01 ตอบแบบสำรวจด้วยตนเอง 02 สัมภำษณ์ 03 ทำง Web Application

กลุ่มเป้ำหมำย ผูร้ ับบริกำร
และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
แบบสำรวจควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ ควำมผูกพัน และควำมเชื่อมั่น
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ประจำปี พ.ศ. 2565
คำชี้แจง:
1. แบบส ำรวจนี้ มี จุ ด มุ่ ง หมำย เพื่ อ ศึ ก ษำระดั บ ควำมพึ ง พอใจ ควำมไม่ พึ ง พอใจ ควำมผู ก พั น และควำมเชื่ อ มั่ น
ผู้ รั บ บริ ก ำรและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของกรมพั ฒ นำสั ง คมและสวั ส ดิ ก ำร ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม เป้ ำ หมำย
2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นกลไกและเครือข่ำย
2. แบบส ำรวจฉบั บ นี้ แบ่ ง ออกเป็ น 6 ส่ ว น คื อ 1) ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบส ำรวจ 2) แบบส ำรวจควำมพึ ง พอใจ
3) แบบสำรวจควำมไม่พึงพอใจ 4) แบบสำรวจควำมผูกพัน 5) แบบสำรวจควำมเชื่อมั่น และ 6) แบบสำรวจควำมพึงพอใจ
เปรียบเทียบกับหน่วยงำนอื่น
3. โปรดอ่ำนข้อคำถำม ตอบแบบสำรวจทุกข้อ และทำเครื่องหมำย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับควำมรู้สึก และแสดงควำมคิดเห็น
ของท่ำนในแต่ละข้อคำถำม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ
1. เพศ  หญิง  ชำย  อื่น ๆ
2. อำยุ (โปรดระบุ).....................ปี
3. ระดับกำรศึกษำ
 ไม่ได้รับกำรศึกษำ  ต่ำกว่ำระดับมัธยมต้น  มัธยมศึกษำตอนต้น  มัธยมศึกษำตอนปลำย  ปวช.
 อนุปริญญำ/ปวส.  ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ  สูงกว่ำปริญญำตรี
4. อำชีพ
 ไม่ประกอบอำชีพ/ว่ำงงำน  นักเรียน/นิสิต/นักศึกษำ  ธุรกิจส่วนตัว/ค้ำขำย  ภิกษุ/สำมเณร/แม่ชี  เกษตรกร
 รับจ้ำง  ข้ำรำชกำร/พนักงำนของรัฐ  พนักงำนรัฐวิสำหกิจ  พนักงำนบริษัท  อื่น ๆ โปรดระบุ.....................
5. ระบุประเภทกลุ่มเป้ำหมำยที่ตอบแบบสำรวจ (ตอบได้เพียง 1 ข้อ)
กลุ่มที่ 1 ผู้รับบริกำรและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
 คนไร้ที่พงึ่ ได้แก่ (บุคคลทีป่ ระสบความเดือดร้อน, คนเร่ร่อน, บุคคลซึ่งอาศัยที่สาธารณะเป็นทีพ่ ักนอนชัว่ คราว,
บุคคลที่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรแต่ยังไร้สัญชาติ, และ บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร)
 ผู้ทาการขอทาน  ผู้แสดงความสามารถ  สมาชิกนิคมสร้างตนเอง  ราษฎรบนพืน้ ที่สูง
 สมาชิกในโครงการหมู่บา้ นสหกรณ์  ราษฎรในพื้นที่โครงการหลวง  นายจ้าง/สถานประกอบการ
 บิดา/มารดา/ญาติ (ของผู้ใช้บริการ)  ผู้มีรายได้น้อย  พระธรรมจาริก  อื่น ๆ .........
กลุ่มที่ 2 กลไกและเครือข่ำย
 องค์กำรสวัสดิกำรสังคม (หน่วยงำนภำครัฐที่ดำเนินกำรด้ำนสวัสดิกำรสังคม องค์กรสำธำรณประโยชน์ และ
องค์กรสวัสดิกำรชุมชน)  เจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนภำครัฐ  ภำคเอกชน/มูลนิธิ/NGO  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน/ผูน้ ำชุมชน
 อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  อำสำสมัครอื่น ๆ ระบุ…......................................
 ประชำชนทัว่ ไป  อื่น ๆ โปรดระบุ...............................
6. หน่วยงานที่ท่านมารับบริการ โปรดระบุ...................................................................................
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ส่วนที่ 2 แบบสำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร
ให้บริกำร สำรวจ
ประเด็นควำมพึงพอใจ

ระดับควำมพึงพอใจ
น้อย น้อย ปำน มำก มำก
ที่สุด
กลำง
ที่สุด

2.1 ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร
2.1.1 เข้ำถึงบริกำรได้งำ่ ย / เป็นไปตำมขัน้ ตอน / ตำมระยะเวลำที่เหมำะสม
2.1.2 ได้รับบริกำรอย่ำงเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ
2.1.3 มีข้อมูล/รำยละเอียด/กำหนดกำรชัดเจน
2.1.4 เอกสำร/หลักฐำนในกำรยื่นขอรับบริกำรมีควำมเหมำะสม
2.2 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
2.2.1 เอำใจใส่และเต็มใจในกำรให้บริกำร
2.2.2 พูดจำด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่สุภำพ / ตอบข้อซักถามและให้

คาแนะนาได้อย่างชัดเจน
2.2.3 บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว
2.2.4 ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซือ่ สัตย์ สุจริต
2.3 ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
2.3.1 มีช่องทำงที่ให้บริกำรที่หลำกหลำย เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ /
e-mail/Facebook / Line / Application
2.3.2 มีป้ำย/สัญลักษณ์/ประชำสัมพันธ์ บอกจุดบริกำร
2.3.3 มีช่องทำงรับฟังข้อคิดเห็น ร้องเรียน และเสนอแนะ
2.3.4 สถำนที่ให้บริกำรสะดวก มีอุปกรณ์เครื่องมือให้บริกำรที่เพียงพอ
เช่น เก้ำอี้นั่งพักรอรับบริกำร
2.4 ด้ำนคุณภำพของกำรให้บริกำร
2.4.1 กำรให้บริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ใช้งำนได้งำ่ ย เช่น เครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ Facebook
2.4.2 กำรให้บริกำรทำให้ได้รับข้อมูลถูกต้อง
2.4.3 ได้รับบริกำรตรงตำมควำมต้องกำร และได้รับบริกำรที่ครบถ้วน
2.5 ควำมพึงพอใจโดยรวม
ควำมพึงพอใจโดยรวม
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ส่วนที่ 3 แบบสารวจความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
ให้บริกำร สำรวจ

 หำกท่ำนไม่มีประเด็นควำมไม่พึงพอใจ โปรดข้ำมไปตอบข้อมูลส่วนที่ 4
ระดับควำมไม่พึงพอใจ
ประเด็นควำมไม่พึงพอใจ
น้อย น้อย ปำน มำก มำก
ที่สุด
กลำง
ที่สุด
3.1 ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร
โปรดระบุประเด็นควำมไม่พึงพอใจ เพื่อนำประเด็นไปปรับปรุงงำนบริกำรต่อไป
3.1.1
3.2 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
โปรดระบุประเด็นควำมไม่พึงพอใจ เพื่อนำประเด็นไปปรับปรุงงำนบริกำรต่อไป
3.2.1
3.3 ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
โปรดระบุประเด็นควำมไม่พึงพอใจ เพื่อนำประเด็นไปปรับปรุงงำนบริกำรต่อไป
3.3.1
3.4 ด้ำนคุณภำพของกำรให้บริกำร
โปรดระบุประเด็นควำมไม่พึงพอใจ เพื่อนำประเด็นไปปรับปรุงงำนบริกำรต่อไป
3.4.1
3.5 อื่น ๆ โปรดระบุ
3.5.1
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ส่วนที่ 4 แบบสารวจความผูกพัน
4.1 กำรใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง
4.1.1 จำนวนครั้งที่ท่ำนเคยมำรับบริกำร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 ถึงปัจจุบัน
 ไม่เคยมำรับบริกำร (ครั้งนี้เป็นครั้งแรก)
 เคยมำรับบริกำรและรวมกับกำรได้รับบริกำรครั้งนี้เป็นจำนวน
 1 – 5 ครั้ง  6 – 10 ครั้ง  11 – 15 ครั้ง  มำกกว่ำ 15 ครั้ง
4.2. เต็มใจในกำรให้ควำมร่วมมือ
4.2.1 หำกกรมฯ จัดบริกำรครั้งต่อไป ท่ำนยินดีจะเข้ำร่วมหรือไม่
 ยินดีเข้ำร่วม  ไม่ยินดีเข้ำร่วม  ไม่แน่ใจ
4.2.2 ท่ำนคิดว่ำกำรได้รับบริกำรในครั้งนี้ มีประโยชน์ต่อท่ำน/ครอบครัว/ชุมชน มำกน้อยเพียงใด
 ดีมำก  ดี  พอใช้  เฉยๆ  ปรับปรุง
4.3 ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับกรมฯ
4.3.1 ท่ำนมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อกำรบริกำรของกรมฯ อย่ำงไร
............................................................................................................................. ........................................................
4.4 กล่ำวขวัญถึงในทำงที่ดี
4.4.1 หำกผู้อื่นถำมท่ำนว่ำกำรบริกำรของกรมฯ ดีหรือไม่ ท่ำนจะให้ควำมคิดเห็นอย่ำงไร
 ดีมำก  ดี  พอใช้  เฉยๆ  ปรับปรุง
4.4.2 ท่ำนจะบอกต่อกำรบริกำรนี้ อย่ำงไร
 ไม่บอกต่อ  พูดคุยโดยตรง  สื่อออนไลน์ เช่น Line / Facebook/IG  โทรศัพท์
 กำรประชุม  อื่น ๆ..........................................................................................................
4.4.3 ควำมประทับใจ/คำชมเชย ในกำรได้รับบริกำร
............................................................................................................................. ........................................................
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ส่วนที่ 5 แบบสำรวจควำมเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำร
ระดับควำมเชื่อมั่น
น้อย น้อย ปำน มำก มำก
ที่สุด
กลำง
ที่สุด

ควำมเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำร
5.1 มีควำมเชื่อมั่นว่ำกำรได้รับบริกำรในครั้งนี้ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของท่ำน
5.2 มีควำมเชื่อมั่นว่ำขั้นตอนกำรให้บริกำรมีควำมชัดเจน / ดำเนินกำร
ตำมขั้นตอนที่กำหนด
5.3 มีควำมเชื่อมั่นว่ำกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรให้บริกำรต่อสำธำรณะ
5.4 มีควำมเชื่อมั่นว่ำกำรบริกำรที่จัดขึ้น เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรอย่ำง
เท่ำเทียมไม่เลือกปฏิบัติ
5.5 มีควำมเชื่อมั่นว่ำกำรบริกำร ที่จัดขึ้น ผู้ที่เข้ำร่วมมีส่วนร่วมในกำร
ให้ควำมเห็น และมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจเอง
5.6 มีควำมเชื่อมั่นว่ำกำรบริกำรที่จัดขึ้นเปิดโอกำสให้ภำคส่วนเข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรให้บริกำร
5.7 มีควำมเชื่อมั่นว่ำ หำกเกิดปัญหำในระหว่ำงกำรได้รับบริกำรในครั้งนี้
เจ้ำหน้ำที่สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้

5.8 จำกประสบกำรณ์ที่ท่ำนได้รับบริกำรจำกกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ท่ำนมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรบริกำร
ดังกล่ำวในระดับใด กรุณำ  ตรงหมำยเลขที่ท่ำนรู้สึก
ระดับควำมเชื่อมั่นโดยรวม

เชื่อมั่นน้อย
1 2 3

4

5

6

7

เชื่อมั่นมำก
8 9 10
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ส่วนที่ 6 แบบสำรวจควำมพึงพอใจเปรียบเทียบกับหน่วยงาน
อื่น
6.1 ท่ำนเคยได้รับบริกำรในลักษณะนี้ จำกหน่วยงำนอื่นหรือไม่
 เคย (ระบุหน่วยงำน).............................................................  ไม่เคย
6.2 เมื่อเปรียบเทียบงำนบริกำรของกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร กับงำนบริกำรของ
หน่วยงำนที่ท่ำนเคยได้รับ ตำมข้อ 6.1 ท่ำนพึงพอใจกำรได้รับบริกำรของหน่วยงำนใดมำกกว่ำกัน
 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร เหตุผล.........................................................................................................................
 หน่วยงำนตำมข้อ 6.1
เหตุผล........................................................................................................................

*******************************************************************************
ขอขอบพระคุณท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสำรวจ

