิจ 
         พนักงานบริษัทเอกชน 
         ทนายความ 

  

11 
7 

25 
19 

12 
7.6 

27.2 
20.7 



         ประกอบธุรกิจสวนตัว 
         ลูกจาง/รับจางท่ัวไป 
         อ่ืนๆ 

12 
15 
3 

13 
16.3 
3.3 

รวม ๙๒ ๑๐๐ 
5. สถานภาพ 

         ผูรับบริการ 
         เจาหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากเจาหนี้ 
         ลูกหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากลูกหนี้ 
         ผูซ้ือทรัพย 
         ผูมีสวนไดสวนเสีย 
         หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
         หนวยงานเอกชน 
         ประชาชนท่ัวไป 
         อ่ืนๆโปรดระบุ 

  

 
37 
30 
0 
 

3 
8 

11 
3 

 
40.2 
32.6 

0 
 

3.3 
8.7 
12 
3.3 

รวม ๙๒ ๑๐๐ 
6. ประเภทงานท่ีมารับบริการ 

         การยื่นคําขอรับชําระหนี้ 
         การตรวจคําขอรับชําระหนี้ 
         การสอบสวนกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ 
         การประชุมเจาหนี้ 
         การขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
         การขอกําหนดคาเลี้ยงชีพ 
         การขอคัดถายเอกสาร 
         การยื่นคํารอง/คําแถลง           
         อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

  

12 
10 
9 

14 
13 
7 

12 
14 
1 

13 
10.9 
9.8 

15.2 
14.1 
7.6 
13 

15.2 
1.1 

รวม ๙๒ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ผลการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน  
 ผลการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กองบังคับคดีลมละลาย ๖  
โดยภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.42 (คะแนนคาเฉล่ียเต็ม 5) คิดเปนรอยละ 89.05 
(คาถวงน้ําหนัก)* และผูรับบริการไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 0.62 (คะแนนคาเฉลี่ยเต็ม 2) คิดเปนรอยละ 30.86 
 2.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กองบังคับคดีลมละลาย ๖ 
แยกตามปจจัยดานการใหบริการท้ัง 4 ดาน พบวา ผูรับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด ดานกระบวนการข้ันตอนการ
ใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 4.51 คิดเปนรอยละ 90.20 และพึงพอใจนอยท่ีสุด ดานคุณภาพของการใหบริการ 
คาเฉลี่ย 4.33 คิดเปนรอยละ 86.60 ตามตาราง  
  

ประเด็นในการวัดความพึงพอใจ 
 

คาเฉลี่ย 
 

รอยละความพึง
พอใจ 

น้ําหนักงาน
บริการ 

รอยละถวงน้ําหนัก 

1.  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.51 90.20 30 27.06 
2.  ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 4.49 89.80 40 35.92 
3.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.36 87.20 15 13.08 
4.  ดานคุณภาพของการใหบริการ 4.33 86.60 15 12.99 

ผลรวม 4.42 88.45 100 89.05 

 
 2.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผู มีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ  
กองบังคับคดีลมละลาย ๖ แยกตามประเภทกลุมผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยภาพรวม ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 3.32 คิดเปนรอยละ 66.29 และผูรับบริการไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 0.62คิดเปนรอย
ละ 30.86 
 พบวา ลูกหนี้พึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.46 คิดเปนรอยละ 89.17 และผูมีสวนไดเสีย พึงพอใจ
นอยท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.39 คิดเปนรอยละ 87.80 ในสวนไมพึงพอใจ เจาหนี้ไมพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 
1.53 คิดเปนรอยละ 76.56 ตามตาราง 
 

ผูรับบริการ พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย (รอยละ) คาเฉลี่ย (รอยละ) 

เจาหน้ี 4.41 88.2 1.53 76.56 
ลูกหน้ี 4.46 89.17 0.75 37.50 
ผูชื้อทรัพย 0.00 0.00 0.00 0.00 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 4.39 87.80 0.19 9.38 

ผลรวม 3.32 66.29 0.62 30.86 
* ไมมีกลุมผูช้ือทรัพยตอบแบบสํารวจ 

 

 

 



 

3. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการตามประเด็นคําถาม (รอบ 1 ป 63) 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย ( X ) 

 (รอบ1) 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  

1. การใหบริการเปนไปตามลําดับข้ันตอน   4.58 
2. การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 4.46 
3. การใหบริการดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 4.51 

รวม 4.51 
ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ  
1. เจาหนาที่ใชคําพดูและกิริยาที่สุภาพเหมาะสม 4.54 
2. เจาหนาที่บริการดวยความรวดเร็ว และมีระบบการทํางานทีด่ ี 4.43 
3. เจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญในงาน สามารถใหบริการอยางมมีาตรฐาน 4.47 
4. เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิ 4.54 

รวม 4.50 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  
1. มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ 4.41 
2. มีการจัดระบบคิว เพื่อใหบริการ 4.34 

  3. มีชองทางรับฟงขอคิดเห็น รองเรียน และขอเสนอแนะ 4.32 

4. มีเกาอ้ีนั่งพักรอรับบริการ น้ําดื่ม และหองน้าํสะอาด   4.37 

5. สถานที่ใหบริการสะดวก เปนระเบียบและมีความปลอดภัย 4.40 

รวม 4.37 

ดานคุณภาพของการใหบริการ  
1. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสใชงานไดงาย เชน แอพพลิ - เคชั่น ระบบ
ตรวจสอบสถานะคดี ระบบยืน่คํารอง เปนตน 

4.32 

2. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสทําใหไดรับขอมูลที่ถูกตองและแมนยาํ 4.33 
3. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ และความคาดหวัง 4.35 
4. ผลการใหบริการในภาพรวมมีคุณภาพ 4.37 

รวม 4.34 
 
 
 
 
 
 



 
4. ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 
 1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

ความตองการ 
- เปนระบบท่ีชัดเจน 
- ความทํางานใหบริการรวดเร็วกวานี้และตรงไปตามท่ีนัดหมายไว 
- ข้ันตอนท่ีชัดเจน 
- มีชองทางการตรวจสอบขอมูลคดี เชน ตรวจอายัดซํ้า ดูยอดหนี้ท่ีเหลือ และติดตอกับเจาหนาท่ีได
สะดวก 
- อยากใหมีเจาหนาท่ีใหความรูแกประชาชนท่ัวไปท่ีไมมีความรู 

ความคาดหวัง 
- รวดเร็วกวานี ้
- ไมคาดหวังเพราะผิดหวังมาก 
- รวดเร็ว ถูกตอง 
- สามารถตรวจขอมูลคดีในระบบกรมฯไดเอง เพ่ือความสะดวก โดยไมตองยื่นคํารองขอดูสํานวน
กอนท่ีจะดําเนินการตอไป 

 2. ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 
ความตองการ 

- สุภาพ มีจิตบริการ 
- แนะนําข้ันตอนไดดี 
- พบพนักงานเจาหนาท่ีรวดเร็วดี 
- เจาหนาท่ีใหบริการดีมาก 

ความคาดหวัง 
- บริการดวยความเปนมิตร 
- เพ่ิมพนักงาน 
- บุคลากรมีอัธยาศัยยิ้มแยมแจมใส พูดจาดีเสมอตลอดการใหบริการ 

 
 3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ความตองการ 
- เกาอ้ีในหองขายทอดตลาดควรเปลี่ยนใหมีความแข็งแรง และเปนเบาะท่ีนั่งแลวสบาย ไมใชเกาอ้ี
พลาสติกแข็งๆเกรงวาจะรับน้ําหนัก 4 คนไมพอ 
- พ้ืนท่ีกวางขวางข้ึน 
- ท่ีจอดรถ 

ความคาดหวัง 
-ควรเปลี่ยนเขากับยุคสมัยความเหมาะสมหรือระยะเวลาหากมีการขายท่ีเกินกวา3ชั่วโมง 
- มีจุดนั่งรอเพียงพอ 
- มีท่ีจอดรถ 

 



 4. ดานคุณภาพของการใหบริการ 
ความตองการ 

- การใหบริการท่ีรวดเร็ว 
- การบริการท่ีดีมาก 
- เม่ือมีการประชุมหรือตรวจคําขอ ตองการคัดถายรายงาน จะทําไดในวันนี ้

ความคาดหวัง 
- รวดเร็ว 
- ข้ึนลิฟตไดอยางสบายใจ 

 
          5. ดานขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ความตองการ 
- ในดานบริการอ่ืนดีหมดเลยจะควรปรับปรุงก็แคสิ่งอํานวยความสะดวกโดยเฉพาะท่ีนั่งไมเพียงพอ 
คือ ผมไมรูจะพูดอะไรนะ...ผมเปนผูรับมอบอํานาจใหมาดําเนินการขอรับเงินวางทรัพย คือ โดย
เจาหนาท่ีทุกทานท่ีผมไดติดตอแนะนําข้ันตอนและชวยเหลือดีมาก อัธยาศัยดีมากในวันท่ี 6 พ.ย. 
2562 ยื่นเอกสารเรียบรอยแตดันไมสามารถรับเงินไดเหตุเพราะไมมีคนอนุมัติการจายเงินจึงใหอัก 
15 วันติดตอใหมเพ่ือรับเงินคืน หลัง 15 วันก็เขามาติดตออีกครั้งก็ยังไมสามารถรับไดอีกเพราะไมมี
คนเซ็นอนุมัติ...พอมาวนันี้ วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2563 เวลา 9:00 มาถึงท่ีกรมบังคับคดี บางขุนนนท
เชนเคย...ติดตอขอรับเงินคืนอีกครั้ง...นั่งรอ 1 ชั่วโมง พนักงานแจงวาหาเอกสารไมเจอสรุปมันคือ
อะไร...ครับ ผมมาหลายรอบแลว 
- การมีข้ันตอนใหบริการเชนเดียวกันทุกกลุม กอง  
- การบริการท่ีดีเชนนี้ตลอดไป 

ความคาดหวัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 
 



รายงาน 
สํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน ช่ือหนวยงาน สํานักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร 1 

กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 
……………………………………… 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ
ท่ี 1) เพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานท้ังในสวนของบุคลากรและกระบวนการ
ทํางานของหนวยงาน  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
โดยสามารถสรุปผลการสํารวจฯ ดังนี้ 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

          ชาย 
          หญิง                                                                                                                                                                                                                                                              

  

38 
40 

48.7 
51.3 

รวม 78 100 
2. อายุ   

          20 – 30 ป 
          31 – 40 ป 
          41 – 50 ป 
          51 – 60 ป 
          อ่ืน ๆ 

  

24 
24 
19 
11 
0 

30.8 
30.8 
24.4 
14.1 

0 
รวม 78 100 

3. การศึกษา 

         ระดับประถมศึกษา 
         มัธยมศึกษาตอนตน 
         มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
         อนุปริญญา 
         ปริญญาตรี 
         ปริญญาโท 
         ปริญญาเอก 

  

0 
0 
2 
6 

63 
7 
0 

0 
0 

2.6 
7.7 

80.8 
9.0 
0 

รวม 78 100 
4. อาชีพ 

         ขาราชการ/พนักงานลูกจาง 
         พนักงาน/ลูกจางรัฐวิสาหกิจ 
         พนักงานบริษัทเอกชน 
         ทนายความ 

  

11 
13 
13 
20 

14.1 
16.7 
16.7 
25.6 



         ประกอบธุรกิจสวนตัว 
         ลูกจาง/รับจางท่ัวไป 
          อ่ืนๆ 

12 
8 
1 

15.4 
10.3 
1.3 

รวม 78 100 
5. สถานภาพ 

         ผูรับบริการ 
         เจาหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากเจาหนี้ 
         ลูกหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากลูกหนี้ 
         ผูซ้ือทรัพย 
         ผูมีสวนไดสวนเสีย 
         หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
         หนวยงานเอกชน 
         ประชาชนท่ัวไป 
         อ่ืนๆโปรดระบุ 

  

 
29 
8 
7 
 

8 
11 
15 
0 

 
37.2 
10.3 
9.0 

 
10.3 
14.1 
19.2 

0 
รวม 78 100 

6. ประเภทงานท่ีมารับบริการ 

         ตั้งเรื่องการบังคับคดีใหมทุกประเภท  
         ยื่นคํารองตาง ๆ ในสํานวนท่ีไดมีการบังคับคดีแลว 
         ติดตอขอรับเงิน  
         ติดตอขอวางเงิน  
         ขอใหคํานวณหนี้/คิดคาธรรมเนียม/คาใชจาย 
        จายเงินในคดีตามชองทาง Fast Track 
         ติดตองานวางทรัพย 
         ไกลเกลี่ย/ใหคําปรึกษา 
         อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

  

22 
18 
8 

11 
10 
0 
1 
7 
1 

28.2 
23.1 
10.3 
14.1 
12.8 

0 
1.3 
9.0 
1.3 

รวม 78 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ผลการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน  
 ผลการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผู มีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ สํานักงานบังคับคด ี
แพงกรุงเทพมหานคร 1 โดยภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจท่ีคาเฉลี่ย 4.62 (คะแนนคาเฉล่ียเต็ม 5)

คิดเปนรอยละ 92.59 (คาถวงน้ําหนัก)* และไมพบวาผูรับบริการไมพึงพอใจ 
 2.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ สํานักงานบังคับคดีแพง
กรุงเทพมหานคร 1 แยกตามปจจัยดานการใหบริการท้ัง 4 ดาน สวนใหญผูรับบริการพึงพอใจมากท่ีสุดเทากัน 
ดานดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวกเทากัน ท่ีคาเฉลี่ย 4.64 คิดเปน
รอยละ 92.80 และพึงพอใจนอยท่ีสุด ดานคุณภาพของการใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 4.61 คิดเปนรอยละ 
92.20 ตามตาราง 
  

ประเด็นในการวัดความพึงพอใจ 
 

คาเฉลี่ย 
 

รอยละความพึง
พอใจ 

น้ําหนักงาน
บริการ 

รอยละถวงน้ําหนัก 

1.  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.62 92.40 30 27.72 
2.  ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 4.64 92.80 40 37.12 
3.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.64 92.80 15 13.92 
4.  ดานคุณภาพของการใหบริการ 4.61 92.20 15 13.83 

ผลรวม 4.62 92.4 100 92.59 
 

 2.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ สํานักงาน
บังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 1 แยกตามประเภทกลุมผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยภาพรวม
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.72 คิดเปนรอยละ 94.4 และไมพบวาผูรับบริการไมพึงพอใจ  
 พบวา ผูซ้ือทรัพยพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.99 คิดเปนรอยละ 99.8 และผูมีสวนไดสวนเสียพึง
พอใจนอยท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.62 คิดเปนรอยละ 92.4 ในสวนไมพึงพอใจ ไมปรากฏผูรับบริการไมพึงพอใจ 
ตามตาราง 
 

ผูรับบริการ พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย (รอยละ) คาเฉลี่ย (รอยละ) 

เจาหน้ี 4.54 90.8 0.00 0.00 
ลูกหน้ี 4.73 94.6 0.00 0.00 
ผูชื้อทรัพย 4.99 99.8 0.00 0.00 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 4.62 92.4 0.00 0.00 

ผลรวม 4.72 94.4 0.00 0.00 
 

  

 

 

 



 

3. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการตามประเด็นคําถาม (รอบ 1 ป 63) 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย ( X ) 
 (รอบ1ป63) 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  

1. การใหบริการเปนไปตามลําดับข้ันตอน   4.61 
2. การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 4.55 
3. การใหบริการดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 4.71 

รวม 4.62 

ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ  
1. เจาหนาที่ใชคําพดูและกิริยาที่สุภาพเหมาะสม 4.60 
2. เจาหนาที่บริการดวยความรวดเร็ว และมีระบบการทํางานทีด่ ี 4.53 
3. เจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญในงาน สามารถใหบริการอยางมมีาตรฐาน 4.67 
4. เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิ 4.75 

รวม 4.64 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  
1. มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ 4.64 
2. มีการจัดระบบคิว เพื่อใหบริการ 4.64 

  3. มีชองทางรับฟงขอคิดเห็น รองเรียน และขอเสนอแนะ 4.57 

4. มีเกาอ้ีนั่งพักรอรับบริการ น้ําดื่ม และหองน้าํสะอาด   4.66 

5. สถานที่ใหบริการสะดวก เปนระเบียบและมีความปลอดภัย 4.70 

รวม 4.64 

ดานคุณภาพของการใหบริการ  
1. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสใชงานไดงาย เชน แอพพลิ - เคชั่น ระบบ
ตรวจสอบสถานะคดี ระบบยืน่คํารอง เปนตน 

4.53 

2. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสทําใหไดรับขอมูลที่ถูกตองและแมนยาํ 4.57 
3. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ และความคาดหวัง 4.64 
4. ผลการใหบริการในภาพรวมมีคุณภาพ 4.69 

รวม 4.61 
 
 
 
 
 
 



4. ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 
  1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

ความตองการ จํานวนครั้ง 
1. ใหมีเกาอ้ีเพ่ิม 
2. เรื่องเวลาในการหาสํานวน 
3. พัฒนาระบบ เนื่องจากระบบขัดของตลอดเวลา 
4. การจัดลําดับคิว 
5. การจัดเอกสารเปนระบบ 
6. อยากใหเพ่ิมจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือตรวจสอบ
สถานะคดี 
7. การกด เรียกคิวเขาชองบริการ ยังใชการไมได นา
เสียดายท่ีทําปาย ทําไฟมา 
8. มีสิ่งอํานวยความสะดวกถายเอกสารฟรี คัดทะเบียน
ราษฎร 
9. จัดใหมีบริการ Free internet wifi 
10. บริการท่ีรวดเร็ว 
11. เหมาะสมแลว 
12. อยากใหลดข้ันตอนใหนอยลงยื่นเอกสารแคชอง
เดียวไมตองผานหลายชอง 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

ความคาดหวัง จํานวนครั้ง 
1. ไดรับการเปลี่ยนแปลง 
2. ดีอยูแลว 
3. ตองการใหระบบมีความรวดเร็ว และมีความเสถียร
มากยิ่งข้ึน 
4. เรียกตามลําดับคิว 
5. ลดข้ันตอน 
6. รวดเร็วและ ตรงเวลา 
7. ระยะเวลาการใหบริการดานการรับเงินเร็วข้ีน 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

  2. ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 
 ความตองการ จํานวนครั้ง 

1. ใหความรูไดครบทุกดาน 
2. ดีข้ึนมากกวาในทุกจุด 
3. ความรวดเร็ว 
4. สุภาพ 
5. มีเจาหนาท่ีใหเพียงพอตอการใหบริการ 
6. เพ่ิมบุคลากร 
7. มีความเปนกันเอง ขอชื่นชม 
8. ความใสใจและสอบถาม 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



ความคาดหวัง จํานวนครั้ง 
1. เจาหนาท่ีจะเพ่ิมความรูและคําตอบแกประชาชน 
2. ไดรับการบริการท่ีรวดเร็ว 
3. ยิ้มแยม เต็มใจบริการ อัธยาศัยดี  

1 
1 
3 

  3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
 ความตองการ จํานวนครั้ง 

1. รถประจําทางหายาก 
2. บันไดเลื่อนเสีย มาก่ีครั้งก็เสีย 
3. บันไดเลื่อน เนื่องจากบันไดเลื่อนไมทํางาน 
4. Wifi ท่ีเขาไดสะดวกรวดเร็ว 
5. ระบบคิวอิเล็กทรอนิกส 
6. พิมพดีด 
7. กาแฟ 
8. คอมเครื่องปริ้นท 
9. ติดตั้งไว-ไฟสําหรับประชาชน 
10. กระดาษและเครื่องถายเอกสาร 
11. มีครบแลว เชน มีท่ีใหนั่ง มีหนังสือพิมพใหอาน มี
น้ําใหดื่ม เปนตน 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

ความคาดหวัง จํานวนครั้ง 
1. อยากใหมีรถเมลหรือ 2 แถวเยอะกวานี้ 
2. คาดวาคดีจบคงจะซอมแลวเสร็จ 
3. ตองการใหบันไดเลื่อนใชงานไดปกติ 
4. ใชบริการหรือเชื่อมตองายๆ 
5. จองคิวออนไลนได 
6. ทําโดยเร็ว 
7. ควรจะมีเครื่องกรองอากาศ 
8. มีอินเตอรเนตไรสายใหบริการ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

  4. ดานคุณภาพของการใหบริการ 
 ความตองการ จํานวนครั้ง 

1. ดีอยูแลว 
2. ระบบลม และชาบอยมาก 
3. สะดวกรวดเร็ว 
4. ใหบริการดีมากมีความรวดเร็ว 
5. การใหบริการดีอยูแลว ตองการใหรักษาระดับ
มาตรฐานการใหบริการแบบนี้ตอไป 
6. ใหมีการจองคิวออนไลนได 
7. โดยรวมดีครับ เม่ือเทียบปริมาณงานกับบุคคลากร 
จนท.ทํางานกันหนัก    

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 



8. สามารถคัดทะเบียนราษฎรได คัดราคาประเมินได 
9. ยิ้มแยมแจมใสและ ตั้งใจใหบริการในการตอบคําถาม
ประชาชน ไมชักสีหนา วางมาด  

1 
1 

ความคาดหวัง จํานวนครั้ง 
1. รักษาคุณภาพนี้ไวตอไป 
2. ระบบนาจะเร็วกวานี้ 
3. ไมตองมารอท้ังวัน 
4. ไมควรรอเกินหนึ่งชั่วโมง 

1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 
 



รายงาน 
สํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน ช่ือหนวยงาน สํานักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร 2 

กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 
……………………………………… 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ
ท่ี 1) เพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานท้ังในสวนของบุคลากรและกระบวนการ
ทํางานของหนวยงาน  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
โดยสามารถสรุปผลการสํารวจฯ ดังนี้ 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

          ชาย 
          หญิง                                                                                                                                                                                                                                                              

  

49 
37 

57 
43 

รวม 86 100 
2. อายุ   

          20 – 30 ป 
          31 – 40 ป 
          41 – 50 ป 
          51 – 60 ป 
          อ่ืน ๆ 

  

33 
30 
21 
2 
0 

38.4 
34.9 
24.4 
2.3 
0.0 

รวม   
3. การศึกษา 

         ระดับประถมศึกษา 
         มัธยมศึกษาตอนตน 
         มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
         อนุปริญญา 
         ปริญญาตรี 
         ปริญญาโท 
         ปริญญาเอก 

  

0 
5 

11 
3 

61 
6 
0 

0.0 
5.8 

12.8 
3.5 

70.9 
7.0 
0.0 

รวม   
4. อาชีพ 

         ขาราชการ/พนักงานลูกจาง 
         พนักงาน/ลูกจางรัฐวิสาหกิจ 
         พนักงานบริษัทเอกชน 
         ทนายความ 

  

2 
3 

54 
14 

2.3 
3.5 

62.8 
16.3 



         ประกอบธุรกิจสวนตัว 
         ลูกจาง/รับจางท่ัวไป 
          อ่ืนๆ 

5 
6 
2 

5.8 
7 

2.3 

รวม   
5. สถานภาพ 

         ผูรับบริการ 
         เจาหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากเจาหนี้ 
         ลูกหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากลูกหนี้ 
         ผูซ้ือทรัพย 
         ผูมีสวนไดสวนเสีย 
         หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
         หนวยงานเอกชน 
         ประชาชนท่ัวไป 
         อ่ืนๆโปรดระบุ 

  

 
70 
0 
0 
 

1 
11 
4 
0 

 
81.4 
0.0 
0.0 

 
1.2 

12.8 
4.7 
0.0 

รวม   
6. ประเภทงานท่ีมารับบริการ 

         ตั้งเรื่องการบังคับคดีใหมทุกประเภท  
         ยื่นคํารองตาง ๆ ในสํานวนท่ีไดมีการบังคับคดีแลว 
         ติดตอขอรับเงิน  
         ติดตอขอวางเงิน  
         ขอใหคํานวณหนี้/คิดคาธรรมเนียม/คาใชจาย 
        จายเงินในคดีตามชองทาง Fast Track 
         ติดตองานวางทรัพย 
         ไกลเกลี่ย/ใหคําปรึกษา 
         อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

  

42 
28 
11 
1 
2 
0 
0 
1 
1 

48.8 
32.6 
12.8 
1.2 
2.3 
0.0 
0.0 
1.2 
1.2 

รวม   

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ผลการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน  
 ผลการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผู มีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ สํานักงานบังคับคด ี
แพงกรุงเทพมหานคร 2 โดยภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจท่ีคาเฉลี่ย 4.62 (คะแนนคาเฉล่ียเต็ม 5)

คิดเปนรอยละ 92.59 (คาถวงน้ําหนัก)* และไมพบวาผูรับบริการไมพึงพอใจ 
 2.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ สํานักงานบังคับคดีแพง
กรุงเทพมหานคร 2 แยกตามปจจัยดานการใหบริการท้ัง 4 ดาน สวนใหญผูรับบริการพึงพอใจมากท่ีสุดเทากัน 
ดานดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวกเทากัน ท่ีคาเฉลี่ย 4.64 คิดเปน
รอยละ 92.80 และพึงพอใจนอยท่ีสุด ดานคุณภาพของการใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 4.61 คิดเปนรอยละ 
92.20 ตามตาราง 
  

ประเด็นในการวัดความพึงพอใจ 
 

คาเฉลี่ย 
 

รอยละความพึง
พอใจ 

น้ําหนักงาน
บริการ 

รอยละถวงน้ําหนัก 

1.  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.38 87.60 30 26.28 
2.  ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 4.40 88.00 40 35.20 
3.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.46 89.20 15 13.38 
4.  ดานคุณภาพของการใหบริการ 4.28 85.60 15 12.84 

ผลรวม 4.38 87.60 100 87.70 
 

 2.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ สํานักงาน
บังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 2 แยกตามประเภทกลุมผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยภาพรวม
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.72 คิดเปนรอยละ 94.4 และไมพบวาผูรับบริการไมพึงพอใจ  
 พบวา ผูซ้ือทรัพยพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.99 คิดเปนรอยละ 99.8 และผูมีสวนไดสวนเสียพึง
พอใจนอยท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.62 คิดเปนรอยละ 92.4 ในสวนไมพึงพอใจ ไมปรากฏผูรับบริการไมพึงพอใจ 
ตามตาราง 
 

ผูรับบริการ พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย (รอยละ) คาเฉลี่ย (รอยละ) 

เจาหน้ี 4.43 88.54 0.88 43.75 
ลูกหน้ี 0.00 0.00 0.00 0.00 
ผูชื้อทรัพย 0.00 0.00 0.00 0.00 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 4.23 84.69 1.23 61.72 

ผลรวม 2.17 43.31 0.53 26.37 
 

หมายเหตุ สบก.2 ไมมีกลุมตัวอยางของลูกหนี้ และผูซ้ือทรัพย ทําใหคาเฉลี่ยและคารอยละนอยลง  

 

 

 



 

3. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการตามประเด็นคําถาม (รอบ 1 ป 63) 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย ( X ) 
 (รอบ1ป63) 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  

1. การใหบริการเปนไปตามลําดับข้ันตอน   4.44 
2. การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 4.22 
3. การใหบริการดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 4.50 

รวม 4.39 
ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ  
1. เจาหนาที่ใชคําพดูและกิริยาที่สุภาพเหมาะสม 4.41 
2. เจาหนาที่บริการดวยความรวดเร็ว และมีระบบการทํางานทีด่ ี 4.33 
3. เจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญในงาน สามารถใหบริการอยางมมีาตรฐาน 4.41 
4. เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิ 4.49 

รวม 4.41 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  
1. มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ 4.50 
2. มีการจัดระบบคิว เพื่อใหบริการ 4.50 

  3. มีชองทางรับฟงขอคิดเห็น รองเรียน และขอเสนอแนะ 4.30 

4. มีเกาอ้ีนั่งพักรอรับบริการ น้ําดื่ม และหองน้าํสะอาด   4.52 

5. สถานที่ใหบริการสะดวก เปนระเบียบและมีความปลอดภัย 4.50 

รวม 4.47 

ดานคุณภาพของการใหบริการ  
1. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสใชงานไดงาย เชน แอพพลิ - เคชั่น ระบบ
ตรวจสอบสถานะคดี ระบบยืน่คํารอง เปนตน 

4.17 

2. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสทําใหไดรับขอมูลที่ถูกตองและแมนยาํ 4.23 
3. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ และความคาดหวัง 4.38 
4. ผลการใหบริการในภาพรวมมีคุณภาพ 4.35 

รวม 4.28 
 
 
 
 
 
 



4. ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 
  1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

ความตองการ 
- นิติกรทํางานหนาเคานเตอร มีจํานวนนอย และการเงินออกเช็คการรับเงินชามาก 
- เพ่ิมเจาหนาท่ี จะไดไวข้ึน 
- หาสํานวนเร็วข้ึน 
- ขอนัดคิวไมได 
- การหาสํานวน 
- เจาหนาท่ีทําเช็คควรใชเวลาในการดําเนินการในเวลาท่ีเหมาะสมไมใชทําเช็ค2ฉบับใชเวลาเกือบ2ชม.
(คิวท่ี1) 
- อยากใหงานเสร็จไวกวานี้ 
- อยากใหมีข้ันตอนการทํางานท่ีแนชัด ยึดแลวขายทอดตลาดชามาก 
- อยากใหมีการจัดเก็บขอมูลของสํานวนในระบบ และตรวจสอบขอมูลผานระบบคอมพิวเตอรในบาง
รายการเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการติดตอ ไมตองเสียเวลารอการหาสํานวนเปนเวลานานมาก
(เพราะการติดตอแตละครั้งเสียเวลากับการหาสํานวนมากท่ีสุด) 
- ระบบนัดสํานวนลวงหนา ทุกสํานักงาน  
- ควรจะเพ่ิมบุคลากรใหมากกวาเดิมครับ 
- ยื่นเอกสารผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 
- มีนิติกรมากกวานี้ 
- อยากใหหาสํานวนไดเร็วกวาเดิม 
- รวดเร็ว ถูกตอง 
- ตองการใหสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรีเปลี่ยนแปลงเรื่องการตั้งเรื่องอายัดเพราะนําคนลงรับ
เอกสารมาทําลงรับตั้งเรื่องดวยควรตองแยกระหวางลงรับเอกสารและลงรับตั้งเรื่องเพราะจะทําใหคน
ท่ีมาติดตอจะลาชาปละรอนานควรแยกออกจากกัน 
- สํานักงานบังคับคดีพ้ืนท่ี2ควรเปลี่ยนแปลงเรื่องการรับเงินสวนไดหรือการจายเช็คใหกับทางโจทกหรือ
ทางจําเลยใหรวดเร็วมากกวานี้เพราะเคยยื่นรับเงินสวนไดต้ังแต8.30ไดรับเงินสวนไดหรือเช็คตอน
14.00เปนประจําซ่ึงมีการทํางานลาชามากผูแทนโจทกหรือจําเลยบนเปนประจําแตก็ไมมีการปรับปรุง" 
- บริการใหเร็วข้ึนอีก 
- ความรวดเร็ว 
- ความรวดเร็วในการทํางาน 
- ตองการใหจัดทําบัญชีรับจายท่ีรวดเร็ว 
- ยื่นเรื่องมากกวา 3-5 รายตอวัน 
- ปรับปรงุเรื่องการทํางานใหเร็วข้ึน ใหคําแนะนําล/คในสวนของการมาติดตอ และสอบถามรูคาหากนั่ง
รอนานเกิน 15 นาที 

ความคาดหวัง 
- เรงทําบัญชี 
- ควรปรับปรุงการบริการดานการจายเช็คใหเร็วข้ึน 
- หาสํานวนไดรวดเร็ว 



- วาจะปรับเปลี่ยนและปรับปรุงการทํางานของจนท.ท่ีรับผิดชอบ 
- หวังวาจะดีข้ึนเรื่อย ๆ ในความรวดเร็ว 
- ขายทอดตลาดแลวไดเงินไวๆๆบัญชีรับจายชามาก 
- อยากใหดําเนินการตามความตองการ ขอ1.1 โดยเร็ว และอยากใหขอเรียกรองนี้ไปถึงผูมีอํานาจสั่ง  
- ระบบนัดสํานวนท่ีเสถียรและรวดเร็ว 
- ตองการตั้งเรื่องอายัดใหเพ่ิมมากกวานี้ ไมเกิน5-10เรื่อง 
- จัดลําดับข้ันตอนการทํางานของทุกหนวยงานใหเปนไปในทางเดียวกัน 
- รวดเร็ว ถูกตอง 
- สะดวกและรวดเร็วข้ึน 
- อยากเห็นการทํางานท่ีรวดเร็ว 
- อยากใหสํานวนออกเร็วๆครับ 
- หวังวาจะใสใจและรับเรื่องของผูมาติดตออยางเทาเทียมกัน 
- ดําเนินการใหสําเร็จภายใน 1-2 ชั่วโมง 

  2. ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 
 ความตองการ 

- มีความเปนกันเอง  ใหขอมูลหรือแนวทางท่ีดี 
- นิติกรเวรสั่งวันนี้9โมงแลวยังไมมีใครมานั่งหนาเคานเตอรเลย 
- อยาก จนท.ใหคําแนะนําผูมาติดตอ 
- อยากใหเพ่ิมการใชงานในสวนของระบบคอมพิวเตอรใหมากข้ึนกวาปจจุบัน และลดข้ันตอนการ
สั่งงานท่ีหลายข้ันตอนเกินไป 
- เรงทําบัญชี 
- เพ่ิมนิติกร 
- ใหบริการดวยความเขาใจ 
- อยากใหเจาหนาท่ียิ้มแยมแจมใสครับ 
- อยากใหเพ่ิมเจาหนาท่ีตั้งสํานวนอายัดทรัพยเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการแก
ประชาชนและหนวยงาน,บริษัทตางๆ 
- เปนมิตรกับผูมาติดตอ ยิ้มแยมแจมใส เต็มใจใหบริการ 
- ยิ้มแยม แตงตัวเรียบรอย 

ความคาดหวัง 
- หวังวาจะมีนิติกรมานั่งในเวลาท่ีสมควร 
- อยากให จนท. ใหความรูแนะนําผูมาติดตอ 
- ใหคําปรึกษาดานคดีได 
- อยากใหเจาหนาท่ีมีความยิ้มแยมแจมใสครับ 
- ไดรับการปฏิบัติท่ีดีจากเจาหนาท่ี ไมตองโดนวาหากทําอะไรผิด เพราะบางอยางเราไมเคยทํามากอน 
- ใหเสร็จสิ้นภายใน 1-2ชั่วโมง 

   
 
 



  3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
 ความตองการ 

- มีระบบคอมพิวเตอรสืบหาขอมูลคดีได 
- อยากใหเพ่ิมท่ีนั่งใหมากข้ึน 
- คอมพิวเตอร 
- มีโตะและพ้ืนท่ีสําหรับผูมาติดตอ  

ความคาดหวัง 
- มีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการเยอะ 
- ไมตองรูสึกเครียด หรือกดดันจนเกินไปกับการไปติดตอหนวยงานราชการ 

  4. ดานคุณภาพของการใหบริการ 
 ความตองการ 

- ระบบสวนมากจะลมบอยมากๆๆๆ 
- ใหบริการรวดเร็วยิ่งข้ึน 
- การบริการท่ีรวดเร็วและถูกตอง 
- บริการท่ีดี และเปนมิตรกับประชาชน 

ความคาดหวัง 
- หวังวาจะไดมีการปรับปรุงอยางจริงจัง ในทางท่ีดีข้ึน 

  5. ดานอ่ืนๆ  
 ความตองการ 

- เรงทําบัญชี 
- ภาพรวมมาครั้งแรก ดีคะ มาครั้งท่ีสอง ก็ยังดีอยูคะ 
- การหาสํานวนใหรวดเร็ว 
- พท2โดยรวมไมมีอะไรท่ีจะเสนอแนะมีเพียงเรื่องทําเช็คและทําบช.รับจายเงินสวนไดเทานั้น 
- ขอเสียคือชาซ่ึงผมเขาใจนะ แตบางท่ีคือชามาก ๆ แบบไมมีเหตุผล ระบบลมบอย 
- ยึดแลว ประกาศขายชามาก และ ขายไดแลว โจทกไดเงินชามาก ข้ันตอนบัญชีนับจายชามาก 
- อยากใหกรมบังคับคดีพัฒนารูปแบบการปฏบิัติงานใหทันกับยุคดิจิตอล และลดข้ันตอนและกฎเกณฑ
บางอยางท่ีทําได (ภายใตขอกําหนดของกฎหมาย) เพ่ือใหการบังคับคดีลุลวง เสร็จสิ้นโดยไว ไมตองคาง
เรื่องไวในระบบนานวัน 
- อยากใหระบบนัดสํานวนลวงหนา ทําไดทุกสํานักงานและมีความเปนระบบ รวดเร็ว แมนยํา 
- บริการคัดถายเอกสารทุกวันทําการ 
- อยากใหมีเจาพนักงานมากข้ึน  เพราะบางแหง นอกจากดําเนินการไดชาแลว  เจาหนาท่ียังตองเหน็ด
เหนื่อยจนเกินไป กลับบานมืดคํ่า  หรือมีงานสะสมมาก 
- ในการรับเงินขอไวกวานี้หนอยคับ 
- ตองการใหรวดเร็วกวานี้ 

ความคาดหวัง 
- เรงทําบัญชี 
- ขอดี คือ เจาหนาท่ีเปนมิตร 

 
กลุม่พฒันาระบบบริหาร 



รายงาน 
สํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน ช่ือหนวยงาน สํานักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร 3 

กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 
……………………………………… 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ
ท่ี 1) เพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานท้ังในสวนของบุคลากรและกระบวนการ
ทํางานของหนวยงาน  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
โดยสามารถสรุปผลการสํารวจฯ ดังนี้ 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

          ชาย 
          หญิง                                                                                                                                                                                                                                                              

  

40 
28 

58.8 
41.2 

รวม 68 100 
2. อายุ   

          20 – 30 ป 
          31 – 40 ป 
          41 – 50 ป 
          51 – 60 ป 
          อ่ืน ๆ 

  

19 
23 
19 
7 
0 

27.9 
33.8 
27.9 
10.3 
0.0 

รวม 68 100 
3. การศึกษา 

         ระดับประถมศึกษา 
         มัธยมศึกษาตอนตน 
         มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
         อนุปริญญา 
         ปริญญาตรี 
         ปริญญาโท 
         ปริญญาเอก 

  

0 
1 
6 
4 

51 
6 
0 

0.0 
1.5 
8.8 
5.9 
75 
8.8 
0.0 

รวม 68 100 
4. อาชีพ 

         ขาราชการ/พนักงานลูกจาง 
         พนักงาน/ลูกจางรัฐวิสาหกิจ 
         พนักงานบริษัทเอกชน 
         ทนายความ 

  

16 
12 
21 
6 

23.5 
17.6 
30.9 
8.8 



         ประกอบธุรกิจสวนตัว 
         ลูกจาง/รับจางท่ัวไป 
         อ่ืนๆ 

5 
8 
0 

7.4 
11.8 
0.0 

รวม 68 100 
5. สถานภาพ 

         ผูรับบริการ 
         เจาหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากเจาหนี้ 
         ลูกหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากลูกหนี้ 
         ผูซ้ือทรัพย 
         ผูมีสวนไดสวนเสีย 
         หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
         หนวยงานเอกชน 
         ประชาชนท่ัวไป 
         อ่ืนๆโปรดระบุ 

  

 
32 
1 
6 
 

9 
5 

15 
0 

 
47.1 
1.5 
8.8 

 
13.2 
7.4 

22.1 
0.0 

รวม 68 100 
6. ประเภทงานท่ีมารับบริการ 

         ตั้งเรื่องการบังคับคดีใหมทุกประเภท  
         ยื่นคํารองตาง ๆ ในสํานวนท่ีไดมีการบังคับคดีแลว 
         ติดตอขอรับเงิน  
         ติดตอขอวางเงิน  
         ขอใหคํานวณหนี้/คิดคาธรรมเนียม/คาใชจาย 
        จายเงินในคดีตามชองทาง Fast Track 
         ติดตองานวางทรัพย 
         ไกลเกลี่ย/ใหคําปรึกษา 
         อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

  

16 
23 
11 
4 
8 
0 
1 
4 
1 

23.5 
33.8 
16.2 
5.9 

11.8 
0.0 
1.5 
5.9 
1.5 

รวม 68 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ผลการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน  
 ผลการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผู มีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ สํานักงานบังคับคด ี
แพงกรุงเทพมหานคร 3 โดยภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจท่ีคาเฉลี่ย 4.43 (คะแนนคาเฉลี่ยเต็ม 5) 
คิดเปนรอยละ 88.55 (คาถวงน้ําหนัก)* และผูรับบริการไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 0.22 (คะแนนคาเฉลี่ยเต็ม 2)
คิดเปนรอยละ 10.94 
 2.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ สํานักงานบังคับคดีแพง
กรุงเทพมหานคร 3 แยกตามปจจัยดานการใหบริการท้ัง 4 ดาน สวนใหญผูรับบริการพึงพอใจมากท่ีสุดดาน
สิ่งอํานวยความสะดวกเทากัน ท่ีคาเฉลี่ย 4.52 คิดเปนรอยละ 90.40 และพึงพอใจนอยท่ีสุด ดานคุณภาพ
ของการใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 4.36 คิดเปนรอยละ 87.20 ตามตาราง 
  

ประเด็นในการวัดความพึงพอใจ 
 

คาเฉลี่ย 
 

รอยละความพึง
พอใจ 

น้ําหนักงาน
บริการ 

รอยละถวงน้ําหนัก 

1.  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.37 87.40 30 26.22 
2.  ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 4.46 89.20 40 35.68 
3.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.52 90.40 15 13.56 
4.  ดานคุณภาพของการใหบริการ 4.36 87.20 15 13.08 

ผลรวม 4.43 88.55 100 88.54 
 

 2.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ สํานักงาน
บังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 3 แยกตามประเภทกลุมผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยภาพรวม
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.53 คิดเปนรอยละ 90.53 และผูรับบริการไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 
0.22 คิดเปนรอยละ 10.94 
 พบวา ลูกหนี้พึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.94 คิดเปนรอยละ 98.75 และผูซ้ือทรัพยพึงพอใจนอย
ท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.25 คิดเปนรอยละ 85.00 ในสวนไมพึงพอใจ พบวา ผูมีสวนไดเสียไมพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ี
คาเฉลี่ย 0.50 คิดเปนรอยละ 25.00 และลูกหนี้ ผูซ้ือทรัพยไมปรากฏผูรับบริการไมพึงพอใจ ตามตาราง 
 

ผูรับบริการ พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย (รอยละ) คาเฉลี่ย (รอยละ) 

เจาหน้ี 4.23 84.57 0.38 18.75 
ลูกหน้ี 4.94 98.75 0.00 0.00 
ผูชื้อทรัพย 4.25 85.00 0.00 0.00 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 4.69 93.79 0.50 25.00 

ผลรวม 4.53 90.53 0.22 10.94 
 

  

 

 

 



 

3. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการตามประเด็นคําถาม (รอบ 1 ป 63) 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย ( X ) 
 (รอบ1ป63) 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  

1. การใหบริการเปนไปตามลําดับข้ันตอน    
2. การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
3. การใหบริการดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได  

รวม  

ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ  
1. เจาหนาที่ใชคําพดูและกิริยาที่สุภาพเหมาะสม  
2. เจาหนาที่บริการดวยความรวดเร็ว และมีระบบการทํางานทีด่ ี  
3. เจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญในงาน สามารถใหบริการอยางมมีาตรฐาน  
4. เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิ  

รวม  

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  
1. มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ  
2. มีการจัดระบบคิว เพื่อใหบริการ  

  3. มีชองทางรับฟงขอคิดเห็น รองเรียน และขอเสนอแนะ  

4. มีเกาอ้ีนั่งพักรอรับบริการ น้ําดื่ม และหองน้าํสะอาด    

5. สถานที่ใหบริการสะดวก เปนระเบียบและมีความปลอดภัย  

รวม  

ดานคุณภาพของการใหบริการ  
1. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสใชงานไดงาย เชน แอพพลิ - เคชั่น ระบบ
ตรวจสอบสถานะคดี ระบบยืน่คํารอง เปนตน 

 

2. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสทําใหไดรับขอมูลที่ถูกตองและแมนยาํ  
3. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ และความคาดหวัง  
4. ผลการใหบริการในภาพรวมมีคุณภาพ  

รวม  
 
 
 
 
 
 



4. ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 
  1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

ความตองการ จํานวนครั้ง 
  

ความคาดหวัง จํานวนครั้ง 
  

  2. ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 
 ความตองการ จํานวนครั้ง 

  
ความคาดหวัง จํานวนครั้ง 

   
  3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 ความตองการ จํานวนครั้ง 
  

ความคาดหวัง จํานวนครั้ง 
  

  4. ดานคุณภาพของการใหบริการ 
 ความตองการ จํานวนครั้ง 

   
ความคาดหวัง จํานวนครั้ง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงาน 
สํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน ช่ือหนวยงาน สํานักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร 4 

กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 
……………………………………… 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ
ท่ี 1) เพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานท้ังในสวนของบุคลากรและกระบวนการ
ทํางานของหนวยงาน  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
โดยสามารถสรุปผลการสํารวจฯ ดังนี้ 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

          ชาย 
          หญิง                                                                                                                                                                                                                                                              

  

35 
29 

54.7 
45.3 

รวม 64 100 
2. อายุ   

          20 – 30 ป 
          31 – 40 ป 
          41 – 50 ป 
          51 – 60 ป 
          อ่ืน ๆ 

  

17 
15 
19 
13 
0 

26.6 
23.4 
29.7 
20.3 
0.0 

รวม   
3. การศึกษา 

         ระดับประถมศึกษา 
         มัธยมศึกษาตอนตน 
         มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
         อนุปริญญา 
         ปริญญาตรี 
         ปริญญาโท 
         ปริญญาเอก 

  

1 
2 
4 
4 

39 
11 
3 

1.6 
3.1 
6.3 
6.3 

60.9 
17.2 
4.7 

รวม   
4. อาชีพ 

         ขาราชการ/พนักงานลูกจาง 
         พนักงาน/ลูกจางรัฐวิสาหกิจ 
         พนักงานบริษัทเอกชน 
         ทนายความ 

  

9 
4 

14 
13 

14.1 
6.3 

21.9 
20.3 



         ประกอบธุรกิจสวนตัว 
         ลูกจาง/รับจางท่ัวไป 
         อ่ืนๆ 

9 
13 
2 

14.1 
20.3 
3.1 

รวม   
5. สถานภาพ 

         ผูรับบริการ 
         เจาหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากเจาหนี้ 
         ลูกหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากลูกหนี้ 
         ผูซ้ือทรัพย 
         ผูมีสวนไดสวนเสีย 
         หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
         หนวยงานเอกชน 
         ประชาชนท่ัวไป 
         อ่ืนๆโปรดระบุ 

  

 
22 
9 
7 
 

4 
5 

17 
0 

 
34.4 
14.1 
10.9 

 
6.3 
7.8 

26.6 
0.0 

รวม   
6. ประเภทงานท่ีมารับบริการ 

         ตั้งเรื่องการบังคับคดีใหมทุกประเภท  
         ยื่นคํารองตาง ๆ ในสํานวนท่ีไดมีการบังคับคดีแลว 
         ติดตอขอรับเงิน  
         ติดตอขอวางเงิน  
         ขอใหคํานวณหนี้/คิดคาธรรมเนียม/คาใชจาย 
        จายเงินในคดีตามชองทาง Fast Track 
         ติดตองานวางทรัพย 
         ไกลเกลี่ย/ใหคําปรึกษา 
         อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

  

14 
19 
10 
4 
4 
0 
5 
6 
2 

21.9 
29.7 
15.6 
6.3 
6.3 
0.0 
7.8 
9.4 
3.1 

รวม   

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ผลการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน  
 ผลการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผู มีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ สํานักงานบังคับคด ี
แพงกรุงเทพมหานคร 4 โดยภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจท่ีคาเฉลี่ย 4.65 (คะแนนคาเฉล่ียเต็ม 5)
คิดเปนรอยละ 92.94 (คาถวงน้ําหนัก)* และผูรับบริการไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 0.50 (คะแนนคาเฉล่ียเต็ม 
2) คิดเปนรอยละ 25.00 
 2.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ สํานักงานบังคับคดีแพง
กรุงเทพมหานคร 4 แยกตามปจจัยดานการใหบริการท้ัง 4 ดาน สวนใหญผูรับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด ดาน
สิ่งอํานวยความสะดวกเทากัน ท่ีคาเฉลี่ย 4.68 คิดเปนรอยละ 93.60 และพึงพอใจนอยท่ีสุด ดาน
กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 4.63 คิดเปนรอยละ 92.60 ตามตาราง 
  

ประเด็นในการวัดความพึงพอใจ 
 

คาเฉลี่ย 
 

รอยละความพึง
พอใจ 

น้ําหนักงาน
บริการ 

รอยละถวงน้ําหนัก 

1.  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.63 92.60 30 27.78 
2.  ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 4.65 93.00 40 37.20 
3.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.68 93.60 15 14.04 
4.  ดานคุณภาพของการใหบริการ 4.64 92.80 15 13.92 

ผลรวม 4.65 93.00 100 92.94 
 

 2.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ สํานักงาน
บังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 4 แยกตามประเภทกลุมผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยภาพรวม
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.67 คิดเปนรอยละ 93.38 และผูรับบริการไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 
0.50 คิดเปนรอยละ 25.00 
 พบวา ลูกหนี้พึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.76 คิดเปนรอยละ 95.14 และผูมีสวนไดสวนเสียพึง
พอใจนอยท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.62 คิดเปนรอยละ 92.4 ในสวนไมพึงพอใจ พบวา ผูมีสวนไดสวนเสียไมพึงพอใจ
มากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 1.56 คิดเปนรอยละ 78.13 และเจาหนี้ กับลูกหนี้ ไมปรากฏไมพึงพอใจ ตามตาราง 
 

ผูรับบริการ พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย (รอยละ) คาเฉลี่ย (รอยละ) 

เจาหน้ี 4.66 93.30 0.00 0.00 
ลูกหน้ี 4.76 95.14 0.00 0.00 
ผูชื้อทรัพย 4.63 92.68 0.44 21.88 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 4.62 92.40 1.56 78.13 

ผลรวม 4.67 93.38 0.50 25.00 
 

  

 

 

 



 

3. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการตามประเด็นคําถาม (รอบ 1 ป 63) 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย ( X ) 
 (รอบ1ป63) 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  

1. การใหบริการเปนไปตามลําดับข้ันตอน   4.63 
2. การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 4.61 
3. การใหบริการดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 4.66 

รวม 4.63 
ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ  
1. เจาหนาที่ใชคําพดูและกิริยาที่สุภาพเหมาะสม 4.66 
2. เจาหนาที่บริการดวยความรวดเร็ว และมีระบบการทํางานทีด่ ี 4.59 
3. เจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญในงาน สามารถใหบริการอยางมมีาตรฐาน 4.67 
4. เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิ 4.69 

รวม 4.65 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  
1. มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ 4.67 
2. มีการจัดระบบคิว เพื่อใหบริการ 4.69 

  3. มีชองทางรับฟงขอคิดเห็น รองเรียน และขอเสนอแนะ 4.67 

4. มีเกาอ้ีนั่งพักรอรับบริการ น้ําดื่ม และหองน้าํสะอาด   4.69 

5. สถานที่ใหบริการสะดวก เปนระเบียบและมีความปลอดภัย 4.70 

รวม 4.68 

ดานคุณภาพของการใหบริการ  
1. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสใชงานไดงาย เชน แอพพลิ - เคชั่น ระบบ
ตรวจสอบสถานะคดี ระบบยืน่คํารอง เปนตน 

4.64 

2. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสทําใหไดรับขอมูลที่ถูกตองและแมนยาํ 4.67 
3. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ และความคาดหวัง 4.63 
4. ผลการใหบริการในภาพรวมมีคุณภาพ 4.64 

รวม 4.64 
 
 
 
 
 
 



4. ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 
  1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

ความตองการ 
- เพ่ิมจํานวนบุคลากรใหเพียงพอ 
- บริการดวยความรวดเร็ว 
- สะดวกรวดเร็ว 
- ทุกอยางดี อยูแลว 
- เพ่ิมความรวดเร็ว 
- เครื่องถายเอกสารมีนอย 
- ระยะเวลาของการใหบริการ 
- นาจะมีบริการขอมูล ใหเจาหนี้(ผูแทนเจาหนี้,ผูแทนโจทก)สามารถตรวจสอบขอมูลวาลูกหนี้ถูก
อายัดไวกอนหรือไม(ตรวจอายัดซํ้า,ตรวจยึดซํ้า)  เหมือนเดิมท่ีเคยมีใหตรวจ ซ่ึงไดมีการยกเลิกไปเม่ือ
ประมาณเดือนธันวาคม 2562 
- ปฏบิัติงานใหเปนแนวทางเดียวกันทุกพ้ืนท่ี 

ความคาดหวัง 
- ทํางานใหรวดเร็ว 
- ใหมีการบริการท่ีรวดเร็ว. และใหมีเจาหนาท่ีใหบริการท่ีเพียงพอ 
- ขอใหรักษามาตรฐานเดิมเอาไว 
- การดําเนินการไวข้ึน 
- เพ่ิมความรวดเร็วการใหบริการ 
- คําแนะนําท่ีถูกตองและมีใจชวยเหลือ 

  2. ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 
ความตองการ 

- สะดวกรวดเร็ว 
- ทํางานรวดเร็ว 
- การพูดจาไพเราะ ยิ้มแยม 
- ความสัมพันธท่ีดี 
- เพ่ิมบุคลากร 
- แนะนําดวยความเต็มใจ 

ความคาดหวัง 
- เพ่ิมจํานวนบุคลากร 
- ใหบริการท่ีรวดเร็ว 
- รักษาความมาตรฐานไว 
- มีบุคลากรมากพอ 
- เพ่ิมความรวดเร็ว 
- ใสใจในหนาท่ี 

   
 



  3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ความตองการ 

- เพ่ิมขอมูลใหผูติดตอเขาใจไดงาย 
- เครื่องถายเอกสาร 
- ท่ีจอดรถ 

ความคาดหวัง 
- เพ่ิมขอมูลสําคัญ 
- หวังจะมีเครื่องถายมากข้ึน 
- บริการท่ีดี 

  4. ดานคุณภาพของการใหบริการ 
ความตองการ 

- งานบริการ 
- บริการดวยความเปนธรรม 
- บริการท่ีรวดเร็ว 
- มีบริการอะไรใหมๆเพ่ิมอีก โดยไมเดินทางมาติดตอท่ีกรมบังคับคดี 
- ใสใจผูมาติดตออยางดี 

ความคาดหวัง 
- งานบริการใหขอมูลแก บุคคลภายนอก 
- ใหมีเจาหนาท่ีใหบริการท่ีเพียงพอ 

  5. ดานอ่ืนๆ  
ความตองการ 

- มีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความสารถท่ีจะบริการ 
- รักษามาตรฐานนี้ไวพอ 
- เพ่ิมรวดเร็วการใหบริการ 
- เรงใหงานออกมาดวยความรวดเร็ว 
 

ความคาดหวัง 
- เจาหนาท่ีใสใจการทํางาน 

 
 
 
 
 
 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 
 



รายงาน 
สํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน สํานักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร 5 
กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 

……………………………………… 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ
ท่ี 1) เพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานท้ังในสวนของบุคลากรและกระบวนการ
ทํางานของหนวยงาน  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
โดยสามารถสรุปผลการสํารวจฯ ดังนี้ 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

          ชาย 
          หญิง                                                                                                                                                                                                                                                              

  

42 
13 

76.4 
23.6 

รวม 55 100 
2. อายุ   

          20 – 30 ป 
          31 – 40 ป 
          41 – 50 ป 
          51 – 60 ป 
          อ่ืน ๆ 

  

14 
28 
10 
3 
0 

25.5 
50.9 
18.2 
5.5 
0.0 

รวม 55 100 
3. การศึกษา 

         ระดับประถมศึกษา 
         มัธยมศึกษาตอนตน 
         มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
         อนุปริญญา 
         ปริญญาตรี 
         ปริญญาโท 
         ปริญญาเอก 

  

0 
4 
5 
5 

38 
3 
0 

0.0 
7.3 
9.1 
9.1 

69.1 
5.5 
0.0 

รวม 55 100 
4. อาชีพ 

         ขาราชการ/พนักงานลูกจาง 
         พนักงาน/ลูกจางรัฐวิสาหกิจ 
         พนักงานบริษัทเอกชน 
         ทนายความ 

  

4 
1 

38 
10 

7.3 
1.8 

69.1 
18.2 



         ประกอบธุรกิจสวนตัว 
         ลูกจาง/รับจางท่ัวไป 
          อ่ืนๆ 

1 
1 
0 

1.8 
1.8 
0.0 

รวม 55 100 
5. สถานภาพ 

         ผูรับบริการ 
         เจาหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากเจาหนี้ 
         ลูกหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากลูกหนี้ 
         ผูซ้ือทรัพย 
         ผูมีสวนไดสวนเสีย 
         หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
         หนวยงานเอกชน 
         ประชาชนท่ัวไป 
         อ่ืนๆโปรดระบุ 

  

 
36 
1 
1 
 

2 
14 
1 
0 

 
65.5 
1.8 
1.8 

 
3.6 

25.5 
1.8 
0.0 

รวม 55 100 
6. ประเภทงานท่ีมารับบริการ 

         ตั้งเรื่องการบังคับคดีใหมทุกประเภท  
         ยื่นคํารองตาง ๆ ในสํานวนท่ีไดมีการบังคับคดีแลว 
         ติดตอขอรับเงิน  
         ติดตอขอวางเงิน  
         ขอใหคํานวณหนี้/คิดคาธรรมเนียม/คาใชจาย 
        จายเงินในคดีตามชองทาง Fast Track 
         ติดตองานวางทรัพย 
         ไกลเกลี่ย/ใหคําปรึกษา 
         อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

  

30 
15 
8 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

54.5 
27.3 
14.5 
1.8 
1.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

รวม 55 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ผลการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน  
 ผลการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผู มีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ สํานักงานบังคับคด ี
แพงกรุงเทพมหานคร 5 โดยภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจท่ีคาเฉลี่ย 4.53 (คะแนนคาเฉล่ียเต็ม 5)

คิดเปนรอยละ 91.04 (คาถวงน้ําหนัก)* และผูรับบริการไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 0.30 (คะแนนคาเฉลี่ยเต็ม 2)
คิดเปนรอยละ 14.84 
 2.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ สํานักงานบังคับคดีแพง
กรุงเทพมหานคร 5 แยกตามปจจัยดานการใหบริการท้ัง 4 ดาน สวนใหญผูรับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด ดาน
สิ่งอํานวยความสะดวกเทากัน ท่ีคาเฉลี่ย 4.63 คิดเปนรอยละ 92.60 และพึงพอใจนอยท่ีสุด ดานคุณภาพ
ของการใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 4.31 คิดเปนรอยละ 86.20 ตามตาราง 
  

ประเด็นในการวัดความพึงพอใจ 
 

คาเฉลี่ย 
 

รอยละความพึง
พอใจ 

น้ําหนักงาน
บริการ 

รอยละถวงน้ําหนัก 

1.  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.57 91.40 30 27.42 
2.  ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 4.60 92.00 40 36.80 
3.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.63 92.60 15 13.89 
4.  ดานคุณภาพของการใหบริการ 4.31 86.20 15 12.93 

ผลรวม 4.53 90.55 100 91.04 
 

 2.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ สํานักงาน
บังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 5 แยกตามประเภทกลุมผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยภาพรวม
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.52 คิดเปนรอยละ 90.32 และผูรับบริการไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 
0.30 คิดเปนรอยละ 14.84 
 พบวา ลูกหนี้พึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 5.00 คิดเปนรอยละ 100 และผูซ้ือทรัพยพึงพอใจนอย
ท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.00 คิดเปนรอยละ 80.0 ในสวนไมพึงพอใจ เจาหนี้ไมพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 1.19 
คิดเปนรอยละ 59.38 ตามตาราง 
 

ผูรับบริการ พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย (รอยละ) คาเฉลี่ย (รอยละ) 

เจาหน้ี 4.55 90.97 1.19 59.38 
ลูกหน้ี 5.00 100.00 0.00 0.00 
ผูชื้อทรัพย 4.00 80.00 0.00 0.00 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 4.51 90.29 0.00 0.00 

ผลรวม 4.52 90.32 0.30 14.84 
 

  

 

 



3. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการตามประเด็นคําถาม (รอบ 1 ป 63) 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย ( X ) 
 (รอบ1ป63) 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  

1. การใหบริการเปนไปตามลําดับข้ันตอน   4.58 
2. การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 4.55 
3. การใหบริการดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 4.60 

รวม 4.58 
ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ  
1. เจาหนาที่ใชคําพดูและกิริยาที่สุภาพเหมาะสม 4.65 
2. เจาหนาที่บริการดวยความรวดเร็ว และมีระบบการทํางานทีด่ ี 4.55 
3. เจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญในงาน สามารถใหบริการอยางมมีาตรฐาน 4.60 
4. เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิ 4.64 

รวม 4.61 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  
1. มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ 4.62 
2. มีการจัดระบบคิว เพื่อใหบริการ 4.69 

  3. มีชองทางรับฟงขอคิดเห็น รองเรียน และขอเสนอแนะ 4.49 

4. มีเกาอ้ีนั่งพักรอรับบริการ น้ําดื่ม และหองน้าํสะอาด   4.67 

5. สถานที่ใหบริการสะดวก เปนระเบียบและมีความปลอดภัย 4.69 

รวม 4.63 

ดานคุณภาพของการใหบริการ  
1. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสใชงานไดงาย เชน แอพพลิ - เคชั่น ระบบ
ตรวจสอบสถานะคดี ระบบยืน่คํารอง เปนตน 

4.22 

2. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสทําใหไดรับขอมูลที่ถูกตองและแมนยาํ 4.20 
3. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ และความคาดหวัง 4.38 
4. ผลการใหบริการในภาพรวมมีคุณภาพ 4.45 

รวม 4.31 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 
  1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

ความตองการ 
- ความสะดวก 
- ระบบตรวจสอบซํ้า 
- พัฒนาบุคลากรบางทานใหมีความเสียสละในการใหบริการใหมากกวานี้ 
- เรงบัญชี 
- ใหลดข้ันตอนบางชวงลง 
- การบริการท่ีรวดเร็วและแจงปญหา 
- สบก1และสบก3 นิติกรไมคอยตามสํานวนใหผูแทนโจทก ชามาก 
- การเงินรับคาใชจายคืนชา รับเงินชา 3-4ชั่วโมง 
- เจาหนาทีนอยเกินไป 
- รวดเร็ว 

ความคาดหวัง 
- สะดวกรวดเร็ว 
- อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงบุคลากรเนนการบริการ 
- เพ่ือใหไดงานท่ีเร็วข้ึน 
- เพ่ือการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
- อยากใหตามสํานวนใหไวหนอย 
- ควรปรับปรุงใหไมควรเกิน2-2ชั่วโมงครึ่ง 
- เพ่ิมเจาหนาที 
-ยากไดบริการเหนือความคาดหวัง 
- ใหรวดเร็ว 

  2. ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 
ความตองการ 

- เนนการบริการของบุคลากรบางคนและสวนมากจะพบบอยๆ 
- ดีอยูแลว 
- การดําเนินตามข้ันตอนท่ีรวดเร็วและติดตาม 
- สํานวนมาชา ท้ังสบก1 และสบก3 
- บริการดีมากๆครับ 
- ความรวดเร็วข้ึน  

ความคาดหวัง 
- สะดวกรวดเร็ว 
- อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงการใหบริการ 
- ใหแจงตามข้ันตอนงาน 
- อยากใหเรงสํานวนมาเร็วๆ 

  
 



 
  3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ความตองการ 
- เครื่องชงกาแฟ 
- คอมตรวจระบบความคืบหนาคดี 
- เทคโนโลยีท่ีใหบริการท่ีทันสมัย 

ความคาดหวัง 
- เครื่องชงกาแฟ 
- ไดรับการบริการท่ีดี 
 

  4. ดานคุณภาพของการใหบริการ 
ความตองการ 

 - บริการดี 
- อยากใหมีการจัดอบรมบุคลากรทุกๆ2ครั้งตอปเนนเรื่องการใหบริการประชาชน 
- การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

ความคาดหวัง 
- รวดเร็วทันใจ 
- อยากเห็นการบริการท่ีมีประสิทธิ์ภาพมากกวานี้ 
- ลดขอโตแยง 

  5. ดานอ่ืนๆ  
ความตองการ 

- ควรมีระบบคอมใหตรวจสอบคดีซํ้าและขอใหมีการเปดระบบการตรวจซํ้าและคอมพิวเตอรในการ
ตรวจสอบขอมูลของแตละสํานักใหมีไวบริการแกประชาชนงายตอการตรวจสอบตางๆ 
- สําหรับพ้ืนท่ี 5 ใหบริการดี งานคุณภาพดี เจาหนาท่ีใหความเปนกันเองกับผูมาติดตอ  และให
คําแนะนําเปนอยางดี มาพ้ืนท่ีนี้แลวสบายใจคะ 
- สบก1 และสบก3 สํานวนมาชามาก 
- การเงินจายเงินชา รับเงิน รับคาใชจายคืนชา 

ความคาดหวัง 
 

 
 
 
 
 
 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 
 



รายงาน 
สํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน ช่ือหนวยงาน สํานักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร 6 

กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 
……………………………………… 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ
ท่ี 1) เพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานท้ังในสวนของบุคลากรและกระบวนการ
ทํางานของหนวยงาน  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
โดยสามารถสรุปผลการสํารวจฯ ดังนี้ 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

          ชาย 
          หญิง                                                                                                                                                                                                                                                              

  

54 
44 

55.1 
44.9 

รวม 98 100 
2. อายุ   

          20 – 30 ป 
          31 – 40 ป 
          41 – 50 ป 
          51 – 60 ป 
          อ่ืน ๆ 

  

20 
28 
36 
14 
0 

20.4 
28.6 
36.7 
14.3 
0.0 

รวม   
3. การศึกษา 

         ระดับประถมศึกษา 
         มัธยมศึกษาตอนตน 
         มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
         อนุปริญญา 
         ปริญญาตรี 
         ปริญญาโท 
         ปริญญาเอก 

  

0 
2 
2 
8 

70 
14 
2 

0.0 
2.0 
2.0 
8.2 

71.4 
14.3 
2.0 

รวม   
4. อาชีพ 

         ขาราชการ/พนักงานลูกจาง 
         พนักงาน/ลูกจางรัฐวิสาหกิจ 
         พนักงานบริษัทเอกชน 
         ทนายความ 

  

8 
27 
33 
9 

8.2 
27.6 
33.7 
9.2 



         ประกอบธุรกิจสวนตัว 
         ลูกจาง/รับจางท่ัวไป 
          อ่ืนๆ 

12 
7 
2 

12.2 
7.1 
2 

รวม   
5. สถานภาพ 

         ผูรับบริการ 
         เจาหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากเจาหนี้ 
         ลูกหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากลูกหนี้ 
         ผูซ้ือทรัพย 
         ผูมีสวนไดสวนเสีย 
         หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
         หนวยงานเอกชน 
         ประชาชนท่ัวไป 
         อ่ืนๆโปรดระบุ 

  

 
48 
6 

16 
 

4 
4 

20 
0 

 
49 
6.1 

16.3 
 

4.1 
4.1 

20.4 
0 

รวม   
6. ประเภทงานท่ีมารับบริการ 

         ตั้งเรื่องการบังคับคดีใหมทุกประเภท  
         ยื่นคํารองตาง ๆ ในสํานวนท่ีไดมีการบังคับคดีแลว 
         ติดตอขอรับเงิน  
         ติดตอขอวางเงิน  
         ขอใหคํานวณหนี้/คิดคาธรรมเนียม/คาใชจาย 
        จายเงินในคดีตามชองทาง Fast Track 
         ติดตองานวางทรัพย 
         ไกลเกลี่ย/ใหคําปรึกษา 
         อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

  

17 
42 
15 
6 
9 
0 
0 
0 
9 

17.3 
42.9 
15.3 
6.1 
9.2 
0.0 
0.0 
0.0 
9.2 

รวม   

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ผลการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน  
 ผลการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผู มีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ สํานักงานบังคับคด ี
แพงกรุงเทพมหานคร 6 โดยภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.62 (คะแนนคาเฉล่ียเต็ม 5)
คิดเปนรอยละ 92.81 (คาถวงน้ําหนัก)* และผูรับบริการไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 0.15 (คะแนนคาเฉลี่ยเต็ม 2)
คิดเปนรอยละ 7.42 
 2.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ สํานักงานบังคับคดีแพง
กรุงเทพมหานคร 6 แยกตามปจจัยดานการใหบริการท้ัง 4 ดาน สวนใหญผูรับบริการพึงพอใจมากท่ีสุดดาน
ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 4.69 คิดเปนรอยละ 93.80 และพึงพอใจนอยท่ีสุด ดาน
คุณภาพของการใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 4.51 คิดเปนรอยละ 90.20 ตามตาราง 
  

ประเด็นในการวัดความพึงพอใจ 
 

คาเฉลี่ย 
 

รอยละความพึง
พอใจ 

น้ําหนักงาน
บริการ 

รอยละถวงน้ําหนัก 

1.  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.64 92.80 30 27.84 
2.  ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 4.69 93.80 40 37.52 
3.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.64 92.80 15 13.92 
4.  ดานคุณภาพของการใหบริการ 4.51 90.20 15 13.53 

ผลรวม 4.62 92.40 100 92.81 
 

 2.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ สํานักงาน
บังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 6 แยกตามประเภทกลุมผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยภาพรวม
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.69 คิดเปนรอยละ 93.67 และผูรับบริการไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 
0.15 (คะแนนคาเฉลี่ยเต็ม 2) คิดเปนรอยละ 7.42 
 พบวา ลูกหนี้พึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.80 คิดเปนรอยละ 96.04 และผูมีสวนไดสวนเสียพึง
พอใจนอยท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.56 คิดเปนรอยละ 91.12 ในสวนไมพึงพอใจ ผูมีสวนไดเสียไมพึงพอใจมากท่ีสุด 
ท่ีคาเฉลี่ย 0.34 คิดเปนรอยละ 17.19 และลูกหนี้ ผูชื้อทรัพย ไมปรากฏผูรับบริการไมพึงพอใจ ตามตาราง 
 

ผูรับบริการ พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย (รอยละ) คาเฉลี่ย (รอยละ) 

เจาหน้ี 4.59 91.74 0.25 12.50 
ลูกหน้ี 4.80 96.04 0.00 0.00 
ผูชื้อทรัพย 4.79 95.78 0.00 0.00 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 4.56 91.12 0.34 17.19 

ผลรวม 4.69 93.67 0.15 7.42 
 

  

 

 

 



3. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการตามประเด็นคําถาม (รอบ 1 ป 63) 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย ( X ) 
 (รอบ1ป63) 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  

1. การใหบริการเปนไปตามลําดับข้ันตอน   4.68 
2. การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 4.54 
3. การใหบริการดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 4.72 

รวม 4.65 
ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ  
1. เจาหนาที่ใชคําพดูและกิริยาที่สุภาพเหมาะสม 4.77 
2. เจาหนาที่บริการดวยความรวดเร็ว และมีระบบการทํางานทีด่ ี 4.55 
3. เจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญในงาน สามารถใหบริการอยางมมีาตรฐาน 4.69 
4. เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิ 4.76 

รวม 4.69 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  
1. มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ 4.69 
2. มีการจัดระบบคิว เพื่อใหบริการ 4.72 

  3. มีชองทางรับฟงขอคิดเห็น รองเรียน และขอเสนอแนะ 4.64 

4. มีเกาอ้ีนั่งพักรอรับบริการ น้ําดื่ม และหองน้าํสะอาด   4.52 

5. สถานที่ใหบริการสะดวก เปนระเบียบและมีความปลอดภัย 4.62 

รวม 4.64 

ดานคุณภาพของการใหบริการ  
1. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสใชงานไดงาย เชน แอพพลิ - เคชั่น ระบบ
ตรวจสอบสถานะคดี ระบบยืน่คํารอง เปนตน 

4.40 

2. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสทําใหไดรับขอมูลที่ถูกตองและแมนยาํ 4.40 
3. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ และความคาดหวัง 4.62 
4. ผลการใหบริการในภาพรวมมีคุณภาพ 4.65 

รวม 4.52 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 
  1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

ความตองการ 
- ไดรับบริการท่ีดี 
- ลดข้ันตอน 
- อยากใหมีการเปดระบบบัตรคิวท่ีสํานักงานบังคับคดีในกทม.ตั้งแต7.45น.เนื่องจากประชาชนท่ีมา
แตเชากอน 8.30น.กลับไดคิวหลังคนท่ีมา8.30น. 
- ระบบใหเร็วข้ึน 
- เรื่องความลาชาปรับปรุงใหเร็วข้ึน 

ความคาดหวัง 
-รวดเร็ว 
- ไดรับบริการเร็ว 
- มีการจัดลําดับคิวท่ีถูกตองและเปนธรรม 
- หวังวาจะไดรับการบริการมากกวานี้ 
- หาสํานวนใหไวข้ึน 

  2. ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 
ความตองการ 

- รอยยิ้มของ จนท. 
- เจาหนาเพ่ิม 
- ตองการใหมีบุคลากรในการหาสํานวนเพ่ิมมากข้ึน 
- เพ่ิมบุคคลกรมากข้ึน 

ความคาดหวัง 
- บรรยากาศอบอุน 
- หวังวาจะไดรับการบริการมากกวานี้ 
- ใหมีบุคคลกรมากข้ึน 

  3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ความตองการ 

- ท่ีนั่งเพียงพอ 
- มีอินเตอรเน็ต 
- มีเครื่องดื่มเย็นไวบริการ 

ความคาดหวัง 
- ไดรับการบริการเยี่ยม 
- มีท่ีนั่งเพียงพอ 
- มีการพัฒนาใหดียิ่งข้ึน 

   
 
 
 



  4. ดานคุณภาพของการใหบริการ 
ความตองการ 

- ระยะเวลารวดเร็ว 
- อยากใหมีคอมพิวเตอรใหประชาชนติดตามขอมูลการบังคับคดีไดเองสักหนึ่งเครื่องแตละสํานักงาน
บังคับคดี เนื่องจากจะชวยประหยัดเวลาใหแกประชาชนผูมาติดตอแลว ยังชวยประหยัดเวลาแก
เจาหนาท่ีในการไมตองลงรับขอมูล หาสํานวนและมีคําสั่ง 
- อยากใหรวดเร็วกวานี้ 
- พัฒนาใหดีข้ึน 

ความคาดหวัง 
- พัฒนาใหดีพรอมรับใชประชาชน 

  5. ดานอ่ืนๆ 
ความตองการ 

- ไดรับการบริการจากเจาหนาท่ี สบก.6 ดีมาก 
- บางสํานักงานบังคับคดียังตองใชใบมอบฉันทะรับเงินซ่ึงมองวามันไมจําเปนแลว และทําใหเปลือง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
- อยางใหปรับปรุงระบบคอม 
 

ความคาดหวัง 
- มีฟรีไวไฟใหประชาชนใชระหวางรอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 
 



รายงานผลสํารวจ 
ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กองฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 
กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 

……………………………………… 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ
ท่ี 1) เพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานท้ังในสวนของบุคลากรและกระบวนการ
ทํางานของหนวยงาน  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
โดยสามารถสรุปผลการสํารวจฯ ดังนี้ 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

          ชาย 
          หญิง                                                                                                                                                                                                                                                              

  

31 
36 

46.3 
53.7 

รวม 67 100 
2. อายุ   

          20 – 30 ป 
          31 – 40 ป 
          41 – 50 ป 
          51 – 60 ป 
          อ่ืน ๆ 

  

11 
22 
21 
12 
1 

16.4 
32.8 
31.3 
17.9 
1.5 

รวม 67 100 
3. การศึกษา 

         ระดับประถมศึกษา 
         มัธยมศึกษาตอนตน 
         มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
         อนุปริญญา 
         ปริญญาตรี 
         ปริญญาโท 
         ปริญญาเอก 

  

0 
1 
2 
1 

49 
14 
0 

0.0 
1.5 
3 

1.5 
73.1 
20.9 
0.0 

รวม 67 100 
4. อาชีพ 

         ขาราชการ/พนักงานลูกจาง 
         พนักงาน/ลูกจางรัฐวิสาหกิจ 
         พนักงานบริษัทเอกชน 
         ทนายความ 
         ประกอบธรุกิจสวนตัว 
         ลูกจาง/รับจางท่ัวไป 
         อ่ืนๆ ระบุ 

  

4 
8 

29 
19 
3 
3 
1 

6 
11.9 
43.3 
28.4 
4.5 
4.5 
1.5 



รวม 67 100 
5. สถานภาพ 

         ผูรับบริการ 
         เจาหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากเจาหนี้ 
         ลูกหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากลูกหนี้ 
         ผูซ้ือทรัพย 
         ผูมีสวนไดสวนเสีย 
         หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
         หนวยงานเอกชน 
         ประชาชนท่ัวไป 
         อ่ืนๆโปรดระบุ 

  

 
42 
11 
0.0 

 
1 
8 
5 
0 

 
62.7 
16.4 
0.0 

 
1.5 

11.9 
7.5 
0.0 

รวม 67 100 
6. ประเภทงานท่ีมารับบริการ 

         การยื่นคําขอรับชําระหนี้ 
         การยื่นคํารองตาง ๆ 
         อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

  

20 
43 
4 

29.9 
64.2 

6 

รวม 67 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ผลการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน  
 ผลการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กองฟนฟูกิจการของลูกหนี้  
โดยภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.54 (คะแนนคาเฉล่ียเต็ม 5) คิดเปนรอยละ 91.38 
(คาถวงน้ําหนัก)* และผูรับบริการไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 0.13  (คะแนนคาเฉลี่ยเต็ม 2) คิดเปนรอยละ 6.25 
 2.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กองฟนฟูกิจการของ
ลูกหนี้ แยกตามปจจัยดานการใหบริการท้ัง 4 ดาน พบวา ผูรับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด ดานเจาหนาท่ีหรือ
บุคลากรท่ีใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 4.62 คิดเปนรอยละ 92.40 และพึงพอใจนอยท่ีสุด ดานคุณภาพของการ
ใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 4.36 คิดเปนรอยละ 87.20 ตามตาราง  
  

ประเด็นในการวัดความพึงพอใจ 
 

คาเฉลี่ย 
 

รอยละความพึง
พอใจ 

น้ําหนักงาน
บริการ 

รอยละถวงน้ําหนัก 

1.  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.59 91.80 30 27.54 
2.  ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 4.62 92.40 40 36.96 
3.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.60 92.00 15 13.80 
4.  ดานคุณภาพของการใหบริการ 4.36 87.20 15 13.08 

ผลรวม 4.54 90.85 100 91.38 

 
 2.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผู มีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ  
กองฟนฟูกิจการของลูกหนี้ แยกตามประเภทกลุมผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยภาพรวม ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.61 คิดเปนรอยละ 92.25 และผูรับบริการไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 0.13 คะแนน
คาเฉลี่ยเต็ม 2) คิดเปนรอยละ 6.25 
 พบวา ลูกหนี้พึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.59 คิดเปนรอยละ 91.82 และเจาหนี้พึงพอใจนอยท่ีสุด 
ท่ีคาเฉลี่ย 4.52 คิดเปนรอยละ 90.48 ในสวนไมพึงพอใจ พบวา เจาหนี้ ไมพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 
0.44 คิดเปนรอยละ 21.88 ตามตาราง 
 

ผูรับบริการ พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย (รอยละ) คาเฉลี่ย (รอยละ) 

เจาหน้ี 4.52 90.48 0.44 21.88 
ลูกหน้ี 4.59 91.82 0.06 3.13 
ผูชื้อทรัพย 0.00 0.00 0.00 0.00 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 4.56 91.25 0.00 0.00 

ผลรวม 3.42 68.39 0.13 6.25 

 

 

 

 

 



3. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการตามประเด็นคําถาม (รอบ 1 ป 63) 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย ( X ) 

 (รอบ1) 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  

1. การใหบริการเปนไปตามลําดับข้ันตอน   4.58 
2. การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 4.55 
3. การใหบริการดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 4.63 

รวม 4.59 
ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ  
1. เจาหนาที่ใชคําพดูและกิริยาที่สุภาพเหมาะสม 4.63 
2. เจาหนาที่บริการดวยความรวดเร็ว และมีระบบการทํางานทีด่ ี 4.64 
3. เจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญในงาน สามารถใหบริการอยางมมีาตรฐาน 4.58 
4. เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิ 4.64 

รวม 4.62 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  
1. มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ 4.54 
2. มีการจัดระบบคิว เพื่อใหบริการ 4.64 

  3. มีชองทางรับฟงขอคิดเห็น รองเรียน และขอเสนอแนะ 4.54 

4. มีเกาอ้ีนั่งพักรอรับบริการ น้ําดื่ม และหองน้าํสะอาด   4.64 

5. สถานที่ใหบริการสะดวก เปนระเบียบและมีความปลอดภัย 4.64 

รวม 4.60 

ดานคุณภาพของการใหบริการ  
1. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสใชงานไดงาย เชน แอพพลิ - เคชั่น ระบบ
ตรวจสอบสถานะคดี ระบบยืน่คํารอง เปนตน 

4.28 

2. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสทําใหไดรับขอมูลที่ถูกตองและแมนยาํ 4.28 
3. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ และความคาดหวัง 4.42 
4. ผลการใหบริการในภาพรวมมีคุณภาพ 4.45 

รวม 4.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 
 1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

ความตองการ 
- อยากใหมีระบบ online 
- เครื่องถายเอกสาร มีจุดเดียวไมสามารถถายเอกสารไดทีละเยอะๆ ถายไดวันละนิดเดียว จึงตอง
เสียเวลามาในการถายเอกสารเปนอาทิตยเลย ซ่ึงเอกสารไมสามารถนําออกไปถายขางนอกได เพราะมา
ถายแตละครั้งเอกสารประมาน 2 กลองใหญ ซ่ึงทําใหเสียเวลามาก 
- เครื่องถายเอกสารในกรมบังคับคดีนอยเกินไป ควรเพ่ิมจุดถายเอกสารและเจาหนาท่ีถายเอกสารให
มากข้ึน 
- ชองทาง ปชส. ในสื่อท่ัวไป 
- อยากใหมีการแบงแยกความรับผิดชอบคดีเหมือนเดิม เชน คดีลงทายดวยเลข 1 ใหอยูในความ
รับผิดชอบของลม 1 เนื่องจากทําใหสะดวกในการติดตอมากกวา  
- การตอบสนองทันที 
- พึงพอใจมากบริการดีอธิบายไดรายละเอียดไดชัดเจนมาก 
- สะดวก รวดเร็ว  
- อยากใหมีจุดถายเอกสารมากกวาเดิม 
- ลดข้ันตอนบางอยาง 

ความคาดหวัง 
- การบริการออนไลน 
- ความรวดเร็ว 
- คนท่ัวไปเขาใจกระบวนการมากข้ึน 
- การบังคับคดีเสร็จสิ้นจนถึงชั้นรับเงินในเวลาอันสมควร 
- ความเอาใจใส 
- ข้ันตอนการดําเนินการรวดเร็วข้ึน 

 
 2. ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 

ความตองการ 
- เขาใจความเปนมา  รอบคอบ  
- ปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบใหสําเร็จไดในเวลาอันสมควร  
- ยินดีใหบริการ 
- ยิ้มแยม เปนมิตร หนาตาแจมใส ไมดุ 
- ลดข้ันตอนและระยะเวลา 

ความคาดหวัง 
- พูดไพเราะ 
- มีขอผิดพลาดนอยท่ีสุด 
- งานสําเร็จในเวลาอันควร 

 
 
 



 
 3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ความตองการ 
- มีระบบออนไลน 
- ตองการเครื่องถายเอกสารหนาตึก25ป 
- เพ่ิมจุดบริการถายเอกสาร 
- สถานท่ีจอดรถ 
- หองพักคอยฝงคดีลม  รอนมาก  นาจะมีท่ีติดแอรบาง 
- แบบพิมพตางๆ 
- เครื่องถายเอกสาร 

ความคาดหวัง 
- ปรับปรุงใหมีพ้ืนท่ีพักคอยโดยไมตองไปนั่งรานกาแฟ 
- มีการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกอยูเสมอ 

 4. ดานคุณภาพของการใหบริการ 
ความตองการ 

- รวดเร็ว ถูกตอง 
- คดีสําเร็จอยางถูกตอง 
- ยินดีใหบริการ 
- ใหบริการในขอกฎหมายอยางจริงจัง ไมวาจะสอบถามในกรณีใด 

ความคาดหวัง 
- คดีสําเร็จอยางถูกตอง 
- พัฒนาการของระบบ และบุคลากร 

 5. ดานขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ความตองการ 

- อยากใหมีบริการออนไลน 
- ท่ีจอดรถ 
- ท่ีจอดรถไมคอยเพียงพอ  แทบทุกท่ี 
- การหาสํานวนคดี 
- สวนใหญดีแลว ยกเวนเรื่องท่ีพักคอยอาคารฝงลมละลาย 
- อยากใหจัดทํารายงานตรวจคําขอรับชําระหนี้หรือรายงานประชุมเจาหนี้ใหเสร็จกอนใหคูความลงนาม 
เนื่องจากบางกองลมฯ ใหคูความลงนามหนาสุดทายโดยไมทราบวามีขอความอะไรบางในรายงาน และ
กวาจะคัดถายไดใชเวลานาน บางครั้ง 3-4 เดือน  
- ควรจะเพ่ิมเครื่องถายเอกสารท่ีตึก 25 ป 
- ขอเปน 1 กําลังใหพนักทุกคนสูๆๆคะ 
- ควรมีเจาหนาท่ีท่ีมีประสบการณบาง 
- การบริการ ของเจาหนาท่ี ทุกทาน  บริการดีมาก  ประทับใจ 

ความคาดหวัง 
- การรับโทรศัพทเม่ือติดตอเขามา 
- การมีคําสั่งควรเร็วกวานี้ 
- ปรับปรุงลิฟตใหดูสะอาด สวย  

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 



รายงานผลสํารวจ 
ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กองติดตามและเฉล่ียทรัพยสินในคดีลมละลาย 

กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 
……………………………………… 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ
ท่ี 1) เพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานท้ังในสวนของบุคลากรและกระบวนการ
ทํางานของหนวยงาน  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
โดยสามารถสรุปผลการสํารวจฯ ดังนี้ 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

          ชาย 
          หญิง                                                                                                                                                                                                                                                              

  

19 
32 

37.3 
62.7 

รวม 51 100 
2. อายุ   

          20 – 30 ป 
          31 – 40 ป 
          41 – 50 ป 
          51 – 60 ป 
          อ่ืน ๆ 

  

4 
16 
20 
11 
0 

7.8 
31.4 
39.2 
21.6 
0.0 

รวม 51 100 
3. การศึกษา 

         ระดับประถมศึกษา 
         มัธยมศึกษาตอนตน 
         มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
         อนุปริญญา 
         ปริญญาตรี 
         ปริญญาโท 
         ปริญญาเอก 

  

0 
0 
2 
4 

44 
1 
0 

0 
0 

3.9 
7.8 

86.3 
2 
0 

รวม 51 100 
4. อาชีพ 

         ขาราชการ/พนักงานลูกจาง 
         พนักงาน/ลูกจางรัฐวิสาหกิจ 
         พนักงานบริษัทเอกชน 
         ทนายความ 

  

7 
4 
9 

12 

13.7 
7.8 

17.6 
23.5 



         ประกอบธุรกิจสวนตัว 
         ลูกจาง/รับจางท่ัวไป 
         อ่ืนๆ 

8 
11 
0 

15.7 
21.6 
0.0 

รวม 51 100 
5. สถานภาพ 

         ผูรับบริการ 
         เจาหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากเจาหนี้ 
         ลูกหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากลูกหนี้ 
         ผูซ้ือทรัพย 
         ผูมีสวนไดสวนเสีย 
         หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
         หนวยงานเอกชน 
         ประชาชนท่ัวไป 
         อ่ืนๆโปรดระบุ 

  

 
29 
5 
1 
 

2 
3 

11 
0 

 
56.9 
9.8 
2 
 

3.9 
5.9 

21.6 
0.0 

รวม 51 100 
6. ประเภทงานท่ีมารับบริการ 

        ตรวจบัญชีแบงทรัพยสิน 
        รับเงินสวนได 
        งานดวนอ่ืน ๆ 
         อ่ืน ๆ 

  

12 
32 
5 
2 

23.5 
62.7 
9.8 
3.9 

รวม 51 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ผลการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน  
 ผลการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กองติดตามและเฉล่ียทรัพยสิน
ในคดีลมละลาย โดยภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.70 (คะแนนคาเฉล่ียเต็ม 5)คิดเปน
รอยละ 94.36 (คาถวงน้ําหนัก)* และ ผูรับบริการไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 0.02 (คะแนนคาเฉลี่ยเต็ม 2) คิดเปน
รอยละ 0.78 
 2.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กองติดตามและเฉล่ีย
ทรัพยสินในคดีลมละลาย แยกตามปจจัยดานการใหบริการท้ัง 4 ดาน สวนใหญผูรับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด
ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 4.79 คิดเปนรอยละ 95.80 และพึงพอใจนอยท่ีสุด ดาน
คุณภาพของการใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 4.60 คิดเปนรอยละ 92.0 0 ตามตาราง 
  

ประเด็นในการวัดความพึงพอใจ 
 

คาเฉลี่ย 
 

รอยละความพึง
พอใจ 

น้ําหนักงาน
บริการ 

รอยละถวงน้ําหนัก 

1.  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.67 93.40 30 28.02 
2.  ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 4.79 95.80 40 38.32 
3.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.74 94.80 15 14.22 
4.  ดานคุณภาพของการใหบริการ 4.60 92.00 15 13.80 

ผลรวม 4.70 94.00 100 94.36 
 

 2.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กอง
ติดตามและเฉล่ียทรัพยสินในคดีลมละลาย แยกตามประเภทกลุมผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย โดย
ภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.59 คิดเปนรอยละ 91.89 และผูรับบริการไมพึงพอใจ ท่ี
คาเฉลี่ย 0.02 คิดเปนรอยละ 0.78 
 พบวา ผูมีสวนไดสวนเสียพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.75 คิดเปนรอยละ 95.08 และผูซ้ือทรัพย
พึงพอใจนอยท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.31 คิดเปนรอยละ 86.25 ในสวนไมพึงพอใจ พบวา เจาหนี้ไมพึงพอใจ ท่ี
คาเฉลี่ย 0.06 คิดเปนรอยละ 3.13 ตามตาราง 
 

ผูรับบริการ พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย (รอยละ) คาเฉลี่ย (รอยละ) 

เจาหน้ี 4.72 94.48 0.06 3.13 
ลูกหน้ี 4.59 91.75 0.00 0.00 
ผูชื้อทรัพย 4.31 86.25 0.00 0.00 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 4.75 95.08 0.00 0.00 

ผลรวม 4.59 91.89 0.02 0.78 
 

  

 

 

 



 

3. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการตามประเด็นคําถาม (รอบ 1 ป 63) 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย ( X ) 
 (รอบ1ป63) 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  

1. การใหบริการเปนไปตามลําดับข้ันตอน   4.65 
2. การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 4.67 
3. การใหบริการดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 4.73 

รวม 4.68 
ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ  
1. เจาหนาที่ใชคําพดูและกิริยาที่สุภาพเหมาะสม 4.84 
2. เจาหนาที่บริการดวยความรวดเร็ว และมีระบบการทํางานทีด่ี 4.76 
3. เจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญในงาน สามารถใหบริการอยางมมีาตรฐาน 4.71 
4. เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิ 4.86 

รวม 4.79 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  
1. มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ 4.69 
2. มีการจัดระบบคิว เพื่อใหบริการ 4.84 

  3. มีชองทางรับฟงขอคิดเห็น รองเรียน และขอเสนอแนะ 4.69 

4. มีเกาอ้ีนั่งพักรอรับบริการ น้ําดื่ม และหองน้าํสะอาด   4.73 

5. สถานที่ใหบริการสะดวก เปนระเบียบและมีความปลอดภัย 4.80 

รวม 4.75 

ดานคุณภาพของการใหบริการ  
1. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสใชงานไดงาย เชน แอพพลิ - เคชั่น ระบบ
ตรวจสอบสถานะคดี ระบบยืน่คํารอง เปนตน 

4.55 

2. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสทําใหไดรับขอมูลที่ถูกตองและแมนยาํ 4.57 
3. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ และความคาดหวัง 4.57 
4. ผลการใหบริการในภาพรวมมีคุณภาพ 4.75 

รวม 4.61 
 
 
 
 
 
 



4. ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 
  1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

ความตองการ 
- การชี้แจงการไดรับเงินสานแบงและการบริการ 
- เลขคดีแดงท่ีลงทายดวยเลยใดก็ใหไปอยูลมนั้นเหมือนเดิม  เพราะจัดใหมงง 
- สะดวก รวดเร็ว 
- กระบวนการจายเงิน 
- สะดวกถูกตองโปรงใส 
- สามารถตรวจสอบรายละเอียดของคดีไดทางออนไลน โดยการลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคล สถานะ
ความเก่ียวของในคดี 
- ไดรับการบริการดี 
- มีการบริการแจงความชัดเจน 
- รวดเร็วโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
- ตองการใหคงไวเเบบนี้ ดีมากคะพูดจาเพราะ รอไมคอยนานดวย 
- หองน้ําควรไมมีกลิ่น 
- การนําเทคโนโลยีมาใชงาน 

ความคาดหวัง 
- เจาหนาอธิบายข้ันตอนแลกระบวนการใหมีความชัดเจน 
- พอใจในภาพรวมแลว 
- สะดวก รวดเร็ว 
- ใหใชบริการไดภายใน 1-2 ป 
- ตรวจสอบได มีคุณภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีดีเยี่ยม 
- ความสะอาดและลิฟท ปายตางๆ 
- ความสะดวกและรวดเร็ว 
- งานท่ีไดรับรวดเร็ว 

  2. ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 
ความตองการ 

- เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองมีใจในการใหบริการ 
- ยิ้มแยมแจมใส 
- เพ่ิมจุดบริการและเจาหนาท่ีใหคําแนะนําท่ีถูกตอง ชัดเจน 
- บริการดีงานสําเร็จ 
- แกไขปญหาดวยความชัดเจน 
- พูดอธิบายสุภาพเขาใจงาย 
- เจาหนาท่ีดีบริการรวดเร็ว 
- ใหคําแนะนําท่ีดีเปนประโยชนตอทุกฝาย 

ความคาดหวัง 
 - เจาหนาท่ีมีอัธยาศัยท่ีดี 
- ยิ้มแยมแจมใส 



- เต็มทีเต็มใจใหบริการ 
- รอยยิ้มตอการบริการ 
- ไดรับผลลัพธตามเปาประสงค 
- บริการประทับใจ 
- ใหงานติดตอรวดเร็ว 

  3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ความตองการ 

- ท่ีนั่ง ท่ีพักคอยมีความเปนระเบียบ สะอาด 
- ใหมีจุดบริการถายเอกสารสําหรับผูมาติดตอมากข้ึน 
- รวดเร็วและถูกตอง 
- มีท่ีใหบริการ Fax, Print. อาหาร น้ําดื่ม 
- ควรมีหนังสือพิมพ 
- รวดเร็วโปรงใสตรวจสอบได 
- มีความสะดวกอยูแลวตามท่ีตองการ 

ความคาดหวัง 
- สถานท่ีดูเปนระเบียบ  
- การรับสงบริการท่ีสะดวก 
- มาติดตองานแลวไมติดขัดอะไร 

  4. ดานคุณภาพของการใหบริการ 
ความตองการ 

- มีความโปรงใส มีการแจงระยะเวลาการดําเนินการ 
- บริการอยางเปนธรรม 
- รวดเร็วถูกตอง 

ความคาดหวัง 
- มีการแจงจากเจาหนาท่ีท่ีชัดเจน 
- สะดวกรวดเร็ว 
- การบริการท่ีดี ถูกตอง รวดเร็ว 
- ถูกตองถูกใจกับผูมารับบริการ 
- มีการบริการท่ีดีอยูแลว 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



  5. ดานอ่ืนๆ 
ความตองการ 

- การบริการดีขอใหพัฒนาข้ึนไปเรื่อยๆ 
- ใหบริการท่ีดีมาก 
- จัดบริการท่ีจอดรถใหมากข้ึน 
- การประชาสัมพันธไหเพ่ิมหลายชองทาง 

ความคาดหวัง 
- ความชัดเจนในงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 
 



รายงานผล 
สํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กองบริหารการคลัง 
กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 

……………………………………… 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ
ท่ี 1) เพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานท้ังในสวนของบุคลากรและกระบวนการ
ทํางานของหนวยงาน  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
โดยสามารถสรุปผลการสํารวจฯ ดังนี้ 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

          ชาย 
          หญิง                                                                                                                                                                                                                                                              

  

28 
23 

54.9 
45.1 

รวม 51 100 
2. อายุ   

          20 – 30 ป 
          31 – 40 ป 
          41 – 50 ป 
          51 – 60 ป 
          อ่ืน ๆ 

  

10 
21 
13 
6 
1 

19.6 
41.2 
25.5 
11.8 
2.0 

รวม 51 100 
3. การศึกษา 

         ระดับประถมศึกษา 
         มัธยมศึกษาตอนตน 
         มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
         อนุปริญญา 
         ปริญญาตรี 
         ปริญญาโท 
         ปริญญาเอก 

  

0 
0 
1 
1 

42 
7 
0 

0.0 
0.0 
2 
2 

82.4 
13.7 
0.0 

รวม 51 100 
4. อาชีพ 

         ขาราชการ/พนักงานลูกจาง 
         พนักงาน/ลูกจางรัฐวิสาหกิจ 
         พนักงานบริษัทเอกชน 
         ทนายความ 

  

12 
5 

12 
18 

23.5 
9.8 

23.5 
35.3 



         ประกอบธุรกิจสวนตัว 
         ลูกจาง/รับจางท่ัวไป 
         อ่ืนๆ 

0 
3 
1 

0 
5.9 
2 

รวม 51 100 
5. สถานภาพ 

         ผูรับบริการ 
         เจาหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากเจาหนี้ 
         ลูกหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากลูกหนี้ 
         ผูซ้ือทรัพย 
         ผูมีสวนไดสวนเสีย 
         หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
         หนวยงานเอกชน 
         ประชาชนท่ัวไป 
         อ่ืนๆโปรดระบุ 

  

 
35 
5 
1 
 

6 
2 
2 
0 

 
68.6 
9.8 
2 
 

11.8 
3.9 
3.9 
0.0 

รวม 51 100 
6. ประเภทงานท่ีมารับบริการ 

         ขอชําระเงิน/ซ้ืออากรแสตมป 
         ขอรับเงินคดีลมละลาย 
         อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

  

19 
29 
3 

37.3 
56.9 
5.9 

รวม 51 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ผลการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน  
 ผลการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กองบริหารการคลัง โดย
ภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจท่ีคาเฉลี่ย 4.31 (คะแนนคาเฉลี่ยเต็ม 5) คิดเปนรอยละ 86.61 (คาถวง
น้ําหนัก)* และผูรับบริการไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 0.06 (คะแนนคาเฉลี่ยเต็ม 2) คิดเปนรอยละ 3.13 
 2.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กองบริหารการคลัง แยก
ตามปจจัยดานการใหบริการท้ัง 4 ดาน สวนใหญผูรับบริการพึงพอใจมากท่ีสุดเทา ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากร
ท่ีใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 4.38 คิดเปนรอยละ 87.60 และพึงพอใจนอยท่ีสุด ดานคุณภาพของการใหบริการ ท่ี
คาเฉลี่ย 4.17 คิดเปนรอยละ 83.40 ตามตาราง 
  

ประเด็นในการวัดความพึงพอใจ 
 

คาเฉลี่ย 
 

รอยละความพึง
พอใจ 

น้ําหนักงาน
บริการ 

รอยละถวงน้ําหนัก 

1.  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.35 87.00 30 26.10 
2.  ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 4.38 87.60 40 35.04 
3.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.32 86.40 15 12.96 
4.  ดานคุณภาพของการใหบริการ 4.17 83.40 15 12.51 

ผลรวม 4.31 86.10 100 86.61 
 

 2.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กอง
บริหารการคลัง แยกตามประเภทกลุมผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
ท่ีคาเฉลี่ย 4.51 คิดเปนรอยละ 90.25 และผูรับบริการไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 0.06 คิดเปนรอยละ 3.13 
 พบวา ผูซ้ือทรัพยพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 5.00 คิดเปนรอยละ 100 และผูมีสวนไดสวนเสียพึง
พอใจนอยท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.22 คิดเปนรอยละ 84.38 ในสวนไมพึงพอใจ พบวา เจาหนี้และผูมีสวนไดเสียไม
พึงพอใจเทากัน ท่ีคาเฉลี่ย 0.13 คิดเปนรอยละ 6.25 ตามตาราง 
 

ผูรับบริการ พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย (รอยละ) คาเฉลี่ย (รอยละ) 

เจาหน้ี 4.28 85.61 0.13 6.25 
ลูกหน้ี 4.55 91.0 0.00 0.00 
ผูชื้อทรัพย 5.00 100.0 0.00 0.00 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 4.22 84.38 0.13 6.25 

ผลรวม 4.51 90.25 0.06 3.13 
 

  

 

 

 

 



3. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการตามประเด็นคําถาม (รอบ 1 ป 63) 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย ( X ) 
 (รอบ1ป63) 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  

1. การใหบริการเปนไปตามลําดับข้ันตอน   4.39 
2. การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 4.20 
3. การใหบริการดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 4.49 

รวม 4.36 
ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ  
1. เจาหนาที่ใชคําพดูและกิริยาที่สุภาพเหมาะสม 4.49 
2. เจาหนาที่บริการดวยความรวดเร็ว และมีระบบการทํางานทีด่ ี 4.27 
3. เจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญในงาน สามารถใหบริการอยางมมีาตรฐาน 4.35 
4. เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิ 4.41 

รวม 4.38 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  
1. มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ 4.31 
2. มีการจัดระบบคิว เพื่อใหบริการ 4.41 

  3. มีชองทางรับฟงขอคิดเห็น รองเรียน และขอเสนอแนะ 4.24 

4. มีเกาอ้ีนั่งพักรอรับบริการ น้ําดื่ม และหองน้าํสะอาด   4.27 

5. สถานที่ใหบริการสะดวก เปนระเบียบและมีความปลอดภัย 4.39 

รวม 4.33 

ดานคุณภาพของการใหบริการ  
1. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสใชงานไดงาย เชน แอพพลิ - เคชั่น ระบบ
ตรวจสอบสถานะคดี ระบบยืน่คํารอง เปนตน 

4.18 

2. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสทําใหไดรับขอมูลที่ถูกตองและแมนยาํ 4.20 
3. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ และความคาดหวัง 4.14 
4. ผลการใหบริการในภาพรวมมีคุณภาพ 4.20 

รวม 4.18 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 
  1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

ความตองการ 
- ขอใหรวบรัดมากกวานี้ 
- ใหเลขคดีท่ีลงทายดวยเลขนั้น ลงตามกองลมลาย 
- อยากใหทุกข้ันตอนดําเนินการใหเสร็จดวยความรวดเร็ว 
- ยื่นคํารอง คําแถลงตางๆ ผานระบบออนไลน อยางเชน ระบบ e-filing ของศาล  
- การคัดรายงานตางๆควรรวดเร็วกวานี้ มีการเก็บท่ีเปนระบบ หรือใหจองคิวในเน็ตมากอนก็ได 
- จพท.ควรใหความม่ันใจในการติดตามคําสั่ง  มาตามท่ีขอนัดถึงเวลาไมมีคําสั่งเหตุผลงานคดีมีเยอะ  
ผญ.ใหเรงคดีเกาๆ เปนตน 
- การรับเงิน ขอใหนําจายทางพรอมเพยแทนการเดินทางมาเขียนคํารอง 
- อยากใหการตรวจสอบเปนไปอยางรวดเร็ว 
- ลดข้ันตอนการทํางาน 
- ควรบริการดวยความรวดเร็ว แจงผูใชบริการเปนระยะ ไมใชเงียบไปเลยหลายชั่วโมง 

ความคาดหวัง 
- การแสดงความคิดเห็นจะได 
- อยากเห็นการรับเงินเปนไปตามลม1 
- ใสใจใหมากข้ึน 
- ความสะดวก รวดเร็ว 
- ในแตละเรื่องท่ีติดตอ ใหเสร็จสิ้นในวันเดียว 
- เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน ผูเก่ียวของ ประหยัดเวลาเดินทางและคาใชจาย  
- ควรใหความกระตือรือรนในการทํางาน 
- รับเงินคืนทางพรอมเพย  
- ตรวจสอบรวดเร็ว 
- รวดเร็ว ไมตองมาหลายครั้ง 
- อยาใหคอยนานเกินไป 

  2. ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 
ความตองการ 

- อยากไดคนท่ีมีมนุษยสัมพันธดี มีความรู 
- ยิ้มแยมแจมใส 
- ยิ้มแยม ยินดีตอบคําถาม 
- แนะนําดี เปนมิตร 
- สื่อสารกับผูมาติดตอเปนระยะ 

ความคาดหวัง 
 - เต็มใจบริการ 
- หวังวา บุคลากรจะมีความรู ความสามารถ ท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 
- ไมรอนานแบบไมมีอนาคต 

   



 
  3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ความตองการ 
- พูดจาไพเราะ 
- ตองการท่ีจอดรถเพ่ิม 
- น้ําดื่ม ท่ีนั่ง 
- ตองการการใหบริการแบ one stop service 
- ท่ีจอดรถ 
- มีแอพพลิเคชันในการใหความรู 
- ระบบ application ทันสมัย 
- มีบริการท่ีดีแลว 

ความคาดหวัง 
- ยิ้มแยม พูดจาไพเราะ 
- อาจมีการจัดหาท่ีจอดรถเพ่ิม 
- มีท่ีจอดรถบริการใหแกผูมาติดตอมากกวาของเจาหนาท่ี 
- ดําเนินการบางอยางผาน application ไดเลย 
- พัฒนาสิ่งท่ีมีใหดียิ่ง ๆ ข้ึนไป 

  4. ดานคุณภาพของการใหบริการ 
ความตองการ 

- ปายบอกจุดชัดเจน บอกข้ันตอนวาตองทําอะไร 
- คุณภาพการทํางานท่ีดีข้ึน 
- อยากใหบริการดี รวดเร็ว 

ความคาดหวัง 
- หวังให เจาหนาท่ีเต็มใจ จริงใจ ขยันใหบริการ 
- บริการดี รวดเร็ว มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

  5. ดานอ่ืนๆ 
ความตองการ 

- ไมวาผูมาติดตอ 
- ขอใหเจาหนาท่ีทํางานดวยความรวดเร็ว ยิ้มแยมแจมใส 
- ความรูความสามารถในท่ีไดมาตาฐานเดียวกันทุกสํานักงาน ผูแทนคาดหวังจะไดรับการแนะนําท่ี
ถูกตอง และเปนมาตรฐานเดียวกันทุกสํานักงานบังคับคดี 
- ติดตอลม6 หลายครั้ง เจาหนาท่ีลงรับเอกสารนั่งคนแรกจากหนาประตู  พูดจาไมคอยดี ไมมีจิตใจ
ใหบริการเลยคะ 
- ท่ีจอดรถสําหรับผูมาติดตอนอยเกินไป มีแตของเจาหนาท่ี 
- อยาใหผูรับบริการรอนานแบบขาดการติดตอ 

ความคาดหวัง 
- หองน้ําบางชั้นตองแกไข 
- ความรวดเร็วในการใหบริการ เชน การคนหาสํานวนท่ีเปนระบบ 



- การรับเงินเหลือคืน ควรโอนผานพรอมเพยหรือบัญชีของลูกหนี้ ทําใหเปน Electronic จะประหยัด
ทรัพยากรไดมากข้ึน 
- มีมนุษยสัมพันธติดตอแจงเปนระยะ เพราะระบบท่ีมีจะแสดงข้ันตอนคงท่ีนานมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 
 



รายงานผลสํารวจ 
ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน ศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท 
กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 

……………………………………… 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 
เพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานท้ังในสวนของบุคลากรและกระบวนการทํางานของ
หนวยงาน  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ โดยสามารถ
สรุปผลการสํารวจฯ ดังนี้ 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

          ชาย 
          หญิง                                                                                                                                                                                                                                                              

  

31 
35 

47 
53 

รวม 66 100 
2. อายุ   

          20 – 30 ป 
          31 – 40 ป 
          41 – 50 ป 
          51 – 60 ป 
          อ่ืน ๆ 

  

20 
20 
15 
10 
1 

30.3 
30.3 
22.7 
15.2 
1.5 

รวม 66 100 
3. การศึกษา 

         ระดับประถมศึกษา 
         มัธยมศึกษาตอนตน 
         มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
         อนุปริญญา 
         ปริญญาตรี 
         ปริญญาโท 
         ปริญญาเอก 

  

0 
2 
7 
8 

44 
5 
0 

0.0 
3 

10.6 
12.1 
66.7 
7.6 
0.0 

รวม 66 100 
4. อาชีพ 

         ขาราชการ/พนักงานลูกจาง 
         พนักงาน/ลูกจางรัฐวิสาหกิจ 
         พนักงานบริษัทเอกชน 
         ทนายความ 
         ประกอบธรุกิจสวนตัว 
         ลูกจาง/รับจางท่ัวไป 

  
9 
8 

14 
9 
7 

17 

13.6 
12.1 
21.2 
13.6 
10.6 
25.8 



          อ่ืนๆ 2 3 

รวม 57 100.0 
5. สถานภาพ 

         ผูรับบริการ 
         เจาหนี้ 
         ลูกหนี้ 
         ผูซ้ือทรัพย 
         ผูมีสวนไดสวนเสีย 
         หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
         หนวยงานเอกชน 
         ประชาชนท่ัวไป 
         อ่ืนๆระบุ 

  
 

6 
36 
3 
 

4 
5 

10 
2 

 
9.1 

54.5 
4.5 

 
6.1 
7.6 

15.2 
3 

รวม 66 100 
6. ประเภทคดี 

         บัตรเครดิต 
         กูยืม 
         เชาซ้ือ 
         สินเชื่อ 
         จํานํา – จํานอง 
         ขายฝาก 
         ตั๋วเงิน 
         ท่ีดิน 
         ขับไล – รื้อถอน 
         คดีครอบครัว 
         อ่ืนๆ ระบุ 

  

24 
11 
7 
9 
1 
4 
2 
2 
6 
0 
0 

36.4 
16.7 
10.6 
13.6 
1.5 
6.1 
3 
3 

9.1 
0.0 
0.0 

รวม 66 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2. ผลการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน  
 ผลการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ ศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท โดย
ภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจท่ีคาเฉลี่ย 4.41 (คะแนนคาเฉล่ียเต็ม 5) คิดเปนรอยละ 88.33 (คาถวง
น้ําหนัก)* และผูรับบริการไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 0.55 (คะแนนคาเฉลี่ยเต็ม 2) คิดเปนรอยละ 27.34 
 2.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ ศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท 
แยกตามปจจัยดานการใหบริการท้ัง 4 ดาน สวนใหญผูรับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากร
ท่ีใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 4.46 คิดเปนรอยละ 89.20 และพึงพอใจนอยท่ีสุด ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ท่ี
คาเฉลี่ย 4.37 คิดเปนรอยละ 87.40 ตามตาราง 
  

ประเด็นในการวัดความพึงพอใจ 
 

คาเฉลี่ย 
 

รอยละความพึง
พอใจ 

น้ําหนักงาน
บริการ 

รอยละถวงน้ําหนัก 

1.  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.39 87.80 30 26.34 
2.  ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 4.46 89.20 40 35.68 
3.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.37 87.40 15 13.11 
4.  ดานคุณภาพของการใหบริการ 4.40 88.00 15 13.20 

ผลรวม 4.41 88.10 100 88.33 
 

 2.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ ศูนยไกล
เกล่ียขอพิพาท แยกตามประเภทกลุมผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยภาพรวม ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
ท่ีคาเฉลี่ย 4.34 คิดเปนรอยละ 86.84 และผูรับบริการไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 0.55 คิดเปนรอยละ 27.34 
 พบวา ผูซ้ือทรัพยพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.48 คิดเปนรอยละ 89.58 และเจาหนี้พึงพอใจนอย
ท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.02 คิดเปนรอยละ 80.42 ในสวนไมพึงพอใจ ลูกหนี้ไมพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 2.00 
คิดเปนรอยละ 100 ตามตาราง 
 

ผูรับบริการ พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย (รอยละ) คาเฉลี่ย (รอยละ) 

เจาหน้ี 4.02 80.42 0.13 6.25 
ลูกหน้ี 4.47 89.48 2.00 100 
ผูชื้อทรัพย 4.48 89.58 0.00 0.00 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 4.39 87.86 0.06 3.13 

ผลรวม 4.34 86.84 0.55 27.34 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการตามประเด็นคําถาม (รอบ 1 ป 63) 

 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย ( X ) 

 (รอบ1) 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  

1. การใหบริการเปนไปตามลําดับข้ันตอน   4.44 
2. การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.30 
3. การใหบริการดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 4.45 

รวม 4.40 
ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ  
1. เจาหนาท่ีใชคําพูดและกิริยาท่ีสุภาพเหมาะสม 4.52 
2. เจาหนาท่ีบริการดวยความรวดเร็ว และมีระบบการทํางานท่ีด ี 4.45 
3. เจาหนาท่ีมีความเชี่ยวชาญในงาน สามารถใหบริการอยางมีมาตรฐาน 4.45 
4. เจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 4.42 

รวม 4.46 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
1. มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ 4.39 
2. มีการจัดระบบคิว เพ่ือใหบริการ 4.35 

  3. มีชองทางรับฟงขอคิดเห็น รองเรียน และขอเสนอแนะ 4.41 

4. มีเกาอ้ีนั่งพักรอรับบริการ น้ําดื่ม และหองน้ําสะอาด   4.35 

5. สถานท่ีใหบริการสะดวก เปนระเบียบและมีความปลอดภัย 4.36 

รวม 4.37 

ดานคุณภาพของการใหบริการ  
1. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสใชงานไดงาย เชน แอพพล-ิ เคชั่น ระบบ
ตรวจสอบสถานะคดี ระบบยื่นคํารอง เปนตน 

4.33 

2. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสทําใหไดรับขอมูลท่ีถูกตองและแมนยํา 4.39 
3. ไดรับบริการท่ีตรงตามความตองการ และความคาดหวัง 4.44 
4. ผลการใหบริการในภาพรวมมีคุณภาพ 4.44 

รวม 4.40 

 

 

 

 

 

 

 



4. ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 
  1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

ความตองการ 
- เจรจาลดหนี้สําเร็จ 
- น้ําดื่ม 
- ไมออกความคิดเห็น 
- ถูกตอง รวดเร็ว และเปนรูปแบบเดียวกัน 

ความคาดหวัง 
- จะไดรบัการลดหยอนหนี้ 
- เจรจาไกลเกลี่ยเปนผลสําเร็จ 
- พัฒนาใหดีกวาเดิม 

  2. ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 
ความตองการ 

- มีรอยยิ้ม เปนมิตรตอผูมาติดตอ มุงม่ันในการทําหนาท่ี 
ความคาดหวัง 

 - ใหขอมูลดีมาก 
- พัฒนาเจาหนาท่ี บุคลากร ใหเปนไปไดอยางดี และมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การแสดงออกทาทาง 

   
 3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ความตองการ 
- พ้ืนท่ีการนั่งรอท่ีเพ่ิมมากข้ึน คอมพิวเตอรสําหรับประชาชนท่ีสามารถตรวจสอบขอมูลคดีได 

ความคาดหวัง 
- จะไดรับการปรับปรุง เพ่ิมเติม 

  4. ดานคุณภาพของการใหบริการ 
ความตองการ 

- รวดเร็ว เปนมิตร และเหมือนกันทุกสํานักงาน 
ความคาดหวัง 

- การพัฒนาท่ีดีข้ึน 
  5. ดานอ่ืน ๆ 

ความตองการ 
- ปรับปรุงแอพพิเคชั่น การตรวจสอบขอมูลทางคดี รวมไปถึงระเบียบ วิธีการดําเนินการท่ีชัดเจน รวดเร็ว 
เปนมิตรตอผูติดตอ รวมท้ังเขาใจในการมาติดตอของผูมาติดตอ ยึดหลักใจเขาใจเราดวย 

ความคาดหวัง 
 

 
 
 

ผูรับผิดชอบขอมูล 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 



รายงาน 
สํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน ฝายคําคูความ สํานักงานเลขานุการกรม 
กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 

……………………………………… 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ
ท่ี 1) เพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานท้ังในสวนของบุคลากรและกระบวนการ
ทํางานของหนวยงาน  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
โดยสามารถสรุปผลการสํารวจฯ ดังนี้ 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

          ชาย 
          หญิง                                                                                                                                                                                                                                                              

  

29 
24 

54.7 
45.3 

รวม 53 100 
2. อายุ   

          20 – 30 ป 
          31 – 40 ป 
          41 – 50 ป 
          51 – 60 ป 
          อ่ืน ๆ 

  

24 
23 
2 
3 
1 

45.3 
43.4 
3.8 
5.7 
1.9 

รวม 53 100 
3. การศึกษา 

         ระดับประถมศึกษา 
         มัธยมศึกษาตอนตน 
         มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
         อนุปริญญา 
         ปริญญาตรี 
         ปริญญาโท 
         ปริญญาเอก 

  

0 
1 
1 
0 

40 
10 
1 

0.0 
1.9 
1.9 
0.0 

75.5 
18.9 
1.9 

รวม 53 100 
4. อาชีพ 

         ขาราชการ/พนักงานลูกจาง 
         พนักงาน/ลูกจางรัฐวิสาหกิจ 
         พนักงานบริษัทเอกชน 
         ทนายความ 

  

6 
5 

13 
22 

11.3 
9.4 

24.5 
41.5 



         ประกอบธุรกิจสวนตัว 
         ลูกจาง/รับจางท่ัวไป 
         อ่ืนๆ 

2 
5 
0 

3.8 
9.4 
0.0 

รวม 53 100 
5. สถานภาพ 

         ผูรับบริการ 
         เจาหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากเจาหนี้ 
         ลูกหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากลูกหนี้ 
         ผูซ้ือทรัพย 
         ผูมีสวนไดสวนเสีย 
         หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
         หนวยงานเอกชน 
         ประชาชนท่ัวไป 
         อ่ืนๆโปรดระบุ 

  

 
49 
0 
0 
 

0 
2 
2 
0 

 
92.5 
0.0 
0.0 

 
0.0 
3.8 
3.8 
0.0 

รวม 53 100 
6. ประเภทงานท่ีมารับบริการ 

       ตั้งเรื่องการบังคับคดีใหมทุกประเภท 
       ยื่นคํารองตาง ๆ ในสํานวนท่ีไดมีการบังคับคดีแลว 

  

51 
2 

96.2 
3.8 

รวม 53 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ผลการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน  
 ผลการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ ฝายคําคูความ สํานักงาน
เลขานุการกรม โดยภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.45 (คะแนนคาเฉล่ียเต็ม 5) คิดเปน
รอยละ 89.52 (คาถวงน้ําหนัก)* และผูรับบริการไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย  0.20 (คะแนนคาเฉล่ียเต็ม 2) คิด
เปนรอยละ 10.16 
 2.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ ฝายคําคูความ สํานักงาน
เลขานุการกรม แยกตามปจจัยดานการใหบริการท้ัง 4 ดาน สวนใหญผูรับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด ดาน
กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 4.53 คิดเปนรอยละ 90.60 และพึงพอใจนอยท่ีสุด ดาน
คุณภาพของการใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 4.31 คิดเปนรอยละ 86.20 ตามตาราง 
  

ประเด็นในการวัดความพึงพอใจ 
 

คาเฉลี่ย 
 

รอยละความพึง
พอใจ 

น้ําหนักงาน
บริการ 

รอยละถวงน้ําหนัก 

1.  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.53 90.60 30 27.18 
2.  ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 4.50 90.00 40 36.00 
3.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.47 89.40 15 13.41 
4.  ดานคุณภาพของการใหบริการ 4.31 86.20 15 12.93 

ผลรวม 4.45 89.05 100 89.52 
 

 2.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ ฝายคํา
คูความ สํานักงานเลขานุการกรม แยกตามประเภทกลุมผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยภาพรวม
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 2.25 คิดเปนรอยละ 45.01 และไมพบวาผูรับบริการไมพึงพอใจ  
 พบวา มีสวนไดสวนเสียพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.56 คิดเปนรอยละ 91.25 ในสวนไมพึงพอใจ 
เจาหนี้ไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 0.81 คิดเปนรอยละ 40.63 ตามตาราง 
 

ผูรับบริการ พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย (รอยละ) คาเฉลี่ย (รอยละ) 

เจาหน้ี 4.44 88.80 0.81 40.63 
ลูกหน้ี 0.00 0.00 0.00 0.00 
ผูชื้อทรัพย 0.00 0.00 0.00 0.00 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 4.56 91.25 0.00 0.00 

ผลรวม 2.25 45.01 0.20 10.16 
 

  

 

 

 

 



3. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการตามประเด็นคําถาม (รอบ 1 ป 63) 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย ( X ) 
 (รอบ1ป63) 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  

1. การใหบริการเปนไปตามลําดับข้ันตอน   4.60 
2. การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 4.53 
3. การใหบริการดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 4.45 

รวม 4.53 
ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ  
1. เจาหนาที่ใชคําพดูและกิริยาที่สุภาพเหมาะสม 4.57 
2. เจาหนาที่บริการดวยความรวดเร็ว และมีระบบการทํางานทีด่ ี 4.49 
3. เจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญในงาน สามารถใหบริการอยางมมีาตรฐาน 4.42 
4. เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิ 4.55 

รวม 4.50 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  
1. มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ 4.55 
2. มีการจัดระบบคิว เพื่อใหบริการ 4.60 

  3. มีชองทางรับฟงขอคิดเห็น รองเรียน และขอเสนอแนะ 4.36 

4. มีเกาอ้ีนั่งพักรอรับบริการ น้ําดื่ม และหองน้าํสะอาด   4.34 

5. สถานที่ใหบริการสะดวก เปนระเบียบและมีความปลอดภัย 4.49 

รวม 4.47 

ดานคุณภาพของการใหบริการ  
1. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสใชงานไดงาย เชน แอพพลิ - เคชั่น ระบบ
ตรวจสอบสถานะคดี ระบบยืน่คํารอง เปนตน 

4.32 

2. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสทําใหไดรับขอมูลที่ถูกตองและแมนยาํ 4.23 
3. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ และความคาดหวัง 4.30 
4. ผลการใหบริการในภาพรวมมีคุณภาพ 4.40 

รวม 4.31 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 
  1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

ความตองการ 
- การเขาพบ จพท.ตองรวดเร็ว 
- การขอคัดถายคําสั่งปดคดี ขอใหคัดจาก จพทเหมือนกับขอมูลของศาล เพ่ือจะไดไมตองเดินทางไป
ศาลใหเสียเวลาและคาใชจาย" 
- ระบบ ตรวจสอบออนไลน 
- อยากใหรักษามาตรฐานแบบนี้ตอไปยิ่งข้ึน 
- รวดเร็ว  
- ตองการความรวดเร็วในการทํางานในเรื่องขอการทําความเห็นเก่ียวกับคําขอรับชําระหนี้มีประกันและ
ไมมีประกัน และม.95 
- หองสําหรับกรอกเอกสาร 
- ความรวดเร็วในระบบตรวจคดีในเว็บไซต 

ความคาดหวัง 
- สํานวนทีเก็บโกดัง การเบิกตองรวดเร็ว 
- ขอใหคัดถายรายงานตาง ๆ ไดไมเกิน 1 อาทิตย นับแตวันนัดตรวจหรือประชุม 
- อยากเห็นอะไรใหมๆเพ่ิมข้ึนในองคกร 
- สะดวกรวดเร็ว มีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
- การพัฒนาการทํางานท่ีรวดเร็วข้ึน 
- รวดเร็ว สะดวก 
- อัพเดทลงระบบอินเตอรเน็ตใหเปนปจจุบัน 

  2. ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 
ความตองการ 

- ดีอยูแลว 
- อยากใหบุคคลากรมุกสวนงานของกรมมีรอยยิ้มตลอดเวลากับผูมาติดตอ  
- ความครบถวน ถูกตอง 
- ใหมีเจาหนาท่ีท่ีทํางานรวดเร็ว 
- ยิ้มแยมแจมใส ใสใจผูใชบริการ 
- ใหความรูด ี

ความคาดหวัง 
- อยากใหออกมาพบประชาชนอยางรวดเร็ว กรณี จพท.ไมอยู ตองมีผูทําแทน 
- อยากใหองคกรรับบุคลากรเพ่ิมทุกปเพ่ือทดแทนคนท่ีขาดหายไป 
- เปนมิตรมากข้ึน 
- ปรึกษางายข้ึน 

   
 
 
 



  3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ความตองการ 

- เกาอ้ีนั่งตองเพียงพอ บางวันประชาชนมาติดตอมา ไมมีท่ีนั่ง 
- เรื่องท่ีจอดรถ ท่ีกรมมีนอย 
- ขอใหรักษามาตรฐานแบบนี้ยิ่งข้ึนไป 
- สถานท่ีนั่งรอรีบบริการ และน้ําดื่มท่ีสะอาด 
- ไมควรวนคดีภายใน 1 ป 

ความคาดหวัง 
- ไมไดคาดหวังแตขอใหรักษามาตรฐาน 
- หวังวาจะปรับปรุงข้ึน 

  4. ดานคุณภาพของการใหบริการ 
ความตองการ 

- อยากเห็นรอยยิ้มของบุคคลากรและคุณภาพในการบริการ 
- ถูกตอง ครบถวน 
- ระบบคดีตรวจสอบงายข้ึน 

ความคาดหวัง 
- อยากใหบุคลากรมีประสิทธิภาพในการทํางานดีข้ึนไป 
- ขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
- อยากไดรับความสะดวก 
- นาจะดีข้ึนกวาปจจุบัน 

  5. ดานอ่ืนๆ  
ความตองการ 

- เวลาโทรสอบถาม อยากใหมีการใหบริการท่ีดีกวานี้ เพราะบางครั้ง คนท่ีติดตอมาเขาไมทราบถึงได
โทรมา อยากใหใสใจผูติดตอกวานี้ เพ่ือกระบวนการทํางานท่ีไมผิดพลาดอีกตอไปคะ 
- อยากใหมีบริการตรวจสอบสถานะลูกหนี้ทางอีเล็กทรอนิกสท่ีงายๆ เนื่องจากปจจุบันมีการประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาเร็ว เม่ือไมทราบกําหนดทําใหเจาหนี้เสียสิทธิ 
- อยากใหรักษามาตรฐานใหดียิ่งข้ึนไป 

ความคาดหวัง 
- ไมมีอะไรแนะนําแคอยากใหรักษามาตรฐานใหดี 
- สามารถตอบปรึกษาคดีไดทันใจ 

 
 
 
 
 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 
 



รายงาน 
สํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กลุมประชาสัมพันธ 
กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 

……………………………………… 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ
ท่ี 1) เพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานท้ังในสวนของบุคลากรและกระบวนการ
ทํางานของหนวยงาน  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
โดยสามารถสรุปผลการสํารวจฯ ดังนี้ 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

          ชาย 
          หญิง                                                                                                                                                                                                                                                              

  

25 
27 

48.1 
51.9 

รวม 52 100 
2. อายุ   

          20 – 30 ป 
          31 – 40 ป 
          41 – 50 ป 
          51 – 60 ป 
          อ่ืน ๆ 

  

14 
13 
18 
7 
0 

26.9 
25 

34.6 
13.5 
0.0 

รวม 52 100 
3. การศึกษา 

         ระดับประถมศึกษา 
         มัธยมศึกษาตอนตน 
         มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
         อนุปริญญา 
         ปริญญาตรี 
         ปริญญาโท 
         ปริญญาเอก 

  

1 
2 
5 

11 
30 
2 
1 

1.9 
3.8 
9.6 

21.2 
57.7 
3.8 
1.9 

รวม 52 100 
4. อาชีพ 

         ขาราชการ/พนักงานลูกจาง 
         พนักงาน/ลูกจางรัฐวิสาหกิจ 
         พนักงานบริษัทเอกชน 
         ทนายความ 

  

10 
6 

13 
5 

19.2 
11.5 
25 
9.6 



         ประกอบธุรกิจสวนตัว 
         ลูกจาง/รับจางท่ัวไป 
         อ่ืนๆ 

6 
11 
1 

11.5 
21.2 
1.9 

รวม 52 100 
5. สถานภาพ 

         ผูรับบริการ 
         เจาหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากเจาหนี้ 
         ลูกหนี้/ผูรับมอบอํานาจจากลูกหนี้ 
         ผูซ้ือทรัพย 
         ผูมีสวนไดสวนเสีย 
         หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
         หนวยงานเอกชน 
         ประชาชนท่ัวไป 
         อ่ืนๆโปรดระบุ 

  

 
4 
8 

12 
 

9 
5 

14 
0 

 
7.7 

15.4 
23.1 

 
17.3 
9.6 

26.9 
0.0 

รวม 52 100 
6. ประเภทงานท่ีมารับบริการ 

         - การสอบถามหรือขอคําแนะนําในเรื่องท่ัวไป 
          เก่ียวกับกรมบังคับคดีเชนสถานท่ีตั้งหนวยงาน  
         - การขอขอมูล ขาวสาร ของทางราชการ 
         - ขอมูลเก่ียวกับคดี หรือ ผลการขาย      
         - อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

  

10 
 

17 
21 
4 

19.2 
 

32.7 
40.4 
7.7 

รวม 52 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ผลการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน  
 ผลการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กลุมประชาสัมพันธ โดย

ภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจท่ีคาเฉลี่ย 4.68 (คะแนนคาเฉล่ียเต็ม 5) คิดเปนรอยละ 92.59 (คา
ถวงน้ําหนัก)* และไมพบวาผูรับบริการไมพึงพอใจ 
 2.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กลุมประชาสัมพันธ แยก
ตามปจจัยดานการใหบริการท้ัง 4 ดาน สวนใหญผูรับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
เทากัน ท่ีคาเฉลี่ย 4.69 คิดเปนรอยละ 93.80 และพึงพอใจนอยท่ีสุด ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 
ท่ีคาเฉลี่ย 4.66 คิดเปนรอยละ 93.20 ตามตาราง 
  

ประเด็นในการวัดความพึงพอใจ 
 

คาเฉลี่ย 
 

รอยละความพึง
พอใจ 

น้ําหนักงาน
บริการ 

รอยละถวงน้ําหนัก 

1.  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.67 93.40 30 28.02 
2.  ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 4.66 93.20 40 37.28 
3.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.69 93.80 15 14.07 
4.  ดานคุณภาพของการใหบริการ 4.68 93.60 15 14.04 

ผลรวม 4.68 93.50 100 93.41 
 

 2.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กลุม
ประชาสัมพันธ แยกตามประเภทกลุมผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
ท่ีคาเฉลี่ย 4.69 คิดเปนรอยละ 93.73 และไมพบวาผูรับบริการไมพึงพอใจ  
 พบวา ผูซ้ือทรัพยพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.85 คิดเปนรอยละ 96.93 และลูกหนี้พึงพอใจนอย
ท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.43 คิดเปนรอยละ 88.61 ในสวนไมพึงพอใจ ไมปรากฏผูรับบริการไมพึงพอใจ ตามตาราง 
 

ผูรับบริการ พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย (รอยละ) คาเฉลี่ย (รอยละ) 

เจาหน้ี 4.80 95.94 0.00 0.00 
ลูกหน้ี 4.43 88.61 0.00 0.00 
ผูชื้อทรัพย 4.85 96.93 0.00 0.00 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 4.67 93.44 0.00 0.00 

ผลรวม 4.69 93.73 0.00 0.00 
 

  

 

 

 

 

 



3. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการตามประเด็นคําถาม (รอบ 1 ป 63) 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย ( X ) 
 (รอบ1ป63) 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  

1. การใหบริการเปนไปตามลําดับข้ันตอน   4.67 
2. การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 4.62 
3. การใหบริการดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 4.73 

รวม 4.67 
ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ  
1. เจาหนาที่ใชคําพดูและกิริยาที่สุภาพเหมาะสม 4.65 
2. เจาหนาที่บริการดวยความรวดเร็ว และมีระบบการทํางานทีด่ ี 4.63 
3. เจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญในงาน สามารถใหบริการอยางมมีาตรฐาน 4.60 
4. เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิ 4.75 

รวม 4.66 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  
1. มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ 4.73 
2. มีการจัดระบบคิว เพื่อใหบริการ 4.69 

  3. มีชองทางรับฟงขอคิดเห็น รองเรียน และขอเสนอแนะ 4.67 

4. มีเกาอ้ีนั่งพักรอรับบริการ น้ําดื่ม และหองน้าํสะอาด   4.67 

5. สถานที่ใหบริการสะดวก เปนระเบียบและมีความปลอดภัย 4.67 

รวม 4.69 

ดานคุณภาพของการใหบริการ  
1. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสใชงานไดงาย เชน แอพพลิ - เคชั่น ระบบ
ตรวจสอบสถานะคดี ระบบยืน่คํารอง เปนตน 

4.62 

2. การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสทําใหไดรับขอมูลที่ถูกตองและแมนยาํ 4.69 
3. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ และความคาดหวัง 4.69 
4. ผลการใหบริการในภาพรวมมีคุณภาพ 4.73 

รวม 4.68 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 
  1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

ความตองการ 
- ใหมีท่ีหาขอมูลมากข้ึน 
- ตองการกาบริการท่ีรวดเร็ว และความชัดเจน แมนยําของขอมูล 
- ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ความคาดหวัง 
- ไดรับบริการท่ีดีจากบุคลากร 
- จะไดขอมูลท่ีถูกตองชัดเจนไมโยนกองนั้นทีกองนี้ที 
- คาดวาไดรับบริการท่ีดี 
- รับใชประชาชนดวยความสุจริต 

  2. ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 
ความตองการ 

- ไดการบริการท่ีดี 
- ไดรับการบริการจากเจาหนาท่ีดวยความเต็มใจท่ีจะใหบริการ ยิ้มแยม 
- เจาหนาท่ีบริการดี 
- สุภาพ มีความยิ้มแยม 

ความคาดหวัง 
 - เปนไปตามท่ีตองการ 
- ไดรับการบริการท่ีดีจากเจาหนาท่ีท่ีถูกตอง รวดเร็ว และชัดเจน 
- ใหเจาหนาท่ีอารมดี 
- ใหรับใชประชาชนดวยความเต็มใจและซ่ือสัตยสุจริตแบบนี้ตลอดไป 

  3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ความตองการ 

- มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีดี 
- มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
- มีปายบอกทางใหชัดเจน 

ความคาดหวัง 
- ใหเปนไปตามความตองการ 
- มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
- มีการแนะนําท่ีดี 

   
 
 
 
 
 
 



  4. ดานคุณภาพของการใหบริการ 
ความตองการ 

- ตรงตามความตองการ 
- ไดรับการบริการท่ีมีคุณภาพ 
- เจาหนาท่ีบริการดี 

ความคาดหวัง 
- ไดตามท่ีคาดหวัง 

  5. ดานอ่ืนๆ 
ความตองการ 

  
ความคาดหวัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 
 



รายงานผลสํารวจ 
ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กลุมงานนโยบายและแผน 
กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 

……………………………………… 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 
เพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานท้ังในสวนของบุคลากรและกระบวนการทํางานของ
หนวยงาน  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ โดยสามารถ
สรุปผลการสํารวจฯ ดังนี้ 
1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 
 

 ลําดับ ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
1 บุคลากรสายงาน   

สายงานนิติการ 24 31.2 
สายงานธุรการ 35 45.5 
สายงานการเงินและบัญชี 16 20.8 
สายงานอ่ืนๆ 2 2.6 

 รวม 77 100 
2 เพศ   

ชาย 20 26 
หญิง 57 74 

 รวม 77 100 
3 ระดับการศึกษา   

ปริญญาตรี 5 6.5 
ปริญญาโท 55 71.4 
อ่ืนๆ 17 22.1 

 รวม 77 100 
4 สถานภาพการทํางานในปจจุบัน   

ผูอํานวยการสานัก/กอง (สวนกลาง) 4 5.2 
หัวหนากลุม/หัวหนาฝายสวนกลาง 14 18.2 
หัวหนางานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนกลาง) 12 15.6 
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา 7 9.1 
หัวหนางานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนภูมิภาค) 25 32.5 
เจาหนาท่ีอ่ืนๆ 15 19.5 

 รวม 77 100 
5 ทานเคยรับบริการจากกลุมงานนโยบายและแผน   

ดานบริหารงานท่ัวไป 28 36.4 
ดานนโยบายและยุทธศาสตร 14 18.2 
ดานแผนงานและงบประมาณ 24 31.2 
ดานการติดตามและประเมินผล 9 11.7 



อ่ืนๆ 2 2.6 
 รวม 77 100 

6 ใชบริการในฐานะ   
เจาของเรื่อง 28 36.4 
ผูประสานงานใหกับหนวยงาน 48 62.3 
อ่ืนๆ ระบุ 1 1.3 

 รวม 77 100 

2. ผลการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน  
 ผลการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กลุมงานนโยบายและแผน      
โดยภาพรวม ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.35 (คะแนนเฉล่ียเต็ม 5) คิดเปนรอยละ 86.98 (คา
ถวงน้ําหนัก)* และไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 0.66 คิดเปนรอยละ 32.95 
 2.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กลุมงานนโยบายและแผน
แยกตามปจจัยดานการใหบริการท้ัง 4 ดาน สวนใหญผูรับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ท่ีคาเฉลี่ย 4.38 คิดเปนรอยละ 87.60 และพึงพอใจนอยท่ีสุด ดานคุณภาพการใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 4.32  

คิดเปนรอยละ 86.40 ตามตาราง 
  

ลําดับ ประเด็นความพึงพอใจ คาเฉล่ีย รอยละ
ความพึง
พอใจ 

น้ําหนัก
งาน

บริการ 

รอยละ
ถวง

น้ําหนัก 
1 ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 4.36 87.20 30 26.16 
2 ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากร 4.34 86.80 40 34.72 
3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.38 87.60 15 13.14 
4 ดานคุณภาพการใหบริการ 4.32 86.40 15 12.96 

 รวม 4.35 87.00 100 86.98 
 
 2.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กลุมงาน
นโยบายและแผน แยกตามกลุมผูรับบริการ โดยภาพรวม ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.38 คิดเปน
รอยละ 87.56 และไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 0.66 คิดเปนรอยละ 32.95 พบวา ผูอํานวยการสานัก/กอง 
(สวนกลาง) พึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.70 คิดเปนรอยละ 94.09 ในสวนไมพึงพอใจ หัวหนากลุม/หัวหนา
ฝายสวนกลาง ไมพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 1.73 คิดเปนรอยละ 86.36 ตามตาราง 
  

กลุม 
 

ความพึงพอใจ  ไมพึงพอใจ  
คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

ผูอํานวยการสานัก/กอง (สวนกลาง) 4.70 94.09 0.00 0.00 
หัวหนากลุม/หัวหนาฝายสวนกลาง 4.12 82.34 1.73 86.36 
หัวหนางานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนกลาง) 4.57 91.36 0.00 0.00 
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา 4.39 87.79 0.00 0.00 
หัวหนางานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนภูมิภาค) 4.53 90.62 1.00 50.00 
เจาหนาท่ีอ่ืนๆ 3.96 79.15 1.23 61.36 

รวม 4.38 87.56 0.66 32.95 
 



  

3. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการตามประเด็นคําถาม (รอบ 1 ป 63) 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย(X) 

(รอบ 1) 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  

1. การใหบริการเปนไปตามลําดับข้ันตอน   4.38 
2. การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 4.27 
3. การใหบริการดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 4.43 

รวม 4.36 
ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ  
1. เจาหนาที่ใชคําพดูและกิริยาที่สุภาพเหมาะสม 4.34 
2. เจาหนาที่บริการดวยความรวดเร็ว และมีระบบการทํางานทีด่ ี 4.29 
3. เจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญในงาน สามารถใหบริการอยางมมีาตรฐาน 4.29 
4. เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิ 4.47 

รวม 4.34 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
1. ชองทางการใหบริการมีความเหมาะสม เชน โทรศัพท โทรสาร 4.38 

รวม 4.38 
ดานคุณภาพของการใหบริการ  
1. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการและคาดหวัง 4.30 
2. ไดรับขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง 4.32 
3. ผลการใหบริการในภาพรวมมีคุณภาพ 4.35 

รวม 4.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 
 4.1 ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

ความตองการ 
- ความชัดเจนของขอมูล 
- ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติแนชัด ไมมีความเชียวชาญ ไมมีความรูความเขาในในกระบวนการทํางาน
ของกรม 
- การสงเรื่องใหดําเนินการลวงหนาและมีเวลาเพียงพอในการดําเนินการ 
- ดํารงตําแหนงงานอะไรก็ตองเปนผูทํางานนั้น  
- ความรวดเร็ว 
- ติดตอสะดวก 
- ทราบขอมูลรายละเอียดของงาน 
- อยากใหอธิบายข้ันตอนใหเขาใจเหมือนๆ กัน และตรงกันแกทุกหนวยงาน 
- ความชัดเจนเขาใจงายตอการปฏิบัติและควรมีการยกตัวอยางใหเขาใจไดดี 
- ไมอยากไดยินคําวาใหบริการเต็มทุกคูสาย 

ความคาดหวัง 
- ขอมูลท่ีชัดเจน 
- ควรจะมีความเชียวชาญและความเขาใจในการทํางานของกรมมากกวานี้ 
- การตรวจสอบจากขอมูลเดิมกอนและสอบถามขอมูลปจจุบันเพ่ิมเติม 
- ดํารงตําแหนงงานอะไรก็ตองเปนผูทํางานนั้น 
- ไดรับคําตอบเปนท่ีพอใจ 
- สื่อสารชัดเจน รวดเร็ว ขอมูลถูกตอง 
จะไดรับคําตอบท่ีเหมือนๆ กัน 
- ควรวางกรอบไปสูอนาคตดวยเพ่ือจะไดสนองงานไดอยางทันทวงทีควรเพ่ิมจํานวนบุคลากรให
พอเหมาะกับงานในปจจุบัน 
- ชวยแกปญหาและเปนพ่ีเลี้ยง 

 4.2 ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 
ความตองการ 

- เจาหนาท่ีม่ีความยินดีในการใหบริการ 
- อยากใหมีเจาหนาท่ี ท่ีมีความรูดานกระบวนการทํางานของกรม 
- ผูตอบและใหขอมูล ตองมีขอมูลชัดเจนและตัดสินใจได 
- ดํารงตําแหนงงานอะไรก็ตองเปนผูทํางานนั้น 
- ตอบคําถามไดชัดเจน 
- ความรูความสามารถในการแกไขหรือตอบขอซักถาม 
- เจาหนาท่ีบริการดี 
- คําถามคําตอบใหเหมือนๆ กันทุกๆ หนวยงาน 
- ควรสงเสริมไปศึกษางานของหนวยงานอ่ืนบางเพ่ือจะไดนํามาปรับปรุงแกไขในหนวยงานของ
ตนเอง 

ความคาดหวัง 
- เจาหนาท่ีสามารถใหบริการท่ีด ี
- ดํารงตําแหนงงานอะไรก็ตองเปนผูทํางานนั้น 
- ความรูความสามารถในการแกไขหรือตอบขอซักถาม 
- คําแนะนําท่ีชัดเจน สามารถปรึกษาได 



- เจาหนาท่ีบริการไดดีมาก 
- ไดรับคําตอบท่ีชัดเจนท่ีสุด 
- ทําใหหนวยงานมีการพัฒนาในระดับท่ีรวดเร็วกวาปจจุบัน 

 
 4.3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ความตองการ 
- เพ่ิมชองทางการติดตอ 
- เพ่ิมโทรศัพทติดตอมากข้ึน 
- อยากใหชัดเจนและรวดเร็ว 
- ขอใหระบบปฏิบัติการสมบูรณและไมลมบอยๆ 

ความคาดหวัง 
- มี Facebook, line 
- โทรศัพทติดตอไดงาย 
- มีการพัฒนาไดเร็วข้ึน 
 

 
 4.4 ดานคุณภาพของการใหบริการ 

ความตองการ 
- สามารถนําขอมูลมาดําเนินการได 
- ความถูกตองของขอมูล 
- บริการสะดวก รวดเร็ว 
- ปรับปรงุใหดีกวาปจจุบันเปนรูปธรรม 

ความคาดหวัง 
- ตองเปนขอมูลท่ีนํามาทํางานตอได 
- ดํารงตําแหนงงานอะไรก็ตองเปนผูทํางานนั้น 
- ความถูกตองของขอมูล 
- บริการดีมาก 

 
          4.5 ดานขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ความตองการ 
- เจาหนาท่ีกรมใน นย.ชวยไขขอสงสัยทุกขอดวยความรวดเร็ว ทําใหงานมีความถูกตองรวดเร็ว 
ตรงประเด็น  
- กลุมงานนโยบายและแผน บริการดี 
- เม่ือมีการสอบถามขอมูลจะไดรับคําแนะนําเปนอยางดี 

ความคาดหวัง 
 

 
 
 
 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 



รายงานผลสํารวจ 
ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กลุมงานบัญชีและบริหารงบประมาณ 
กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 

……………………………………… 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 
เพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานท้ังในสวนของบุคลากรและกระบวนการทํางานของ
หนวยงาน  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ โดยสามารถ
สรุปผลการสํารวจฯ ดังนี้ 
1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 
 

 ลําดับ ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
1 บุคลากรสายงาน   

สายงานนิติการ 18 26.9 
สายงานธุรการ 22 32.8 
สายงานการเงินและบัญชี 27 40.3 
สายงานอ่ืนๆ 0 0 

 รวม 67 100 
2 เพศ   

ชาย 12 17.9 
หญิง 55 82.1 

 รวม 67 100 
3 ระดับการศึกษา   

ปริญญาตรี 4 6 
ปริญญาโท 52 77.6 
อ่ืนๆ 11 16.4 

 รวม 67 100 
4 สถานภาพการทํางานในปจจุบัน   

ผูอํานวยการสานัก/กอง (สวนกลาง) 2 3 
หัวหนากลุม/หัวหนาฝายสวนกลาง 14 20.9 
หัวหนางานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนกลาง) 6 9 
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา 8 11.9 
หัวหนางานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนภูมิภาค) 24 35.8 
เจาหนาท่ีอ่ืนๆ 13 19.4 

 รวม 67 100 
5 ทานเคยรับบริการจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 
  

1. ด้านการเงิน 26 38.8 
2. ด้านการงบประมาณ 41 61.2 

 รวม 67 100 



6 ใชบริการในฐานะ   
เจาของเรื่อง 28 41.8 
ผูประสานงานใหกับหนวยงาน 39 58.2 

 รวม 67 100 

2. ผลการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน  
 ผลการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอกลุมงานบัญชีและบริหาร
งบประมาณ   โดยภาพรวม ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.45 (คะแนนเฉล่ียเต็ม 5) คิดเปนรอยละ 
89.18 (คาถวงน้ําหนัก)* และไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 0.30 (คะแนนเฉลี่ยเต็ม 2) คิดเปนรอยละ 15.15 
 2.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กลุมงานบัญชีและบริหาร
งบประมาณ แยกตามปจจัยดานการใหบริการท้ัง 4 ดาน สวนใหญผูรับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด ดานคุณภาพ
การใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 4.49 คิดเปนรอยละ 89.80 และพึงพอใจนอยท่ีสุด ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
ท่ีคาเฉลี่ย 4.39 คิดเปนรอยละ 87.80 ตามตาราง 
  

ประเด็นความพึงพอใจ คาเฉล่ีย รอยละความ
พึงพอใจ 

น้ําหนักงาน
บริการ 

รอยละถวง
น้ําหนัก 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 4.45 89.00 30 26.70 
ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากร 4.48 89.60 40 35.84 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.39 87.80 15 13.17 
ดานคุณภาพการใหบริการ 4.49 89.80 15 13.47 

รวม 4.45 89.05 100 89.18 
 

 2.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กลุมงาน
บัญชีและบริหารงบประมาณ แยกตามกลุมผูรับบริการ โดยภาพรวม ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 
4.42 คิดเปนรอยละ 88.35 และไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 0.30 คิดเปนรอยละ 15.15 พบวา หัวหนางาน
ธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนภูมิภาค) พึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.62 คิดเปนรอยละ 92.42 ในสวนไมพึง
พอใจ หัวหนากลุม/หัวหนาฝายสวนกลาง ไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 1.82 คิดเปนรอยละ 90.91 ตามตาราง 
  

กลุม 
 

ความพึงพอใจ  ไมพึงพอใจ  
คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

ผูอํานวยการสานัก/กอง (สวนกลาง) 4.23 84.55 0.00 0.00 
หัวหนากลุม/หัวหนาฝายสวนกลาง 4.29 85.71 1.82 90.91 
หัวหนางานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนกลาง) 4.50 90.00 0.00 0.00 
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา 4.50 90.00 0.00 0.00 
หัวหนางานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนภูมิภาค) 4.62 92.42 0.00 0.00 
เจาหนาท่ีอ่ืนๆ 4.37 87.41 0.00 0.00 

รวม 4.42 88.35 0.30 15.15 

 

 

 

 



 

3. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการตามประเด็นคําถาม (รอบ 1 ป 63) 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย(X) 

(รอบ 1) 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  

1. การใหบริการเปนไปตามลําดับข้ันตอน   4.48 
2. การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 4.37 
3. การใหบริการดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 4.51 

รวม 4.45 
ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ  
1. เจาหนาที่ใชคําพดูและกิริยาที่สุภาพเหมาะสม 4.46 
2. เจาหนาที่บริการดวยความรวดเร็ว และมีระบบการทํางานทีด่ ี 4.42 
3. เจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญในงาน สามารถใหบริการอยางมมีาตรฐาน 4.49 
4. เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิ 4.54 

รวม 4.48 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
1. ชองทางการใหบริการมีความเหมาะสม เชน โทรศัพท โทรสาร 4.39 

รวม 4.39 
ดานคุณภาพของการใหบริการ  
1. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการและคาดหวัง 4.49 
2. ไดรับขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง 4.46 
3. ผลการใหบริการในภาพรวมมีคุณภาพ 4.51 

รวม 4.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 
 4.1 ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

ความตองการ 
- ควรจัดเจาหนาท่ีท่ีมีความเชี่ยวชาญใหบริการเฉพาะดานไวใหคําปรึกษา 
- ตัวอยางข้ันตอนมนการปฏิบัติงาน 
- ใหบริการท่ีรวดเร็วข้ึน 
- ขอมูลท่ีชัดเจน ปฏิบัติแนวทางเดียวกัน 
- ความรวดเร็ว 
- ข้ันตอนการทํางานเร็ว 

ความคาดหวัง 
- ความสะดวกในการใชบริการ 
- มีการปฏิบัติงานใหเร็วข้ึนเพ่ือใหการรับเงินไดเร็ว 
- ไดรับบริการเสมอภาค 
- ความรวดเร็วเปนท่ีพอใจ 
- ข้ันตอนการทํางานดีเยี่ยม 
- ไดคําตอบทีรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน 

 4.2 ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 
ความตองการ 

- เพ่ิมเจาหนาท่ีในการใหบริการ 
- ตอบเจาหนาท่ีมีความชัดเจนในการตอบคําถาม 
- ขอใหมีเจาหนาท่ีใหคําปรึกษา 
- ผูตอบคําถามสามารถตอบคําถามไดและตัดสินใจได 
- บริการดวยความเต็มใจ 
- บริการรวดเร็ว 
- บริการด ี

ความคาดหวัง 
- การไดรับขอมูลไปในทางเดียวกัน 
- ไดรับบริการท่ีดี 
- บริการดวยความเต็มใจ 
- บริการดีมากเพ่ือประโยชนของงาน 

 

 4.3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ความตองการ 

- ระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีทันสมัย 
- เบอรโทรศัพทติดตอเฉพาะเรื่อง 
- เพ่ิมชองทางการติดตอ 
- เพ่ิมเจาหนาท่ีบริการดานขอมูล 
 

ความคาดหวัง 
- การทํางานท่ีสะดวกรวดเร็วข้ึน 
- เพ่ิมชองทางการติดตอ 
- เจาหนาท่ีบริการดีเยี่ยม 



 
 4.4 ดานคุณภาพของการใหบริการ 

ความตองการ 
- งายตอการเขาถึงผูใหบริการ 
- ความถูกตองในการรับเงิน 
- ความถูกตองของขอมูล 
- ขอมูลถูกตองรวดเร็ว ถูกตอง 
- เหมาะสมแลว 

ความคาดหวัง 
- ความเปนกันเองระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 
- รวดเร็ว ถูกตอง 
- ความถูกตองของขอมูล 
- ขอมูลถูกตองแมนยํา 
- คําถามตอบท่ีรวดเร็ว 
- ไมมีเหมาะสมแลว 

 
          4.5 ดานขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ความตองการ 
- บริการดีมาก 

ความคาดหวัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 



รายงานผลสํารวจ 
ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กลุมงานพัสดุ กองบริหารการคลัง 
กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 

……………………………………… 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 
เพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานท้ังในสวนของบุคลากรและกระบวนการทํางานของ
หนวยงาน  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ โดยสามารถ
สรุปผลการสํารวจฯ ดังนี้ 
1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 
 

 ลําดับ ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
1 บุคลากรสายงาน   

สายงานนิติการ 16 29.1 
สายงานธุรการ 24 43.6 
สายงานการเงินและบัญชี 15 27.3 
สายงานอ่ืนๆ 0 0 

 รวม 55 100 
2 เพศ   

ชาย 12 21.8 
หญิง 43 78.2 

 รวม 55 100 
3 ระดับการศึกษา   

ปริญญาตรี 1 1.8 
ปริญญาโท 45 81.8 
อ่ืนๆ 9 16.4 

 รวม 55 100 
4 สถานภาพการทํางานในปจจุบัน   

ผูอํานวยการสานัก/กอง (สวนกลาง) 2 3.6 
หัวหนากลุม/หัวหนาฝายสวนกลาง 12 21.8 
หัวหนางานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนกลาง) 7 12.7 
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา 6 10.9 
หัวหนางานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนภูมิภาค) 18 32.7 
เจาหนาท่ีอ่ืนๆ 10 18.2 

 รวม 55 100 
5 ทานเคยรับบริการจากกลุมงานพัสดุ กองบริหารการคลัง   

ดานการพัสดุ 28 50.9 
ดานอาคารสถานท่ี 4 7.3 
ดานยานพาหนะ 7 12.7 
ดานการจัดซ้ือจัดจาง 16 29.1 



อ่ืนๆ 0 0 
 รวม 55 100 

6 ใชบริการในฐานะ   
เจาของเรื่อง 27 49.1 
ผูประสานงานใหกับหนวยงาน 28 50.9 
อ่ืนๆ ระบุ 0 0 

 รวม 55 100 

2. ผลการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน  
 ผลการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กลุมงานพัสดุ กองบริหารการ
คลัง โดยภาพรวม ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.47 (คะแนนเฉล่ียเต็ม 5) คิดเปนรอยละ 89.42 
(คาถวงน้ําหนัก)* และผูรับบริการไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 0.02  (คะแนนเฉลี่ยเต็ม 2) คิดเปนรอยละ 0.67 
 2.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กลุมงานพัสดุ กองบริหาร
การคลัง แยกตามปจจัยดานการใหบริการท้ัง 4 ดาน สวนใหญผูรับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก ท่ีคาเฉลี่ย 4.51 คิดเปนรอยละ 90.20 และพึงพอใจนอยท่ีสุดเทากัน ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการ
ใหบริการ และดานคุณภาพการใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 4.45 คิดเปนรอยละ 89.00 ตามตาราง 
  

ประเด็นความพึงพอใจ คาเฉล่ีย รอยละความ
พึงพอใจ 

น้ําหนักงาน
บริการ 

รอยละถวง
น้ําหนัก 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 4.45 89.00 30 26.70 
ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากร 4.48 89.60 40 35.84 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.51 90.20 15 13.53 
ดานคุณภาพการใหบริการ 4.45 89.00 15 13.35 

รวม 4.47 89.45 100 89.42 
 

 2.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กลุมงาน
พัสดุ กองบริหารการคลัง แยกตามกลุมผูรับบริการ โดยภาพรวม ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.51
คิดเปนรอยละ 90.27 ไมพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 0.02  คิดเปนรอยละ 0.67 พบวา ผูอํานวยการสํานักงานบังคับ
คดีจังหวัด/สาขา พึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.70 คิดเปนรอยละ 93.94 ในสวนไมพึงพอใจ พบวา หัวหนา
งานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนภูมิภาค) ท่ีคาเฉลี่ย 0.09 คิดเปนรอยละ 4.55 ตามตาราง 
  

กลุม 
 

ความพึงพอใจ  ไมพึงพอใจ  
คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

ผูอํานวยการสานัก/กอง (สวนกลาง) 4.68 93.64 0.00 0.00 
หัวหนากลุม/หัวหนาฝายสวนกลาง 4.41 88.18 0.00 0.00 
หัวหนางานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนกลาง) 4.65 92.99 0.00 0.00 
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา 4.70 93.94 0.00 0.00 

หัวหนางานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนภูมิภาค) 4.54 90.71 0.09 4.55 

เจาหนาท่ีอ่ืนๆ 4.11 82.18 0.00 0.00 

รวม 4.51 90.27 0.02 0.76 

 
 



 
3. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการตามประเด็นคําถาม (รอบ 1 ป 63) 
 

 

ประเด็นความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย(X) 

(รอบ 1) 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  

1. การใหบริการเปนไปตามลําดับข้ันตอน   4.47 
2. การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 4.33 
3. การใหบริการดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 4.56 

รวม 4.45 
ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ  
1. เจาหนาที่ใชคําพดูและกิริยาที่สุภาพเหมาะสม 4.53 
2. เจาหนาที่บริการดวยความรวดเร็ว และมีระบบการทํางานทีด่ ี 4.38 
3. เจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญในงาน สามารถใหบริการอยางมมีาตรฐาน 4.42 
4. เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิ 4.60 

รวม 4.48 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
1. ชองทางการใหบริการมีความเหมาะสม เชน โทรศัพท โทรสาร 4.51 

รวม 4.51 
ดานคุณภาพของการใหบริการ  
1. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการและคาดหวัง 4.40 
2. ไดรับขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง 4.42 
3. ผลการใหบริการในภาพรวมมีคุณภาพ 4.53 

รวม 4.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 
 4.1 ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

ความตองการ 
- การจัดสงแบบพิมพตางๆใหรวดเร็ว 
- ใหไดรับของตามท่ีขอเบิกเนื่องจากไดจัดล็อตงานไวแลว 
-ข้ันตอนรวดเร็วกวานี้ 
- ถาม- ตอบ ใหเหมือนๆ กันทุกท่ี 

ความคาดหวัง 
-อยากใหเปนผูจัดหาหรือเปนพ่ีเลี้ยงใหกับหนวยงานรอบนอกใหความกระจางทุกเนื้องาน 
- ไดรับบริการอยางรวดเร็ว 

 4.2 ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 
ความตองการ 

- ใหเจาหนาท่ีผูรับเรื่องกับผูสงของประสานงานกัน 
- ดีอยูแลวคะ 
- ทํางานถูกตอง 
- ถามีการเบิกพัสดุ ใหจัดสงใหรวดเร็ว 

ความคาดหวัง 
- ขอใหจัดหาพัสดุเพียงพอเม่ือเบิกไดตามใบเบิก 
- ทํางานรวดเร็ว 

 
 4.3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ความตองการ 
 

ความคาดหวัง 
 

 
 4.4 ดานคุณภาพของการใหบริการ 

ความตองการ 
- ทํางานถูกตอง 
- รวดเร็ว 

ความคาดหวัง 
- ทํางานถูก 
- เปนท่ีพอใจ 

 
       
 
 
 
 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 



รายงานผลสํารวจ 
ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กองทรัพยากรบริหารบุคคล 
กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 

……………………………………… 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 
เพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานท้ังในสวนของบุคลากรและกระบวนการทํางานของ
หนวยงาน  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ โดยสามารถ
สรุปผลการสํารวจฯ ดังนี้ 
1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 
 

 ลําดับ ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
1 บุคลากรสายงาน   

สายงานนิติการ 22 25.3 
สายงานธุรการ 44 50.6 
สายงานการเงินและบัญชี 20 23 
สายงานอ่ืนๆ 1 1.1 

 รวม 87 100 
2 เพศ   

ชาย 17 19.5 
หญิง 70 80.5 

 รวม 87 100 
3 ระดับการศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 8 9.2 
ปริญญาตรี 67 77 
ปริญญาโท 12 13.8 

 รวม 87 100 
4 สถานภาพการทํางานในปจจุบัน   

ผูอํานวยการสานัก/กอง (สวนกลาง) 2 2.3 
หัวหนากลุม/หัวหนาฝายสวนกลาง 13 14.9 
หัวหนางานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนกลาง) 6 6.9 
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา 10 11.5 
หัวหนางานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนภูมิภาค) 37 42.5 
เจาหนาท่ีอ่ืนๆ 19 21.8 

 รวม 87 100 
5 ทานเคยรับบริการจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล   

งานสรรหา บรรจุและแตงตั้ง 28 32.2 
งานอัตรากาลังและระบบงาน 24 27.6 
งานพัฒนาบุคคล 5 5.7 
งานวินัยและสงเสริมคุณธรรม 7 8 



งานขอมูลและบําเหน็จความชอบ 23 26.4 
 รวม 87 100 

6 ใชบริการในฐานะ   
เจาของเรื่อง 38 43.7 
ผูประสานงานใหกับหนวยงาน 49 56.3 
อ่ืนๆ ระบุ 0 0 

 รวม 87 100 

2. ผลการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน  
 ผลการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กองทรัพยากรบริหารบุคคลโดย
ภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจท่ีคาเฉลี่ย 4.54 (คะแนนเฉล่ียเต็ม 5) คิดเปนรอยละ 90.87 (คาถวง
น้ําหนัก)* และผูรับบริการไมพึงพอใจท่ีคาเฉลี่ย 0.046 (คะแนนเฉล่ียเต็ม 2) คิดเปนรอยละ 2.30 
 2.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กองทรัพยากรบริหารบุคคล 
แยกตามปจจัยดานการใหบริการท้ัง 4 ดาน สวนใหญผูรับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด ดานสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
คาเฉลี่ย 4.57 คิดเปนรอยละ 91.40 และพึงพอใจนอยท่ีสุด ดานคุณภาพการใหบริการเทากัน ท่ีคาเฉลี่ย 4.50 
คิดเปนรอยละ 90.00 ตามตาราง 
  

ลําดับ ประเด็นความพึงพอใจ คาเฉล่ีย รอยละ
ความพึง
พอใจ 

น้ําหนัก
งาน

บริการ 

รอยละ
ถวง

น้ําหนัก 
1 ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 4.53 90.60 30 27.18 
2 ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากร 4.56 91.20 40 36.48 
3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.57 91.40 15 13.71 
4 ดานคุณภาพการใหบริการ 4.50 90.00 15 13.50 

 รวม 4.54 90.80 100 90.87 
 
 2.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ             กอง
ทรัพยากรบริหารบุคคล แยกตามกลุมผูรับบริการ โดยภาพรวม ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.58 คิด
เปนรอยละ 91.57 พบวา ผูอํานวยการสานัก/กอง (สวนกลาง) พึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.96 คิดเปนรอย
ละ 99.09 ในสวนไมพึงพอใจ ไมปรากฏผูรับบริการไมพึงพอใจ ตามตาราง 
  

กลุม 
 

ความพึงพอใจ  ไมพึงพอใจ  
คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

ผูอํานวยการสานัก/กอง (สวนกลาง) 4.96 99.09 0.00 0.00 
หัวหนากลุม/หัวหนาฝายสวนกลาง 4.36 87.27 0.00 0.00 
หัวหนางานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนกลาง) 4.61 92.12 0.00 0.00 
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา 4.55 91.09 0.00 0.00 
หัวหนางานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนภูมิภาค) 4.67 93.42 0.00 0.00 
เจาหนาท่ีอ่ืนๆ 4.32 86.41 0.00 0.00 

รวม 4.58 91.57 0.00 0.00 

 



3. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการตามประเด็นคําถาม (รอบ 1 ป 63) 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย(X) 

(รอบ 1) 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  

1. การใหบริการเปนไปตามลําดับข้ันตอน   4.49 
2. การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 4.48 
3. การใหบริการดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 4.62 

รวม 4.53 
ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ  
1. เจาหนาที่ใชคําพดูและกิริยาที่สุภาพเหมาะสม 4.61 
2. เจาหนาที่บริการดวยความรวดเร็ว และมีระบบการทํางานทีด่ ี 4.54 
3. เจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญในงาน สามารถใหบริการอยางมมีาตรฐาน 4.48 
4. เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิ 4.60 

รวม 4.56 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
1. ชองทางการใหบริการมีความเหมาะสม เชน โทรศัพท โทรสาร 4.57 

รวม 4.57 
ดานคุณภาพของการใหบริการ  
1. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการและคาดหวัง 4.49 
2. ไดรับขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง 4.47 
3. ผลการใหบริการในภาพรวมมีคุณภาพ 4.54 

รวม 4.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 
 
 4.1 ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

ความตองการ 
- เขาถึงไดงาย รวดเร็วถูกตอง 
- อยากไดความชัดเจนในขอมูล และ อัตรากําลังท่ีหนวยจะไดรับจากการจัดสรรของกรม 
- ใหมีระบบหนังสือรับรองเงินเดือนอิเล็กทรอนิกสสั่งพิมพเองได PDF หรือแบบไมใชกระดาษ
สามารถสงไฟล PDF  ใหผูอ่ืนได เชน กรมสรรพากรฯลฯ  ไมสามารถแกไขหรือเปลีขอมูลได 
- การใหการแนะนําในการดําเนินการในเรื่องตางๆ 
- ความรวดเร็ว 
 

ความคาดหวัง 
- ทํางานใหสมกับเปนมืออาชีพ 
- คาดหวังวาจะไดรับอัตรากําลังตามท่ีจัดสรรในเชิงขอมูล 
- ไดใชระบบรับรองเงินเดือนอิเล็กทรอนิกสในเร็วๆนี้ 
- ความรวดเร็ว 
- ความถูกตอง เหมาะสม 
- ตองดีข้ึนยิ่งๆข้ึนไป 
 

 4.2 ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 
ความตองการ 

- ปกติสวนใหญก็ทําไดดีอยูแลว 
- ใหบริการดวยความสุภาพ 
- บริการดวยความเต็มใจ 

ความคาดหวัง 
- คาดหวังวาจะเปนเลิศดานบุคคลากร 
- บริการดวยความเต็มใจ 

 
 4.3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ความตองการ 
- สวนใหญก็มีสิ่งท่ีชวยใหการทํางานสะดวกข้ึนในเชิงขอมูลและการสืบคน 
- เพ่ิมชองทางการติดตอ 

ความคาดหวัง 
- หวังวาจะไดขอมูลท่ีสมบูรณมากๆ 
- เพ่ิมชองทางการติดตอ 

 
 
 
 
 
 



 4.4 ดานคุณภาพของการใหบริการ 
ความตองการ 

- รวดเร็ว ทันใจด ี
- ไมมีท่ีเปนอยูในปจจุบันดีอยูแลว 
- ความถูกตองของขอมูล 

ความคาดหวัง 
- ไมมีความคาดหวังเพราะทําไดดีอยูแลว 
- ความถูกตองของขอมูล 
- ใหขอมูลในการปฏิบัติงาน 

 
          4.5 ดานขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ความตองการ 
- อยากใหกบท.ชวยจัดอบรมเจาหนาท่ีเรื่องการจัดทําแบบประเมินและตัวชี้วัดของขาราชการและ
พนกังานราชการท่ัวประเทศจะไดนําไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันพรอมกับผูอํานวยการสํานักงาน 

ความคาดหวัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 



รายงานผลสํารวจ 
ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 

……………………………………… 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 
เพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานท้ังในสวนของบุคลากรและกระบวนการทํางานของ
หนวยงาน  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ โดยสามารถ
สรุปผลการสํารวจฯ ดังนี้ 
1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 
 

 ลําดับ ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
1 บุคลากรสายงาน   

สายงานนิติการ 20 31.7 
สายงานธุรการ 32 50.8 
สายงานการเงินและบัญชี 11 17.5 
สายงานอ่ืนๆ 0 0 

 รวม 63 100 
2 เพศ   

ชาย 15 23.8 
หญิง 48 76.2 

 รวม 63 100 
3 ระดับการศึกษา   

ปริญญาตรี 5 7.9 
ปริญญาโท 50 79.4 
อ่ืนๆ 8 12.7 

 รวม 63 100 
4 สถานภาพการทํางานในปจจุบัน   

ผูอํานวยการสานัก/กอง (สวนกลาง) 4 6.3 
หัวหนากลุม/หัวหนาฝายสวนกลาง 13 20.6 
หัวหนางานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนกลาง) 11 17.5 
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา 7 11.1 
หัวหนางานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนภูมิภาค) 17 27 
เจาหนาท่ีอ่ืนๆ 11 17.5 

 รวม 63 100 
5 ทานเคยรับบริการจากกลุมพัฒนาระบบบริหาร   

ดานบริหารงานท่ัวไป 56 88.9 
ดานพัฒนานวัตกรรมและบริหารผลสัมฤทธิ ์ 4 6.3 
ดานพัฒนาโครงสรางและบริหารการเปลี่ยนแปลง 3 4.8 
ดานอ่ืนๆ ระบุ 0 0 



 รวม 63 100 
6 ใชบริการในฐานะ   

เจาของเรื่อง 16 25.4 
ผูประสานงานใหกับหนวยงาน 47 74.6 
อ่ืนๆ ระบุ 0 0 

 รวม 63 100 

2. ผลการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน  
 ผลการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผู มีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอกลุมพัฒนาระบบบริหาร        
โดยภาพรวม ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.51 (คะแนนเฉล่ียเต็ม 5) คิดเปนรอยละ 90.08 (คา
ถวงน้ําหนัก)* และผูรับบริการไมปรากฏไมพึงพอใจ 
 2.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กลุมพัฒนาระบบบริหาร
แยกตามปจจัยดานการใหบริการท้ัง 4 ดาน สวนใหญผูรับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด ดานสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
คาเฉลี่ย 4.52 คิดเปนรอยละ 90.40 และพึงพอใจนอยท่ีสุด ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 

4.49 คิดเปนรอยละ 89.80 ตามตาราง 
  

ประเด็นความพึงพอใจ คาเฉล่ีย รอยละความ
พึงพอใจ 

น้ําหนักงาน
บริการ 

รอยละถวง
น้ําหนัก 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 4.49 89.80 30 26.94 
ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากร 4.51 90.20 40 36.08 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.52 90.40 15 13.56 
ดานคุณภาพการใหบริการ 4.50 90.00 15 13.50 

รวม 4.51 90.10 100 90.08 
 
 2.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กลุมพัฒนา
ระบบบริหาร แยกตามกลุมผูรับบริการ โดยภาพรวม ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.46 คิดเปนรอย
ละ 89.28 พบวา หัวหนางานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนภูมิภาค) พึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.69 คิด
เปนรอยละ 93.80 ในสวนไมพึงพอใจ ไมปรากฏผูรับบริการไมพึงพอใจ ตามตาราง 
  

กลุม 
 

ความพึงพอใจ  ไมพึงพอใจ  
คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

ผูอํานวยการสานัก/กอง (สวนกลาง) 4.32 86.36 0.00 0.00 
หัวหนากลุม/หัวหนาฝายสวนกลาง 4.53 90.63 0.00 0.00 
หัวหนางานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนกลาง) 4.52 90.41 0.00 0.00 
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา 4.49 89.87 0.00 0.00 
หัวหนางานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนภูมิภาค) 4.69 93.80 0.00 0.00 
เจาหนาท่ีอ่ืนๆ 4.23 84.63 0.00 0.00 

รวม 4.46 89.28 0.00 0.00 

 
 
 
 



  
3. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการตามประเด็นคําถาม (รอบ 1 ป 63) 

 

ประเด็นความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย(X) 

(รอบ 1) 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  

1. การใหบริการเปนไปตามลําดับข้ันตอน   4.46 
2. การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 4.44 
3. การใหบริการดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 4.56 

รวม 4.49 
ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ  
1. เจาหนาที่ใชคําพดูและกิริยาที่สุภาพเหมาะสม 4.52 
2. เจาหนาที่บริการดวยความรวดเร็ว และมีระบบการทํางานทีด่ ี 4.49 
3. เจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญในงาน สามารถใหบริการอยางมมีาตรฐาน 4.44 
4. เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิ 4.57 

รวม 4.51 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
1. ชองทางการใหบริการมีความเหมาะสม เชน โทรศัพท โทรสาร 4.52 

รวม 4.52 
ดานคุณภาพของการใหบริการ  
1. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการและคาดหวัง 4.49 
2. ไดรับขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง 4.52 
3. ผลการใหบริการในภาพรวมมีคุณภาพ 4.49 

รวม 4.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 
  

กลุมพัฒนาระบบบริหาร ความตองการ ความคาดหวัง 
ดานข้ันตอนการใหบริการ   
ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากร
ใหบริการ 

- ใหคําตอบท่ีเปนแนวเดียวกัน 
- เต็มใจใหบริการ 

- ไดรับคําตอบจากเจาหนาท่ีถูกตอง ชัดเจน 
- เต็มใจใหบริการ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
- เพ่ิมชองทางการติดตอ - ไดรับการบริการ ชองทางการติดตอมาก

ข้ึน 

ดานคุณภาพการใหบริการ 
-ไดรับขอมูลในการนํามาปฏิบัติท่ีชัดเจน 
- ความรวดเร็วและความถูกตองของ
ขอมูล 

-ไดรับขอมูลในการนํามาปฏิบัติท่ีชัดเจน 
- ไดรับบริการท่ีรวดเร็วถูกตองของขอมูล 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 



รายงานผลสํารวจ 
ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 

……………………………………… 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 
เพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานท้ังในสวนของบุคลากรและกระบวนการทํางานของ
หนวยงาน  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ โดยสามารถ
สรุปผลการสํารวจฯ ดังนี้ 
1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 
 

 ลําดับ ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
1 บุคลากรสายงาน   

สายงานนิติการ 55 29.4 
สายงานธุรการ 84 44.9 
สายงานการเงินและบัญชี 43 23.0 
สายงานอ่ืนๆ 5 2.7 

 รวม 187 100 
2 เพศ   

ชาย 39 20.9 
หญิง 148 79.1 

 รวม 187 100 
3 ระดับการศึกษา   

ปริญญาตรี 21 11.2 
ปริญญาโท 143 76.5 
อ่ืนๆ 23 12.3 

 รวม 187 100 
4 สถานภาพการทํางานในปจจุบัน   

ผูอํานวยการสานัก/กอง (สวนกลาง) 4 2.1 
หัวหนากลุม/หัวหนาฝายสวนกลาง 13 7.0 
หัวหนางานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนกลาง) 13 7.0 
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา 26 13.9 
หัวหนางานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนภูมิภาค) 66 35.3 
เจาหนาท่ีอ่ืนๆ 65 34.8 

 รวม 187 100 
5 ทานเคยรับบริการจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 
  

1.แกปญหาคอมพิวเตอรเบื้องตน 42 22.5 
2. ระบบงาน 103 55.1 
3. งานดานอินเตอรเน็ตและสารสนเทศ 34 18.2 
4. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 7 3.7 



อ่ืนๆ 1 0.5 
 รวม 187 100 

6 ใชบริการในฐานะ   
เจาของเรื่อง 103 55.1 
ผูประสานงานใหกับหนวยงาน 81 43.3 
อ่ืนๆ ระบุ 3 1.6 

 รวม 187 100 

2. ผลการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน  
 ผลการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารโดยภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจท่ีคาเฉลี่ย 4.27 (คะแนนเฉล่ียเต็ม 5) คิดเปนรอยละ 
86.03 (คาถวงน้ําหนัก)* และผูรับบริการไมพึงพอใจท่ีคาเฉลี่ย 0.68 (คะแนนเฉล่ียเต็ม 2) คิดเปนรอยละ 
34.09 
 2.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร แยกตามปจจัยดานการใหบริการท้ัง 4 ดาน สวนใหญผูรับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด ดาน
เจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 4.36 คิดเปนรอยละ 87.20 รองลงมาดานคุณภาพการใหบริการ 
ท่ีคาเฉลี่ย 4.33 คิดเปนรอยละ 86.60 และดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ ท่ีคาเฉลี่ย 4.32 คิดเปน
รอยละ 86.40 ตามลําดับ 
  

ลําดับ ประเด็นความพึงพอใจ คาเฉล่ีย รอยละ
ความพึง
พอใจ 

น้ําหนัก
งาน

บริการ 

รอยละ
ถวง

น้ําหนัก 
1 ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 4.32 86.40 30 25.92 
2 ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากร 4.36 87.20 40 34.88 
3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.08 81.60 15 12.24 
4 ดานคุณภาพการใหบริการ 4.33 86.60 15 12.99 

 รวม 4.27 85.45 100 86.03 
 

 2.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แยกตามกลุมผูรับบริการ โดยภาพรวม ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ท่ี
คาเฉลี่ย 4.38 คิดเปนรอยละ 87.55 พบวา ผูอํานวยการสานัก/กอง (สวนกลาง) พึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 
4.77 คิดเปนรอยละ 95.45 ในสวนไมพึงพอใจ พบวา ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาไมพึงพอใจ
มากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 1.73 คิดเปนรอยละ 86.36 ตามตาราง 
  

กลุม 
 

ความพึงพอใจ  ไมพึงพอใจ  
คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

ผูอํานวยการสานัก/กอง (สวนกลาง) 4.77 95.45 0.00 0.00 
หัวหนากลุม/หัวหนาฝายสวนกลาง 4.21 84.20 0.55 27.27 
หัวหนางานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนกลาง) 4.48 89.51 0.64 31.82 
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา 4.15 83.01 1.73 86.36 
หัวหนางานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนภูมิภาค) 4.38 87.60 0.00 0.00 
เจาหนาท่ีอ่ืนๆ 4.28 85.51 1.18 59.09 

รวม 4.38 87.55 0.68 34.09 



 
 2.3 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แยกตามประเภทงานบริการ โดยภาพรวม ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ท่ี
คาเฉลี่ย 4.54 คิดเปนรอยละ 90.84 พบวา ผูรับบริการดานอ่ืน ๆท่ัวไป พึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 5.00 คิด
เปนรอยละ 100 ในสวนไมพึงพอใจ พบวา งานบริการดานระบบผูรับบริการไมพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 
1.51 คิดเปนรอยละ 75.5 ตามตาราง 
 

 

กลุม 
 

ความพึงพอใจ  ไมพึงพอใจ  
คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

ดานแกปญหาคอมพิวเตอรเบื้องตน 4.35 87.00 0.27 13.5 
ดานระบบงาน 4.27 85.40 1.51 75.5 
ดานงานดานอินเตอรเน็ตและสารสนเทศ 4.27 85.40 0.55 27.5 
ดานครุภณัฑคอมพิวเตอร 4.82 96.40 0.00 0.00 

ดานอ่ืน ๆท่ัวไป 5.00 100.00 0.00 0.00 

รวม 4.54 90.84 0.47 23.3 

3. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการตามประเด็นคําถาม (รอบ 1 ป 63) 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย(X) 

(รอบ 1) 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  

1. การใหบริการเปนไปตามลําดับข้ันตอน   4.28 
2. การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 4.21 
3. การใหบริการดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 4.47 

รวม 4.32 
ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ  
1. เจาหนาที่ใชคําพดูและกิริยาที่สุภาพเหมาะสม 4.35 
2. เจาหนาที่บริการดวยความรวดเร็ว และมีระบบการทํางานทีด่ ี 4.26 
3. เจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญในงาน สามารถใหบริการอยางมมีาตรฐาน 4.34 
4. เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิ 4.50 

รวม 4.36 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
1. ชองทางการใหบริการมีความเหมาะสม เชน โทรศัพท โทรสาร 4.08 

รวม 4.08 
ดานคุณภาพของการใหบริการ  
1. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการและคาดหวัง 4.29 
2. ไดรับขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง 4.34 
3. ผลการใหบริการในภาพรวมมีคุณภาพ 4.34 

รวม 4.33 
 
 
 
 



4. ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 
 4.1 ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

ความตองการ 
- งานไดรับการแกไขสามารถบริการประชาชนไดเร็วข้ึน 
- ควรเพ่ิมชองทางการติดตอ 
- บางอยางข้ันตอนเยอะ ถาลดข้ันตอนลงบางเพ่ือความรวดเร็วในการติดตอก็จะสะดวกข้ึน 
- เพ่ิมชองทางติดตอ แกไขปญหาไดรวดเร็วมากข้ึน 
- สั้นและรวดเร็ว 
- ติดตอไดรวดเร็ว 
- การใหขอมูลความรูพรอมตัวอยางในการปฏิบัติงาน หากไมเขาใจเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตองใหขอมูล
แกผูปฏิบัติงานจนสามารถนําไปปฏิบัติงานได 
- ตองการใชงานระบบท่ีมีความเสถียร 
- ใหมีเจาหนาท่ีรับสายและแกไขปญหาประจํา 
- สามารถติดตอกับเจาหนาท่ีผูดูแลระบบไดสะดวกรวดเร็ว 
- ไมตองการการรอสายนานๆ 
- มีเจาหนาท่ีใหบริการมากกวานี้ เพราะประสานไปแลวเต็มทุกสาย รอนานมาก 
- ควรเพ่ิมคูสาย 
- สถานท่ีทํางานคับแคบเกินไป แออัด 
- คอมพิวเตอร 
- อยากใหติดตอศูนยไดสะดวกกวานี้ 
- เพ่ิมชองทางติดตอ 
- ควรใหข้ันตอนนอย 
- ไดรับบริการท่ีรวดเร็ว หากยังดําเนินการไมเสร็จใหระบุดวยวาอยูในข้ันตอนใดและใชเวลา
ดําเนินการแลวเสร็จเทาใด 
- ความเร็วของอินเตอรเน็ต 
- ตองการใหรับสายเร็ว 
- ลดข้ันตอนการทํางานของนิติกรลง โดยแบงไปงานธุรการโดยเฉพาะเรื่องพิมพเพ่ือจะไดรวดเร็วข้ึน 
- เพ่ิมเบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดสะดวก 
- เพ่ิมชองทางการติดตอสื่อสาร 
- เพ่ิมชองทางบริการมากข้ึน 
- อยากใหลดข้ันตอนในการดําเนินการแกไขปญหา ใหกระชับรวดเร็วมากกวานี้ 
- อยากใหมีเบอรประสานมากกวา1 เบอรโทน 
- บริการประทับจิตทุกคูความท่ีมาติดตอ 
- เพ่ิมบุคลากร 
- ใหคําปรึกษาและแกไขปญหาไดทุกข้ันตอน 
- ขอขอบคุณบุคลากรฯทุกทานท่ีใหบริการดวยดีเยี่ยมตลอดมาทุกครั้งท่ีมีปญหาไดรับความชวยเหลือ
ท่ีดีตลอดมา 
- ติดตอยากมากคะ 

ความคาดหวัง 
- จัดเจาหนาท่ีใหบริการใหเพียงพอ 
 
- คาดหวังวาจะมีรูปแบบท่ีกระชับมากข้ึน 



- สามารถตอบ และแกไขไดภายในเวลาท่ีเร็วกวาปจจุบัน 
- เขาถึงทุกสวนงาน 
- การแกไขปญหาจะไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 
- รับทุกสายท่ีโทรเขาไป 
- การตอบขอของใจใหแกผูปฏิบัติงาน พรอมมีบุคลากรและอุปกรณในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหงาน
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
- ระบบมีประสิทธิภาพ 
- ตองมีผูรับสายและแกไขใหได 
- ติดตอเจาหนาท่ีไดสะดวก 
- ถาระบบไมเสถียรเจาหนาท่ีสารสนเทศก็ยังมีความสําคัญมากท่ีจะคอยแกปญหา 
- ตองการไดสํานักงานท่ีกวางขวางมากกวานี้ 
- อยางไดเครื่องมาใชงาน 
- ความรวดเร็วในการแกไขปญหา 
- ทํางานไดอยางรวดเร็วตอคดีไมเกิน 2 นาที 
- ไดรับบริการรวดเร็ว  
- ใชระบบอินเตอรเน็ตดวยความรวดเร็วและไมมีปญหา 
- ไมตองรอสายนาน 
- การแกไขงานไดอยางรวดเร็ว 
- สามารถติดตอไดตลอดเวลาเม่ือตองการคําปรึกษาหรือขอรับบริการ 
- ดูแลและเปนพ่ีเลี้ยงเพราะเจาหนาท่ียังมีบุคคลรุนเกาอยู 
- ตองไดเสียงตอบรับดีข้ึนเรื่อยๆ 
- ถูกตองรวดเร็ว 
- นาจะไดรับบริการมากกวานี้ 

  
 4.2 ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 

ความตองการ 
- ตองการเจาหนาท่ีท่ีมนุษยสัมพันธดี 
- สวนใหญใหคําแนะนําและบริการดี 
- จนท.ตองมีความรูทุกข้ันตอนการปฏิบัติงานของงานคดีแพง ท่ีใชกับระบบ 
- อยากใหมีเจาหนาท่ีคอยชวยเหลือหลายๆทานคะ 
- เพ่ิมจํานวนเจาหนาท่ีเพ่ือความรวดเร็วในการแกไขปญหา 
- มีเจาหนาท่ีบริการเฉพาะแตละภาค 
- ชี้แจง และใหขอมูลท่ีถูกตอง 
- บุคลากรและอุปกรณในการปฏิบัติงาน 
- ชวยแกปญหาการใชงาน 
- การใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนในการแกไข 
- ใหคําแนะนําและปญหาไดรวดเร็ว 
- มีเจาหนาท่ีใหบริการมากกวานี้  
- ใหเจาหนาท่ีมีจิตบริการมากวาปจจุบัน 
- อยากใหมีเจาหนาท่ีไวบริการมากกวานี้ 
 
- อยากใหมีเจาหนาท่ี ท่ีเพียงพอ 



- มีเจาหนาท่ีใหคําปรึกษา หรือแกไขปญหาได 
- พูดจากันดีเปนกันเอง 
- เจาหนาท่ีมีจํานวนเพียงพอในการใหบริการ 
- ใหเพ่ิมเจาหนาท่ีท่ีคอยใหบริการ 
- จนท.รับเรื่องพูดจาแยมาก 
- นาจะเหมาะสมตามขอจํากัด 
- ควรมีเจาหนาท่ีผูมีความรูดานนี้โดยเฉพาะ ประจําท่ี สนง.ทุก สนง. 
- จนท.บางทานอาจขาดประสบการณในการแกไขปญหา ทําใหเกิดความลาชามากยิ่งข้ึน 
- เจาหนาท่ีมีบริการเพียงพอ 
- ควรมีบุคลากรใหมากกวานี้ 

ความคาดหวัง 
- ความใสใจในการใหบริการ 
- คาดหวังวาจะดียิ่งๆข้ึน 
- จนท.เขาใจปญหาท่ีถามวาข้ันตอนใดท่ีตองการแกไข 
- บริการท่ีดี 
- การประสานงานจะไดตอเนื่องรวดเร็ว 
- แกไขงานไดอยางถูกตอง 
- การทํางานทันตามกําหนดระยะเวลา แบบไมกดดันการทํางานของเจาหนาท่ี ปจจุบันงานธุรการมี
ปริมาณงานเปนจํานวนมากเนื่องจากตองรับผิดชอบงานธุรการอายัด , งานสถิติ , งานจัดจัดจาง , งาน
ธุรการท่ัวไป , งานตังเรื่อง , งานดานหนาในการรับโทรศัพทเพ่ือตอบปญหาความไมเขาใจของคูความ   
- ไดรับความรวมมือจากเจาหนาท่ี 
- ไดรับคําแนะนําท่ีสุภาพและถูกตอง 
- ใหคําแนะนําและแกปญหา 
- เพ่ือความรวดเร็วในการแกไขปญหา 
- แกไขปญหาไดทันทีไมตองรอตรวจสอบ 
- มีน้ําและกาแฟบริการ 
- ไดรับบริการครบถวนและรวดเร็ว 
- เจาหนาท่ีชวยเหลือไดทันทีเม่ือเกิดปญหาการใชงาน 
- ความรวดเร็วเม่ือปญหาเรงดวน 
- ไมคาดหวัง อยูท่ีปญหาท่ีจะตองแกไขตอไป 
- ทุกคนพยายามปรับปรุงใหดีข้ึน  
- สามารถแกไขปญหาเรงดวนไดทันที 
- จนท.มีประสบการณนอยไปในการแกปญหาระบบงานแพง (คํานวณ) 
- คําตอบท่ีชัดเจน รวดเร็ว 

  
 
 
 
 
 
 
 



 4.3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ความตองการ 

- ชองทางในการติดตอสะดวกรวดเร็ว 
- เพ่ิมคูสาย และสามารถสงตอใหผูแกไขไดตรงความตองการ ไมมีการรอสายเปนเวลานาน 
- ครุภัณฑคอมพิวเตอรเพียงพอกับจํานวนบุคลากร 
- พัฒนาระบบงานใหมีคุณภาพ 
- เพ่ิมคูสายโทรศัพท 
- บุคลากรท่ีมุงมนในการทํางาน และอุปกรณอํานวยความสะดวก 
- สามารถติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีดูเเลระบบ 
- มีผูใหคําแนะนําและแกปญหาใหในเวลาท่ีกําหนด 
- ชองทางการติดตอกับเจาหนาท่ีหลายชองทาง 
- อยากใหมีวิธีการแกไข เวลาเจอ error ตางๆท่ีสามารถแกไขไดเอง จะไดไมเพ่ิมงานใหเจาหนาท่ี
สารสนเทศ 
- เพ่ิมเบอรโทรศัพท พรอมเจาหนาท่ีใหบริการ 
- ระบบสารสนเทศ ไมตอบสนองเทาท่ีควร บางครั้งชา  
- ตองการคอมพิวเตอรเพ่ิม 
- เพ่ิมคูสายใหมากข้ึน 
- ตองการใหมีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย 
- เจาหนาท่ีจะสวัสดีและจะบอกวาโชคดีคะ(นารัก) 
- ใหระบบงานคดีแพงทํางานไดรวดเร็ววาท่ีเปนอยูเดิม เนื่องจากระบบงานปจจุบันชามาก 
- เพ่ิมคูสายในการติดตอเพ่ือขอความชวยเหลือ 
- ใหมีคอมพิวเตอรเครื่องปริ้นเตอรใหเพียงพอ 
- นาจะเหมาะสมตามขอจํากัด 
- เพ่ิมคูสายในการติดตอเขา ศท. 
- มีการใหบริการทางโทรศัพทจํานวนมากข้ึน 
- ขอใหระบบรวดเร็วข้ึนกวาเดิมเพ่ือบริการประชาชนไดทัน 
- เพ่ิมสายโทรติดตอ 
- ติดตอไดสะดวก 

ความคาดหวัง 
- เพ่ิมคูสาย หรือชองทางใหบริการ 
- หวังวาจะมีสิ่งท่ีเขามาอํานวยความสะดวก เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
- ความสะดวกรวดเร็วในการแกไข 
- เม่ือมีการยายเจาหนาท่ีไปปฏิบัติงาน ณ สํานักงานใดกรณีไดรับจัดสรรบุคลากรเพ่ิม ควรจะมีการ
จัดสรรคอมพิวเตอรสําหรับใชในการปฏิบัติหนาท่ีพรอมดวยในวันท่ีไปเริ่มปฏิบัติงาน ณ ท่ีใหม 
- ระบบงานใหมีคุณภาพมากข้ึน 
- ระบบงานท่ีเร็ว.และไมติดขัด 
- เพ่ือใหงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ไดรับการรวมมือจากเจาหนาท่ี 
- ไดรับการแกไขตามความตองการ 
- ติดตอกับเจาหนาท่ีไดรวดเร็ว 
- ทําเปนหนาเว็ป สําหรับแกไขปญหา error คราวๆ เพ่ือใหเจาหนาท่ีแกไขเองกอน 
- มีการเปลี่ยนครุภัณฑคอมพิวเตอรใน 3 ป 



- ชวยกันทํางานรวดเร็ว 
- ปรับปรุงระบบงานใหดีกวาเดิมและทํางานไดรวดเร็วกวาเดิม 
- ชวยแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว 
- นาจะคอยๆปรับปรุงได 
- มีชองทางติดตอมากข้ึน 
- อยากใหระบบรวดเร็ว 

 
 4.4 ดานคุณภาพของการใหบริการ 

ความตองการ 
- สามารถตอบหรือแกไชโดยไมตองรอคิวเปนเวลานาน 
- อยากใหมีเจาหนาท่ีบริการมากกวานี้ 
- ความรวดเร็ว 
- เปนไปดวยความรวดเร็ว 
- ตองการระบบใชงานมีประสิทธิภาพ 
- ใหบริการดวยความรวดเร็ว 
- ชวยใหคําแนะนําและแกไขปญหาไดรวดเร็ว 
- เจาหนาท่ีทุกทานใหบริการท่ีดีมากแลวคะ 
- ใหพูดจาท่ีสุภาพมากข้ึนกวาท่ีเปนอยู 
- แกไขปญหาหรือใหคําปรึกษาในครั้งเดียว 
- ถูกตองครบถวน 
- แกไขปญหาและเหตุขัดของ 
- ลดข้ันตอนลงก็นาจะดี 
- บริการไดรวดเร็วมากข้ึน 
- เพ่ิม จนท.ท่ีมีประสบการณในการแกไขปญหาใหรวดเร็วยิ่งข้ึน 
- รักษาการใหบริการรวดเร็วทันใจ 
- มีความชํานาญแกไปหาไดครบถวน 

ความคาดหวัง 
- ระบบงานท่ีดี 
- หวังวาจะดีเลิศยิ่งๆข้ึน 
- สามารถดําเนินการในระบบไดโดยไมมีปญหา 
- จัดอัตราเจาหนาท่ีใหเพียงพอตอการบริการ 
- ความพึงพอใจของผูมาติดตอราชการ 
- ระบบใชงานมีประสิทธิภาพ 
- ไดรับการบริการท่ีดี 
- แกไขปญหาไดรวดเร็วตรงประเด็น 
- มีคนใหสอบถามไดตลอดเวลา 
- เพ่ิมเจาหนาบางก็ดี  เจาหนาท่ีจะไดไมกังวลถาเคามีธุระท่ีจะตองหยุด  
- ไดรับบริการครบถวน 
- ปญหาและเหตุขัดของไมเกิดซํ้าอีก 
- ระบบเร็วเพ่ือบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 
- ตองดียิ่งข้ึนไปอีกดวยความเต็มใจบริการ 
- รวดเร็วถูกตอง 



 
          4.5 ดานขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ความตองการ 
- อยาใหเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบงานใหรวดเร็วและถูกตอง 
- ภาพรวมสามารถดําเนินการไดดี และอยากใหพัฒนาใหดียิ่งๆข้ึนเพ่ือรองรับเทคโนโลยีท่ีกําลังจะเขา
มามีบทบาทในโลกและสังคมมากข้ึน 
- ปรับปรุงบุคลากรใหมีความรูเรื่องคดีแพง เพ่ิมบุคลากรใหมากข้ึน 
- อยากใหแจงชื่อแจงหนาท่ีแตละทานวาทานไหนดูแลระบบอะไร เวลามีปญหากับระบบจะไดติดตอ
ถูกคน เพราะปจจุบันเวลามีปญหาเก่ียวกับระบบก็จะโอนสายไปมากวาจะไดคุยกับคนท่ีดูแลระบบ 
- ใหความสําคัญบุคลากรในการปฏิบัติงานและความกาวหนาในการทํางานในสายงาน 
- พัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพ่ือสะดวกแกผูใชงาน 
- มีผูดูแลและคอยแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากระบบงานตลอดเวลา 
- พัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
- อยากใหปรับปรุงระบบใหเสถียรมากกวานี้ หากเกิดขอผิดพลาด อยากใหรวบรวบขอผิดพลาดนั้น 
เพ่ือทําวิธีการแกไขคราวๆใหผูใชงานทราบ เพราะแตละท่ีคงเจอปญหาท่ีแตกตางกัน จะไดไมตองมา
ตอบปญหาซํ้าๆ 
- อยากใหมีหนวยงาน IT ประจําแตละสํานักงาน 
- อยากใหระบบงานคดีแพง,คดีลมละลายทํางานไดรวดเร็วไมประมวลผลชาเกินไป  
- เพ่ิมชองทางการติดตามสถานะคดี เชนการอายัดหนวยงานท่ีนําสงเงินอายัดสามารถดูสถานะคดีท่ี
ตนเองนําสงเงินได 
- การบริการดีมากแลว แตบางครั้งมีผูรับบริการทีมากกวาเจาหนาท่ีและตองการการบริการพรอมๆ
กัน จึงขอใหมีเจาหนาท่ีไวบริการมากข้ึน พรอมชองทางท่ีมากข้ึน เชนเพ่ิมเบอรติดตอ 
- ระบบงานบางครั้งไมสามารถใชงานได 
- เจาหนาท่ีมีความสามารถและทํางานรวดเร็วเต็มใจทํางาน 

ความคาดหวัง 
- มีเจาหนาท่ีในสวนกลางเปนผูคอยใหขอมูลเม่ือเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน 
- เจาหนาท่ีดูแลระบบใหคําแนะนําแกปญหาแกผูใชงานอยางดี 
- แกไขระบบงานใหดีมีเสถียรภาพยิ่งข้ึน 
- ใหคําแนะนําแกปญหาไดดี 
- เพ่ิมโปรแกรมการการคํานวณยอดหนี้ หรือการคํานวณคาธรรมเนียมถอนแบบคราวๆหรือยางงาย
สําหรับโจทก จําเลยหรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือลดภาระงานคํานวณ ลดจํานวนคนผูมาติดตอ ลดการใช
กระดาษ และเจาหนาท่ีจะไดมีเวลาปฏิบัติงานดานอ่ืนไดมากข้ึน 
- โทรศัพทติดตอไมคอยได 

 
 
 
 
 
 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 



รายงานผลสํารวจ 
ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย 
กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 

……………………………………… 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจและความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1) 
เพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานท้ังในสวนของบุคลากรและกระบวนการทํางานของ
หนวยงาน  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ โดยสามารถ
สรุปผลการสํารวจฯ ดังนี้ 
1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 
 

 ลําดับ ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
1 บุคลากรสายงาน   

สายงานนิติการ 17 34 
สายงานธุรการ 22 44 
สายงานการเงินและบัญชี 8 16 
สายงานอ่ืนๆ 3 6 

 รวม 50 100 
2 เพศ   

ชาย 13 26 
หญิง 37 74 

 รวม 50 100 
3 ระดับการศึกษา   

ปริญญาตรี 5 10 
ปริญญาโท 39 78 
อ่ืนๆ 6 12 

 รวม 50 100 
4 สถานภาพการทํางานในปจจุบัน   

ผูอํานวยการสานัก/กอง (สวนกลาง) 2 4 
หัวหนากลุม/หัวหนาฝายสวนกลาง 11 22 
หัวหนางานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนกลาง) 8 16 
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา 6 12 
หัวหนางานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนภูมิภาค) 11 22 
เจาหนาท่ีอ่ืนๆ 12 24 

 รวม 50 100 
5 ทานเคยรับบริการจากกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและ

ประเมินราคาทรัพย 
  

การประเมินราคาทรพัย 21 42 
การขอคําปรึกษาดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง ฯลฯ ท่ี
เก่ียวกับภารกิจกรมฯ 

26 52 

อ่ืนๆ 3 6 



 รวม 50 100 
6 ใชบริการในฐานะ   

เจาของเรื่อง 14 28 
ผูประสานงานใหกับหนวยงาน 36 72 
อ่ืนๆ ระบุ 0 0 

 รวม 50 100 

2. ผลการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน  
 ผลการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กองพัฒนาระบบการบังคับคดี
และประเมินราคาทรัพย โดยภาพรวม ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ท่ีคาเฉลี่ย 4.50 (คะแนนเฉล่ียเต็ม 5) คิด
เปนรอยละ 90.15 (คาถวงน้ําหนัก)* และผูรับบริการไมปรากฏไมพึงพอใจ 
 2.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กองพัฒนาระบบการบังคับ
คดีและประเมินราคาทรัพย แยกตามปจจัยดานการใหบริการท้ัง 4 ดาน สวนใหญผูรับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด 
ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากร ท่ีคาเฉลี่ย 4.53 คิดเปนรอยละ 90.60 และพึงพอใจนอยท่ีสุด ดานดานสิ่งอํานวย

ความสะดวก ท่ีคาเฉลี่ย 4.44 คิดเปนรอยละ 88.80 ตามตาราง 
  

ประเด็นความพึงพอใจ คาเฉล่ีย รอยละความ
พึงพอใจ 

น้ําหนักงาน
บริการ 

รอยละถวง
น้ําหนัก 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 4.52 90.40 30 27.12 
ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากร 4.53 90.60 40 36.24 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.44 88.80 15 13.32 
ดานคุณภาพการใหบริการ 4.49 89.80 15 13.47 

รวม 4.50 89.90 100 90.15 
 
 2.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ กองพัฒนา
ระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย แยกตามกลุมผูรับบริการ โดยภาพรวม ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
ท่ีคาเฉลี่ย 4.59 คิดเปนรอยละ 91.86 พบวา ผูอํานวยการสานัก/กอง (สวนกลาง) พึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 
4.91 คิดเปนรอยละ 98.18 ในสวนไมพึงพอใจ ไมปรากฏผูรับบริการไมพึงพอใจ ตามตาราง 
  

กลุม 
 

ความพึงพอใจ  ไมพึงพอใจ  
คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

ผูอํานวยการสานัก/กอง (สวนกลาง) 4.91 98.18 0.00 0.00 
หัวหนากลุม/หัวหนาฝายสวนกลาง 4.55 90.91 0.00 0.00 
หัวหนางานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนกลาง) 4.56 91.14 0.00 0.00 
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา 4.79 95.76 0.00 0.00 
หัวหนางานธุรการ/การเงินและบัญชี (สวนภูมิภาค) 4.64 92.73 0.00 0.00 
เจาหนาท่ีอ่ืนๆ 4.12 82.42 0.00 0.00 

รวม 4.59 91.86 0.00 0.00 
 
 
 
 



 
3. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการตามประเด็นคําถาม (รอบ 1 ป 63) 

 

ประเด็นความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย(X) 

(รอบ 1) 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  

1. การใหบริการเปนไปตามลําดับข้ันตอน   4.50 
2. การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 4.46 
3. การใหบริการดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 4.60 

รวม 4.52 
ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ  
1. เจาหนาที่ใชคําพดูและกิริยาที่สุภาพเหมาะสม 4.50 
2. เจาหนาที่บริการดวยความรวดเร็ว และมีระบบการทํางานทีด่ ี 4.52 
3. เจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญในงาน สามารถใหบริการอยางมมีาตรฐาน 4.50 
4. เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิ 4.60 

รวม 4.53 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
1. ชองทางการใหบริการมีความเหมาะสม เชน โทรศัพท โทรสาร 4.44 

รวม 4.44 
ดานคุณภาพของการใหบริการ  
1. ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการและคาดหวัง 4.46 
2. ไดรับขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง 4.52 
3. ผลการใหบริการในภาพรวมมีคุณภาพ 4.50 

รวม 4.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 
 4.1 ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

ความตองการ 
- มีบุคคลากรท่ีใหการบริการเพียงพอตอผูรับบริการ 
- ขอมูลท่ีถูกตอง 
- รวดเร็ว 
- มีข้ันตอนท่ีชัดเจน 

ความคาดหวัง 
- นําขอมูลไปใชงานได 
- ไดรับความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 

 4.2 ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 
ความตองการ 

- มีความชํานาญ 
- ยิ้มแยมแจมใส 
- ไดรับบริการท่ีดี รวดเร็ว 

ความคาดหวัง 
- ประทับใจการใหบริการ 
- ไดรับบริการท่ีดีข้ึน 

  

 4.3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ความตองการ 

- การประสานงานท่ีรวดเร็ว 
- ติดตอทันเวลา รวดเร็ว 
- มีพ้ืนท่ีรับรองในระหวางรอ 

ความคาดหวัง 
- สะดวกรวดเร็วในการติดตอ 
- ไดรับการรับรองท่ีดี   

 4.4 ดานคุณภาพของการใหบริการ 
ความตองการ 

- รวดเร็วถูกตอง รวดเร็ว 
- ไดรับบริการท่ีดี 

ความคาดหวัง 
- ดีท่ีสุดเปนท่ีพอใจ 
- ไดรับบริการท่ีดีและรวดเร็วข้ึน 

 
          
 
 
 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 


