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          กรมพัฒนาธรุกิจการคา้ ไดด้ าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของผูร้ับบริการ  

ประจ าปี 2565 ในระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2565 โดยส ารวจจากกระบวนงานของกรม              

ที่ครอบคลมุงานบริการตามภารกิจหลกัและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสงู จ านวน 7 กระบวนงาน ประกอบ   

ไปดว้ย กระบวนงานที่ตอ้งมาติดต่อดว้ยตนเอง ณ จดุบริการ (Walk-in) 3 กระบวนงาน และกระบวนงาน

บริการออนไลน ์(Online) 4 กระบวนงาน โดยการส ารวจในรปูแบบออนไลนผ์่าน Google Form ซ่ึงสอบถาม

ขอ้มูลทัว่ไปของผูร้ับบริการ ความพึงพอใจในดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ ดา้นเจา้หนา้ที่                      

ผูใ้หบ้ริการ ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก ดา้นคณุภาพการใหบ้ริการ ความผกูพันต่อองค์กร รวมถึง                

ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอขอ้เสนอแนะ เพ่ือน าขอ้มลูไปวิเคราะห ์พฒันา ปรบัปรงุการใหบ้ริการของกรม 

          จากการส ารวจดังกล่าว มีผูร้ับบริการของกรมพัฒนาธรุกิจการคา้ตอบแบบส ารวจจ านวนทั้งสิ้น

1,872 ราย พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวม คะแนนเฉลี่ย 4.3830 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 87.66 

ซ่ึงมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสดุ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีความพึงพอใจในภาพรวม คะแนนเฉลี่ย 

4.1532 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 83.06 (+4.60) เมื่อน ามาเปรียบเทียบกบัคะแนนตามเกณฑต์วัชี้วัดระดบั

ความพึงพอใจในคณุภาพการใหบ้ริการของภาครฐัของแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรแ์ห่งชาต ิประเด็น การ

บริการประชาชนและประสิทธิภาพของรฐั ที่มีค่าเป้าหมาย ปี 2561-2565 ระดบัความพึงพอใจในคณุภาพ

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 85 ผลปรากฏว่า กรมพฒันาธรุกิจการคา้ บรรลตุามค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

ตามแผนแม่บทฯ และผูร้ับบริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สดุในดา้นเจา้หนา้ที่ผูใ้หบ้ริการ คะแนนเฉลี่ย 

4.4418 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 88.84 รองลงมา ดา้นคณุภาพการใหบ้ริการ คะแนนเฉลี่ย 4.4116 คิดเป็น

รอ้ยละ 88.23 ดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้ริการ คะแนนเฉลี่ย 4.3987 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 87.97 

และดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก คะแนนเฉลี่ย 4.2894 คิดเป็นรอ้ยละ 85.79 อีกทั้ง ยังจ าแนกความพึง

พอใจการใหบ้ริการ ณ จดุบริการ (Walk-in) คะแนนเฉลี่ย 4.5646 คะแนนคิดเป็นรอ้ยละ 91.29 มีระดับ

ความพึงพอใจมากที่สดุ และความพึงพอใจงานบริการผ่านระบบออนไลน ์(Online) คะแนนเฉลี่ย 4.36 คะแนน 

คิดเป็นรอ้ยละ 87.29 รวมถึงความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 4.3659 คะแนน   

คิดเป็นรอ้ยละ 87.32 เพิ่มขึน้จากปี 2564 ที่มีความผกูพันตอ่องคก์รในภาพรวม คะแนนเฉลี่ย 4.1853 

คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 83.71 (+3.61) โดยผูร้บับริการเห็นดว้ยมากที่สดุในประเด็น ท่านยินดีสนบัสนนุและ

เขา้ร่วมกิจกรรมตา่งๆ ของกรมพัฒนาธรุกิจการคา้ คะแนนเฉลี่ย 4.4370 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 88.74 

รองลงมา ประเด็น ท่านจะบอกเล่าประสบการณ์ ความประทับใจต่อการใหบ้ริการของกรมพัฒนาธรุกิจ

การคา้ คะแนนเฉลี่ย 4.33.7 คิดเป็นรอ้ยละ 86.61 และประเด็น หากนกึถึงบริการของภาครฐั ท่านจะนกึถึง

การใหบ้ริการของกรมพฒันาธรุกิจการคา้ คะแนนเฉลี่ย 4.3307 คิดเป็นรอ้ยละ 86.60 

          ทั้งนี้ กรมพัฒนาธรุกิจการคา้ จะไดน้ าความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัคณุภาพการใหบ้ริการ         

มาพัฒนา ปรับปรงุระบบการใหบ้ริการใชง้านง่าย สะดวก รวดเร็ว และการพัฒนาการปฏิบัติงานของ

บคุลากร เจา้หนา้ท่ีที่ใหบ้ริการ รวมถึงชอ่งทางการใหบ้ริการใหม้ปีระสิทธิภาพย่ิงขึน้ ตอ่ไป 
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1. ระดบัความพึงพอใจของผ ูร้บับริการ ปี 2562 - 2565 2. ระดบัความผกูพนัของผ ูร้บับรกิาร ปี 2562 - 2565 

  

  

 

3. สถานภาพผ ูต้อบแบบส ารวจ จ านวน 1,872 ราย  

 

 
 
 

 

4. ระดบัความพึงพอใจของผ ูร้บับริการ (แยกรายดา้น) 5. ระดบัความพึงพอใจของผ ูร้บับริการ (Walk-in / Online) 
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1.1 ความเป็นมา 

ตามแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ ประเด็น

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพของรัฐ 

ท่ีมุ่งเนน้พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหม้ี

ความทันสมัย ภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจ 

มีสมรรถนะสงู ตอบสนองปัญหาความตอ้งการของ

ประชาชนและสนับสนุนให้เ ป็นประเทศไทย  4.0  

ท่ีสามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 

ได ้อย่างยั ่งยืน และมีเป้าหมายคือบริการของรัฐ 

มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีตวัชี้วัดระดบัความพึงพอใจในคณุภาพ

การให้บ ริการของภาครัฐ  โดยมีค่ า เ ป้ าหมาย 

(ปี 2561 – 2565) ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 85 

กรมพัฒนาธรุกิจการคา้ ไดค้ัดเลือกงานบริการ

ท่ีครอบคลุมงานบริการตามภารกิ จหลัก และ 

มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสงู จ านวน 7 กระบวนงาน 

เ พ่ื อ ใ ห้ส อดคล้อ งกั บ ต าม แผนแม่ บทภ าย ใ ต้

ยทุธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและ

ประสิทธิภาพของรัฐ และการจัดท าค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการระดับส านัก  ( Internal Performance 

Agreement: IPA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ซ่ึงมีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 

ค ารบัรองการปฏิบตัริาชการระดบัส านกั (IPA) มติท่ีิ 2

ดา้นคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับ 

ความพึงพอใจของผูร้ับบริการ โดยก าหนดเป้าหมาย

ของระดบัความพึงพอใจไมต่ า่กว่ารอ้ยละ 85  

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธรุกิจการคา้ จะไดน้ าขอ้มูล 

ข ้อคิดเห็นหรือข ้อเสนอแนะท่ีได ้จากการส ารวจ 

ไปพัฒนาระบบการให้บริการและปรับปรุงการ

ใหบ้ริการของกรมพัฒนาธรุกิจการคา้ให้มีคณุภาพ

และประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

1.2 จดุประสงค ์

1)  เ พ่ื อประ เมินระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบ ริการ ในประ เ ด็นกระบวนการ  ขั้นตอน 

การใหบ้ริการ เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ สิ่งอ านวยความ

สะดวก และคณุภาพการใหบ้ริการ 

2) เพ่ือประเมินระดับความผูกพันต่อองค์กร 

ของผูร้ับบริการในประเด็นการบริการของภาครัฐ 

ความประทับใจต่อการให้บริการ และความยินดี

สนบัสนนุและเขา้ร่วมกิจกรรมตา่งๆ ของกรม 

3) เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ร้ับบริการไดร้่วมแสดง

ความคิดเห็นและสะทอ้นความตอ้งการใหส้่วนราชการ

รับร ู ้และน าขอ้มลู ขอ้เสนอแนะท่ีไดร้ับไปปรับปรงุ

แกไ้ขคณุภาพการใหบ้ริการใหด้ย่ิีงขึน้ 

 

1.3 วิธีการด าเนินงาน 

1) จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและความ

ผูกพันของผูร้ับบริการต่อการให้บริการของกรม

พฒันาธรุกิจการคา้ดว้ย Google Form โดยท าเป็น QR 

Code และด าเนินการส ารวจผ่านการประชาสัมพันธ์ 

ณ จดุใหบ้ริการและออนไลน ์

2) วิเคราะหแ์ละจัดท ารายงานสรปุผลภาพรวม 

พรอ้มขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุการใหบ้ริการ 

 

1.4 ระยะเวลาด าเนินงาน 

ด าเนินการส ารวจระหว่างเดือนมิถุนายน – 

สิงหาคม 2565 และรวบรวมวิเคราะห์ขอ้มลูเดือน

กนัยายน 2565 

บทท่ี 1 บทน า 
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บทท่ี 2 วิธีการส ารวจ 

การส ารวจความพึงพอใจและความผกูพันของผ ู้ร ับบริการ           

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า ประจ าปี 2565 เป็นการส ารวจในรปูแบบ

ออนไลน์ (Google Form) เพ่ือรวบรวมข้อมลูระหว่างเดือนมิถนุายน - 

สิงหาคม 2565 น ามาวิเคราะห์ดว้ยสถิติ รอ้ยละ และค่าเฉลี่ย รวมถึง 

การประมวลผลและสรปุขอ้คิดเห็นของผ ูร้บับริการในเดือนกนัยายน 

2565 

2.1 กล ุม่เป้าหมาย 

ผูร้ับบริการของกรมพัฒนาธรุกิจการคา้ ในงานบริการตามภารกิจหลักและ 

มผีลกระทบตอ่เศรษฐกิจสงู จ านวน 7 งานบริการ ไดแ้ก่ 

1. การจดทะเบียนบริษทัจ ากดั 

2. การขออนญุาตประกอบธรุกิจของคนตา่งดา้ว 

3. การจดทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดั  

4. การจดทะเบียนนติบิคุคลทางอิเล็กทรอนกิส ์(e-Registration) 

5. การน าสง่งบการเงนิ (e-Filing) 

6. การแจง้ขอ้มลูผูท้ าบญัช ี(e-Accountant) 

7. การจดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธรุกิจ (e-Secured) 

2.2 สถานท่ีในการส ารวจ 

ด าเนนิการสอบถามความคิดเห็นของผูร้บับริการท่ีเขา้มาตดิตอ่ ณ จดุใหบ้ริการ 

(Walk-in) ได ้แก่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน ้า) ส านักงานพัฒนา                

ธรุกิจการคา้ เขต 1 – 6 กองทะเบียนบริษทัมหาชนและธรุกิจพิเศษ ชัน้ 4 กองบริหาร             

การประกอบธรุกิจของคนต่างดา้ว ชัน้ 8 และผูร้ับบริการผ่านทางออนไลน ์(Online) 

เช่น เว็บไซต์ e-Registration/e-Filing/ e-Accountant/ e-Secured, อีเมลผูใ้ชง้าน และ

แอปพลิเคชนัไลน ์(Open chat/Line Group)  

2.3 เครือ่งมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

สรา้งแบบสอบถามท่ีประกอบดว้ยขอ้ค าถามลักษณะมาตรการประเมิน (Rating 

Scale) เพ่ือวัดความพึงพอใจและความผูกพันในการให้บริการและขอ้ค าถามเปิด

ส าหรบัแสดงขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมรีายละเอียดการส ารวจ ดงันี ้ 
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การสรา้งขอ้ค าถามส าหรบัผ ูร้บับรกิาร ไดก้ าหนดไว ้5 ส่วน ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูร้บับริการตวัอย่าง เชน่ สถานภาพของผูร้บับริการ 

สว่นท่ี 2 สถานท่ีใชบ้ริการ ไดแ้ก่ ส่วนจดทะเบียนธรุกิจกลาง (สนามบินน า้) ชัน้ 4 และส านกังานพฒันาธรุกิจการคา้ 

เขต 1-6 (เฉพาะงานบริการการจดทะเบียนบริษทัจ ากดั) 

ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ โดยไดก้ าหนดระดับความพึงพอใจ 5 ระดบั ไดแ้ก่ 1) ไม่พอใจเลย 

2) ไม่พอใจ 3) ปานกลาง 4) พอใจมาก และ 5) พอใจมากท่ีสดุ โดยมีการวัดระดบัความพึงพอใจใน 4 ประเด็น คือ 

ดา้นกระบวนการ ขัน้ตอนการใหบ้ริการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก และดา้นคณุภาพ

การใหบ้ริการ  

ส่วนท่ี 4 ความผกูพันต่อองคก์ร โดยก าหนดระดับคะแนน 5 ระดับ ไดแ้ก่ 1) ไม่เห็นดว้ยอย่างย่ิง 2) ไม่เห็นดว้ย 

3) เฉยๆ 4) เห็นด้วย และ 5) เห็นด้วยอย่างย่ิง โดยวัดระดับคะแนนความผูกพันของผู้รับบริการท่ีมีต่อ 

กรมพฒันาธรุกิจการคา้ 

ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เป็นขอ้ค าถามเปิดท่ีให้ผูร้ับบริการเสนอขอ้คิดเห็นหรือ

ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการใหบ้ริการ 
 

2.4 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

แบบสอบถามจัดท าในรปูแบบออนไลน ์(Google Form) โดยสแกนแบบส ารวจผ่าน QR Code ท าใหผู้ร้ับบริการ

ตอบแบบส ารวจไดส้ะดวก อีกทัง้ สามารถรวบรวมขอ้มลูผา่นระบบออนไลนแ์ละสะดวกตอ่การประเมนิผล 

 

2.5 การวิเคราะหข์อ้มลู 

       2.5.1 การหาค่าทางสถิต ิ

                การวิเคราะหห์าค่าทางสถิต ิไดแ้ก ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย เพ่ือพรรณนาขอ้มลูทัว่ไปของความพึงพอใจและ

ความผกูพนัของผูร้บับริการและความคิดเห็นอื่นๆ โดยก าหนดระดบัความพึงพอใจและความผกูพนัเป็นคะแนน ดงันี้ 

 

ระดบัความพึงพอใจ คะแนน ระดบัความผกูพนั คะแนน 

ไมพ่อใจเลย 1 ไมเ่ห็นดว้ยอย่างย่ิง 1 

ไมพ่อใจ 2 ไมเ่ห็นดว้ย 2 

ปานกลาง 3 เฉย ๆ 3 

พอใจมาก 4 เห็นดว้ย 4 

พอใจมากท่ีสดุ 5 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 5 
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2.5.2 การแปรผลจากคะแนนของแบบสอบถาม 

               การประเมินผลระดับความพึงพอใจและความผกูพันของผูร้ับบริการในดา้นต่างๆ ไดก้ าหนดเกณฑ ์

ในการวัดโดยการรวมคะแนนจากแบบส ารวจทกุขอ้ แลว้หาค่าเฉลี่ยของคะแนนน ามาเทียบกบัมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดบัของลิเคิรท์ (Likert Scale) ท่ีเป็นมาตรวดัใชส้ าหรบัใหผู้แ้สดงระดบัความคิดเห็นในแบบสอบถามปลายปิด 

โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนน 1 2 3 4 และ 5 ซ่ึงเกณฑก์ารพิจารณาของคะแนนเฉลี่ยท่ีใชใ้นการแปรความหมาย 

จัดระดับคะแนนเฉลี่ยตามความหมายของขอ้มูล ( ความกว้างของอันตรภาคชั้นเท่ากับ 0.80) โดยก าหนด 

ชว่งคะแนน ดงันี ้

 

ระดบัคะแนน ช่วงคะแนน การแปลผล ระดบัคะแนน ช่วงคะแนน การแปลผล 

ความพึงพอใจ ความผกูพนั 

1 1.00 – 1.80 ไมพ่อใจเลย 1 1.00 – 1.80 ไมเ่ห็นดว้ยอย่างย่ิง 

2 1.81 – 2.60 ไมพ่อใจ 2 1.81 – 2.60 ไมเ่ห็นดว้ย 

3 2.61 – 3.40 ปานกลาง 3 2.61 – 3.40 เฉย ๆ 

4 3.41 – 4.20 พอใจมาก 4 3.41 – 4.20 เห็นดว้ย 

5 4.21 – 5.00 พอใจมากท่ีสดุ 5 4.21 – 5.00 เห็นดว้ยอยา่งย่ิง 

 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = (คะแนนสงูสดุ – คะแนนต า่สดุ) 

 จ านวนชัน้ 

 

2.6 ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั 

1. ขอ้มลูความพึงพอใจและความผกูพันของผูร้ับบริการท่ีไดจ้ากการส ารวจเพ่ือสะทอ้นความตอ้งการ และ

ความคาดหวงัของผูร้บับริการท่ีมตีอ่กรมพฒันาธรุกิจการคา้ 

2. ขอ้มูลท่ีไดร้ับจากการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูร้ับบริการไปปรับปรงุ แกไ้ขคณุภาพ  

การใหบ้ริการเพ่ือผูร้บับริการมคีวามพึงพอใจมากย่ิงขึน้ 
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การส ารวจความความพึงพอใจและความผกูพนัของผ ูร้บับริการของกรมพฒันาธรุกิจการคา้ 

มีผ ูร้บับริการตอบแบบส ารวจฯ จ านวน 1,872 ราย ผลปรากฏว่า ความพึงพอใจของผ ูร้บับริการ 

ในภาพรวม 4.3830 คะแนน หรือคิดเป็นรอ้ยละของคะแนนเท่ากบั 87.66 และความผกูพนัของ

ผ ูร้บับริการในภาพรวม 4.3659 คะแนน หรือคิดเป็นรอ้ยละของคะแนนเท่ากบั 87.32 ซ่ึงน ามา

เทียบกบัคะแนนตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดระดับความพึงพอใจในคณุภาพการให้บริการของภาครฐั  

ของแผนแม่บทฯ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพของรฐั พบว่า เกินค่าเป้าหมาย

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการของภาครัฐ ปี 2561 – 2565 ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 

85 (+2.66) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

3.1 ความพึงพอใจในภาพรวม 

ผูร้ับบริการท่ีตอบแบบส ารวจจ านวน 1,872 ราย มีความพึงพอใจของผูร้บับริการในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย

จากการส ารวจเท่ากบั 4.3830 คะแนน หรือคิดเป็นรอ้ยละของคะแนนเท่ากบั 87.66 เมื่อพิจารณาในแตล่ะประเด็น 

พบว่า ประเด็นดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสดุ 4.4418 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 88.84 

รองลงมา ดา้นคณุภาพการให้บริการ 4.4116 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.23  ดา้นกระบวนการ ขั้นตอน 

การใหบ้ริการ 4.3987 คิดเป็นรอ้ยละ 88.87.97 และดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 4.2894 คิดเป็นรอ้ยละ 85.79  

รายละเอียดตามตาราง 1 
 

ตาราง 1 คะแนนและรอ้ยละของการส ารวจความพงึพอใจของผูรั้บบริการ (ภาพรวม) 

ประเด็น 
คะแนน 

จากการส ารวจ 

รอ้ยละของคะแนน 

จากการส ารวจ 

ระดบั 

ความพึงพอใจ 

1. ดา้นกระบวนการ ขัน้ตอน การใหบ้ริการ 4.3987 87.97 พอใจมากที่สดุ 

2. ดา้นเจา้หนา้ที่ผูใ้หบ้ริการ 4.4418 88.84 พอใจมากที่สดุ 

3. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 4.2894 85.79 พอใจมากที่สดุ 

4. ดา้นคณุภาพการใหบ้ริการ 4.4116 88.23 พอใจมากที่สดุ 

รวมทกุประเด็น 4.3830 87.66 พอใจมากท่ีสดุ 
 

 

3.2 ความพึงพอใจการใหบ้รกิาร ณ จดุบรกิาร (Walk-in) 

จากการส ารวจงานบริการท่ีใหบ้ริการ ณ จดุบริการ (Walk-in) ผูร้บับริการตอบแบบส ารวจจ านวน 171 ราย 

มีคะแนนเฉลี่ยจากการส ารวจเท่ากบั 4.5646 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 91.29 และเมื่อพิจารณาในแตล่ะประเด็น พบว่า 

ความพึงพอใจมากท่ีสดุประเด็นดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4.6472 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 92.94 รองลงมา ไดแ้ก่ 

คณุภาพการใหบ้ริการ 4.5819 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 91.64 ดา้นกระบวนการ ขัน้ตอนการใหบ้ริการ 4.5439 

คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 90.88 และดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 4.4912 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 89.82 รายละเอียด

ในตาราง 2 

  

บทท่ี 3  

สรปุผลการส ารวจ 
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ตาราง 2 คะแนนและรอ้ยละของการส ารวจความพงึพอใจของผูรั้บบริการการใหบ้ริการ ณ จุดบริการ (Walk-in) 
 

ประเด็น 

รอ้ยละความพึงพอใจ 
คะแนน

จากการ

ส ารวจ 

รอ้ยละ

จาก

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดบัความ

พึงพอใจ 
ไมพ่อใจ

เลย 
ไมพ่อใจ 

ปาน

กลาง 

พอใจ

มาก 

พอใจ

มากท่ีสดุ 

1. ดา้นกระบวนการ ขัน้ตอนการ

ใหบ้รกิาร 

1.36 1.75 8.97 16.96 70.96 4.5439 90.88 พอใจมากท่ีสดุ 

1.1 ขัน้ตอนการใหบ้ริการงา่ย 

ไมซ่บัซอ้น 

1.17 0.58 7.60 20.47 70.18 4.5789 91.58 พอใจมากที่สดุ 

1.2 มคีวามสะดวกรวดเร็ว ทนัตาม

ก าหนดเวลา 

2.34 3.51 14.62 15.79 63.74 4.3509 87.02 พอใจมากที่สดุ 

1.3 ใหบ้ริการตามล าดบักอ่น-หลงั 0.58 1.17 4.68 14.62 78.95 4.7018 94.04 พอใจมากที่สดุ 

2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผ ูใ้หบ้รกิาร 1.17 1.56 5.46 15.01 76.80 4.6472 92.94 พอใจมากท่ีสดุ 

2.1 มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการ

ปฏิบตังิาน 

1.17 1.17 5.26 15.79 76.61 4.6550 93.10 พอใจมากที่สดุ 

2.2 มคีวามกระตอืรือรน้ และจิตใจ 

ในการบริการที่ด ี(Service 

Mind) 

1.17 2.92 7.60 14.04 74.27 4.5731 91.46 พอใจมากที่สดุ 

2.3 มคีวามซ่ือสตัยส์จุริต และไม่

เลอืกปฏิบตัิ 

1.17 0.58 3.51 15.20 79.53 4.7135 94.27 พอใจมากที่สดุ 

3. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 0.97 2.53 9.36 20.66 66.47 4.4912 89.82 พอใจมากท่ีสดุ 

3.1 เอกสาร/คู่มอืแนะน าการ

ใหบ้ริการชดัเจน เขา้ใจงา่ย 

1.17 4.09 8.19 19.30 67.25 4.4737 89.47 พอใจมากที่สดุ 

3.2 สิ่งอ านวยความสะดวกมี

เพียงพอ เชน่ ที่นัง่รอ 

1.75 1.75 13.45 21.05 61.99 4.3977 87.95 พอใจมากที่สดุ 

3.3 สถานที่ใหบ้ริการสะดวก สะอาด 

และปลอดภยั 

0.00 1.75 6.43 21.64 70.18 4.6023 92.05 พอใจมากที่สดุ 

4. ดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 1.17 0.88 9.36 15.79 72.81 4.5819 91.64 พอใจมากท่ีสดุ 

4.1 ทา่นไดร้บับริการถกูตอ้ง 

ครบถว้นตามความตอ้งการ 

1.75 0.00 7.60 11.70 78.95 4.6608 93.22 พอใจมากที่สดุ 

4.2 ความคุม้ค่าของบริการที่ไดร้ับ

เมือ่พิจารณาถึงขัน้ตอน 

ระยะเวลา และค่าธรรมเนยีมใน

การรบับริการ 

0.58 1.75 11.11 19.88 66.67 4.5029 90.06 พอใจมากที่สดุ 

เฉลี่ยจากทกุประเด็น 1.17 1.75 8.19 17.22 71.66 4.5646 91.29 พอใจมากท่ีสดุ 

จากตาราง พบว่า หัวขอ้มีความซ่ือสัตยส์จุริตและไม่เลือกปฏิบัติ ไดร้ับความพึงพอใจมากท่ีสดุจากทั้งหมด 

11 หัวขอ้ 4.7135 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 94.27 รองลงมา หัวขอ้ใหบ้ริการตามล าดบักอ่น-หลงั 4.7018 คะแนน 

คิดเป็นรอ้ยละ 94.04 และหัวขอ้ท่านไดร้ับบริการถกูตอ้ง ครบถว้นตามความตอ้งการ 4.6608 คะแนน คิดเป็น

รอ้ยละ 93.22 ตามล าดบั 
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3.3 ความพึงพอใจงานบรกิารผา่นระบบออนไลน ์(Online)  

 จากการส ารวจงานบริการผา่นระบบออนไลน ์(Online) มีผูร้ับบริการตอบแบบส ารวจจ านวน 1,701 ราย

มีคะแนนเฉลี่ยจากการส ารวจเท่ากับ 4.3647 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 87.29  เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า  

มีความพึงพอใจมากท่ีสดุในประเด็นดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4.4211 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 88.42 รองลงมา 

ไดแ้ก่ คณุภาพการใหบ้ริการ 4.3945 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 87.89 ดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ 

4.3841 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 87.68 และดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 4.2691 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 85.38 

รายละเอียดในตาราง 3 
 

ตาราง 3 คะแนนและรอ้ยละของการส ารวจความพงึพอใจของผูรั้บบริการงานบริการผ่านระบบออนไลน์ (Online) 
 

ประเด็น 

รอ้ยละความพึงพอใจ 
คะแนน

จากการ

ส ารวจ 

รอ้ยละ

จาก

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดบัความ

พึงพอใจ 
ไมพ่อใจ

เลย 
ไมพ่อใจ 

ปาน

กลาง 

พอใจ

มาก 

พอใจ

มาก

ท่ีสดุ 

1. ดา้นกระบวนการ ขัน้ตอนการ

ใหบ้รกิาร 

1.12 2.23 10.88 28.67 57.10 4.3841 87.68 พอใจมากท่ีสดุ 

1.1 การลงทะเบียนผูใ้ชง้านเพื่อใช ้

บริการ สะดวก และรวดเร็ว 

1.18 1.88 9.70 27.04 60.20 4.4321 88.64 พอใจมากที่สดุ 

1.2 การกรอกขอ้มลู/แนบเอกสาร  

ในระบบ งา่ย ไมย่ ุง่ยาก 

1.00 2.35 10.70 30.28 55.67 4.3727 87.45 พอใจมากที่สดุ 

1.3 ระยะเวลาในการพิจารณา/ตอบ

กลบั รวดเร็ว ทนัตามก าหนด 

1.18 2.47 12.23 28.69 55.44 4.3474 86.95 พอใจมากที่สดุ 

2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผ ูใ้หบ้รกิาร 0.88 1.88 10.13 28.45 58.65 4.4211 88.42 พอใจมากท่ีสดุ 

2.1 มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญในการ

ปฏิบตังิาน 

0.71 2.06 9.58 30.98 56.67 4.4086 88.17 พอใจมากที่สดุ 

2.2 มคีวามกระตอืรือรน้ และจิตใจ 

ในการบริการที่ด ี(Service Mind) 

1.18 2.12 11.05 28.16 57.50 4.3868 87.74 พอใจมากที่สดุ 

2.3 มคีวามซ่ือสตัยส์จุริต และไมเ่ลือก

ปฏิบตั ิ

0.76 1.47 9.76 26.22 61.79 4.4680 89.36 พอใจมากที่สดุ 

3. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 1.72 3.31 13.40 29.45 52.11 4.2691 85.38 พอใจมากท่ีสดุ 

3.1 การใชง้านระบบมคีวามตอ่เนือ่ง

และรวดเร็ว 

1.29 2.88 10.76 30.22 54.85 4.3445 86.89 พอใจมากที่สดุ 

3.2 เอกสาร/คู่มอืแนะน าการใชง้าน

ชดัเจน เขา้ใจงา่ย 

1.00 2.41 12.93 31.22 52.44 4.3169 86.34 พอใจมากที่สดุ 

3.3 ชอ่งทางการติดตอ่สอบถาม

เจา้หนา้ท่ี สะดวก รวดเร็ว 

2.88 4.64 16.52 26.93 49.03 4.1458 82.92 พอใจมาก 

4. ดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 0.94 2.41 9.96 29.63 57.05 4.3945 87.89 พอใจมากท่ีสดุ 

4.1 ทา่นไดร้บับริการถกูตอ้ง 

ครบถว้นตามความตอ้งการ 

0.94 2.23 9.05 29.04 58.73 4.4239 88.48 พอใจมากที่สดุ 

4.2 ความคุม้ค่าของบริการที่ไดร้บัเมือ่

พิจารณาถึงขัน้ตอน ระยะเวลา และ

ค่าธรรมเนยีมในการรบับริการ 

0.94 2.59 10.88 30.22 55.38 4.3651 87.30 พอใจมากที่สดุ 

เฉลี่ยจากทกุประเด็น 1.19 2.46 11.20 29.00 56.15 4.3647 87.29 พอใจมากท่ีสดุ 
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จากตาราง พบว่า หัวขอ้มีความซ่ือสัตยส์จุริตและไม่เลือกปฏิบัติ  ไดร้ับความพึงพอใจมากท่ีสดุจากทั้งหมด  

11 หัวขอ้ 4.4680 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 89.36 รองลงมา หัวขอ้การลงทะเบียนผูใ้ชง้านเพ่ือใชบ้ริการ สะดวก 

และรวดเร็ว 4.4321 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.64 และหัวข ้อท่านได้รับบริการถูกต้อง  ครบถ้วน 

ตามความตอ้งการ 4.4239 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 88.48 ตามล าดบั 

 

3.4 ความพึงพอใจในแต่ละงานบรกิาร (7 งานบรกิาร) 

3.4.1 งานบรกิารการจดทะเบียนบรษิทัจ ากดั  

 จากการส ารวจผูร้ับบริการการจดทะเบียนบริษทัจ ากดั มีผูร้ับบริการตอบแบบส ารวจจ านวน 130 ราย 

มีคะแนนเฉลี่ยจากการส ารวจเท่ากับ 4.5713 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 91.43 เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า  

มีความพึงพอใจมากท่ีสดุในประเด็นดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4.6487 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 92.97 รองลงมา 

ดา้นคณุภาพการใหบ้ริการ 4.5808 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 91.62 ดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ 

4.5308 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 90.62 และดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 4.5282 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 90.56

รายละเอียดตามตาราง 4 
 

ตาราง 4 คะแนนและรอ้ยละของการส ารวจความพงึพอใจของผูรั้บบริการ  

งานบริการการจดทะเบียนบริษัทจ ากัด 

 

ประเด็น 
คะแนน 

จากการส ารวจ 

รอ้ยละของคะแนน 

จากการส ารวจ 

ระดบั 

ความพึงพอใจ 

1. ดา้นกระบวนการ ขัน้ตอน การใหบ้รกิาร 4.5308 90.62 พอใจมากท่ีสดุ 

1.1 ขัน้ตอนการใหบ้ริการงา่ยไมซ่บัซอ้น 4.5692 91.38 พอใจมากที่สดุ 

1.2 มคีวามสะดวกรวดเร็ว ทนัตามก าหนดเวลา 4.3231 86.46 พอใจมากที่สดุ 

1.3 ใหบ้ริการตามล าดบักอ่น-หลงั 4.7000 94.00 พอใจมากที่สดุ 

2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผ ูใ้หบ้รกิาร 4.6487 92.97 พอใจมากท่ีสดุ 

2.1 มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการปฏิบตังิาน 4.6615 93.23 พอใจมากที่สดุ 

2.2 มคีวามกระตอืรือรน้ และจิตใจในการบริการที่ดี (Service Mind) 4.5846 91.69 พอใจมากที่สดุ 

2.3 มคีวามซ่ือสตัยส์จุริต และไมเ่ลือกปฏิบตัิ 4.7000 94.00 พอใจมากที่สดุ 

3. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 4.5282 90.56 พอใจมากท่ีสดุ 

3.1 เอกสาร/คู่มอืแนะน าการใหบ้ริการชดัเจน เขา้ใจงา่ย 4.5385 90.77 พอใจมากที่สดุ 

3.2 สิ่งอ านวยความสะดวกมเีพียงพอ เชน่ ที่นัง่รอ 4.4462 88.92 พอใจมากที่สดุ 

3.3 สถานที่ใหบ้ริการสะดวก สะอาด และปลอดภยั 4.6000 92.00 พอใจมากที่สดุ 

4. ดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 4.5808 91.62 พอใจมากท่ีสดุ 

4.1 ทา่นไดร้บับริการถกูตอ้ง ครบถว้นตามความตอ้งการ 4.6308 92.62 พอใจมากที่สดุ 

4.2 ความคุม้ค่าของบริการที่ไดร้ับเมือ่พิจารณาถึงขัน้ตอน ระยะเวลา และ

ค่าธรรมเนยีมในการรบับริการ 

4.5308 90.62 พอใจมากที่สดุ 

รวมทกุประเด็น 4.5713 91.43 พอใจมากท่ีสดุ 
 

จากตาราง พบว่า หัวขอ้มีความซ่ือสัตย์สจุริตและไม่เลือกปฏิบัติและหัวขอ้ใหบ้ริการตามล าดับก่อน-หลัง 

ไดร้ับความพึงพอใจมากท่ีสดุจากทั้งหมด 11 หัวขอ้ 4.7000 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 94.00 รองลงมา หัวขอ้ 

มีความรูค้วามเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 4.6615 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 93.23 และหัวขอ้ท่านไดร้ับบริการ

ถกูตอ้ง ครบถว้นตามความตอ้งการ 4.6308 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 92.62 ตามล าดบั 
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3.4.2 งานบรกิารการขออนญุาตประกอบธรุกิจของคนต่างดา้ว  

 จากการส ารวจผูร้ับบริการการขออนญุาตประกอบธรุกิจของคนต่างดา้ว มีผูร้ับบริการตอบแบบ

ส ารวจจ านวน 31 ราย มีคะแนนเฉลี่ยจากการส ารวจเท่ากบั 4.4663 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 89.33 เมื่อพิจารณาใน

แตล่ะประเด็น พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสดุในประเด็นดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4.5484 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 

90.97 รองลงมาดา้นกระบวนการ ขัน้ตอนการใหบ้ริการ 4.4731 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 89.46 ดา้นคณุภาพ 

การใหบ้ริการ 4.4677 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 89.35 และดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 4.3763 คะแนน คิดเป็น

รอ้ยละ 87.53 รายละเอียดตามตาราง 5 
 

ตาราง 5 คะแนนและรอ้ยละของการส ารวจความพงึพอใจของผูรั้บบริการ  

งานบริการการขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 
 

ประเด็น 
คะแนน 

จากการส ารวจ 

รอ้ยละของคะแนน 

จากการส ารวจ 

ระดบั 

ความพึงพอใจ 

1. ดา้นกระบวนการ ขัน้ตอน การใหบ้รกิาร 4.4731 89.46 พอใจมากท่ีสดุ 

1.1 ขัน้ตอนการใหบ้ริการงา่ยไมซ่บัซอ้น 4.4839 89.68 พอใจมากที่สดุ 

1.2 มคีวามสะดวกรวดเร็ว ทนัตามก าหนดเวลา 4.2903 85.81 พอใจมากที่สดุ 

1.3 ใหบ้ริการตามล าดบักอ่น-หลงั 4.6452 92.90 พอใจมากที่สดุ 

2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผ ูใ้หบ้รกิาร 4.5484 90.97 พอใจมากท่ีสดุ 

2.1 มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการปฏิบตังิาน 4.5484 90.97 พอใจมากที่สดุ 

2.2 มคีวามกระตอืรือรน้ และจิตใจในการบริการที่ดี (Service Mind) 4.4194 88.39 พอใจมากที่สดุ 

2.3 มคีวามซ่ือสตัยส์จุริต และไมเ่ลือกปฏิบตัิ 4.6774 93.55 พอใจมากที่สดุ 

3. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 4.3763 87.53 พอใจมากท่ีสดุ 

3.1 เอกสาร/คู่มอืแนะน าการใหบ้ริการชดัเจน เขา้ใจงา่ย 4.0968 81.94 พอใจมาก 

3.2 สิ่งอ านวยความสะดวกมเีพียงพอ เชน่ ที่นัง่รอ 4.4839 89.68 พอใจมากที่สดุ 

3.3 สถานที่ใหบ้ริการสะดวก สะอาด และปลอดภยั 4.5484 90.97 พอใจมากที่สดุ 

4. ดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 4.4677 89.35 พอใจมากท่ีสดุ 

4.1 ทา่นไดร้บับริการถกูตอ้ง ครบถว้นตามความตอ้งการ 4.6774 93.55 พอใจมากที่สดุ 

4.2 ความคุม้ค่าของบริการที่ไดร้ับเมือ่พิจารณาถึงขัน้ตอน ระยะเวลา และ

ค่าธรรมเนยีมในการรบับริการ 

4.2581 85.16 พอใจมากที่สดุ 

รวมทกุประเด็น 4.4663 89.33 พอใจมากท่ีสดุ 
 

จากตาราง พบว่า หัวขอ้มีความซ่ือสตัยส์จุริตและหัวขอ้ท่านไดร้บับริการถกูตอ้ง ครบถว้นตามความตอ้งการ 

ไดร้ับความพึงพอใจมากท่ีสดุจากทั้งหมด 11 หัวขอ้ 4.6774 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 93.55 รองลงมา หัวขอ้ 

ใหบ้ริการตามล าดบัก่อน-หลงั 4.6452 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 92.90 และหัวขอ้มีความรูค้วามเชี่ยวชาญในการ

ปฏิบตังิานและสถานที่ใหบ้ริการสะดวก สะอาด และปลอดภยั 4.5484 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 90.97 ตามล าดบั 
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3.4.3 งานบรกิารการจดทะเบียนบรษิทัมหาชนจ ากดั  

 จากการส ารวจผูร้ับบริการการจดทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดั มีผูร้ับบริการตอบแบบส ารวจจ านวน 

10 ราย มีคะแนนเฉลี่ยจากการส ารวจเท่ากับ 4.7818 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 95.64 เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น 

พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสดุในประเด็นดา้นคณุภาพการใหบ้ริการ 4.9500 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 99.00 

รองลงมา ดา้นกระบวนการ ขัน้ตอนการใหบ้ริการและดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4.9333 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 

98.67 และดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 4.3667 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 87.33 รายละเอียดตามตาราง 6 

 

ตาราง 6 คะแนนและรอ้ยละของการส ารวจความพงึพอใจของผูรั้บบริการ  

งานบริการการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด 

 

ประเด็น 
คะแนน 

จากการส ารวจ 

รอ้ยละของคะแนน 

จากการส ารวจ 

ระดบั 

ความพึงพอใจ 

1. ดา้นกระบวนการ ขัน้ตอน การใหบ้รกิาร 4.9333 98.67 พอใจมากท่ีสดุ 

1.1 ขัน้ตอนการใหบ้ริการงา่ยไมซ่บัซอ้น 5.0000 100.00 พอใจมากที่สดุ 

1.2 มคีวามสะดวกรวดเร็ว ทนัตามก าหนดเวลา 4.9000 98.00 พอใจมากที่สดุ 

1.3 ใหบ้ริการตามล าดบักอ่น-หลงั 4.9000 98.00 พอใจมากที่สดุ 

2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผ ูใ้หบ้รกิาร 4.9333 98.67 พอใจมากท่ีสดุ 

2.1 มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการปฏิบตังิาน 4.9000 98.00 พอใจมากที่สดุ 

2.2 มคีวามกระตอืรือรน้ และจิตใจในการบริการที่ดี (Service Mind) 4.9000 98.00 พอใจมากที่สดุ 

2.3 มคีวามซ่ือสตัยส์จุริต และไมเ่ลือกปฏิบตัิ 5.0000 100.00 พอใจมากที่สดุ 

3. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 4.3667 87.33 พอใจมากท่ีสดุ 

3.1 เอกสาร/คู่มอืแนะน าการใหบ้ริการชดัเจน เขา้ใจงา่ย 4.8000 96.00 พอใจมากที่สดุ 

3.2 สิ่งอ านวยความสะดวกมเีพียงพอ เชน่ ที่นัง่รอ 3.5000 70.00 พอใจมากที่สดุ 

3.3 สถานที่ใหบ้ริการสะดวก สะอาด และปลอดภยั 4.8000 96.00 พอใจมากที่สดุ 

4. ดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 4.9500 99.00 พอใจมากท่ีสดุ 

4.1 ทา่นไดร้บับริการถกูตอ้ง ครบถว้นตามความตอ้งการ 5.0000 100.00 พอใจมากที่สดุ 

4.2 ความคุม้ค่าของบริการที่ไดร้ับเมือ่พิจารณาถึงขัน้ตอน ระยะเวลา และ

ค่าธรรมเนยีมในการรบับริการ 

4.9000 98.00 พอใจมากที่สดุ 

รวมทกุประเด็น 4.7818 95.64 พอใจมากท่ีสดุ 

จากตาราง พบว่า หัวขอ้ขัน้ตอนการใหบ้ริการงา่ยไม่ซับซอ้น หัวขอ้มีความซ่ือสัตยส์จุริต และไม่เลือกปฏิบัติ 

และหัวขอ้ท่านไดร้ับบริการถกูตอ้ง ครบถว้นตามความตอ้งการ ไดร้ับความพึงพอใจมากท่ีสดุจากทั้งหมด 11 หัวขอ้ 

5.0000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมา หัวขอ้มีความสะดวกรวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา 

หัวขอ้ใหบ้ริการตามล าดบัก่อน-หลงั หัวขอ้มีความรูค้วามเชี่ยวชาญในการปฏิบตังิานมคีวามกระตอืรือรน้และจิตใจ

ในการบริการท่ีดี (Service Mind) และหัวขอ้ความคุม้ค่าของบริการท่ีไดร้ับเมื่อพิจารณาถึงขัน้ตอน ระยะเวลา และ

ค่าธรรมเนยีมในการรบับริการ 4.9000 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 98.00 ตามล าดบั 

 

 



 
 

15 

3.4.4 งานบรกิารการจดทะเบียนนิติบคุคลทางอิเล็กทรอนิกส ์(e-Registration)  

 จากการส ารวจผูร้ับบริการการจดทะเบียนนติิบคุคลทางอิเล็กทรอนกิส์ (e-Registration) มีผูร้ับบริการ

ตอบแบบส ารวจจ านวน 137 ราย มีคะแนนเฉลี่ยจากการส ารวจเท่ากับ 4.3106 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 86.21      

เมื่อพิจารณาในแตล่ะประเด็น พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สดุในประเด็นดา้นเจา้หนา้ที่ผูใ้หบ้ริการ 4.4209 คิดเป็น

รอ้ยละ 88.42 รองลงมา ดา้นคณุภาพการใหบ้ริการ 4.4015 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 88.03 ดา้นกระบวนการ 

ขัน้ตอนการใหบ้ริการ 4.3747 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 87.49 และดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 4.0754 คะแนน  

คิดเป็นรอ้ยละ 81.51 รายละเอียดตามตาราง 7 

 

ตาราง 7 คะแนนและรอ้ยละของการส ารวจความพงึพอใจของผูรั้บบริการ  

งานบริการการจดทะเบียนนิติบคุคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 

 

ประเด็น 
คะแนน 

จากการส ารวจ 

รอ้ยละของคะแนน 

จากการส ารวจ 

ระดบั 

ความพึงพอใจ 

1. ดา้นกระบวนการ ขัน้ตอน การใหบ้รกิาร 4.3747 87.49 พอใจมากท่ีสดุ 

1.1 การลงทะเบียนผูใ้ชง้านเพื่อใชบ้ริการ สะดวก และรวดเร็ว 4.5036 90.07 พอใจมากที่สดุ 

1.2 การกรอกขอ้มลู/แนบเอกสารในระบบ งา่ย ไมย่ ุง่ยาก 4.4672 89.34 พอใจมากที่สดุ 

1.3 ระยะเวลาในการพิจารณา/ตอบกลบั รวดเร็ว ทนัตามก าหนด 4.1533 83.07 พอใจมากที่สดุ 

2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผ ูใ้หบ้รกิาร 4.4209 88.42 พอใจมากท่ีสดุ 

2.1 มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการปฏิบตังิาน 4.4526 89.05 พอใจมากที่สดุ 

2.2 มคีวามกระตอืรือรน้ และจิตใจในการบริการที่ดี (Service Mind) 4.3212 86.42 พอใจมากที่สดุ 

2.3 มคีวามซ่ือสตัยส์จุริต และไมเ่ลือกปฏิบตัิ 4.4891 89.78 พอใจมากที่สดุ 

3. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 4.0754 81.51 พอใจมาก 

3.1 การใชง้านระบบมคีวามตอ่เนือ่งและรวดเร็ว 4.2701 85.40 พอใจมากที่สดุ 

3.2 เอกสาร/คู่มอืแนะน าการใชง้านชดัเจน เขา้ใจงา่ย 4.2482 84.96 พอใจมากที่สดุ 

3.3 ชอ่งทางการติดตอ่สอบถามเจา้หนา้ท่ี สะดวก รวดเร็ว 3.7080 74.16 พอใจมาก 

4. ดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 4.4015 88.03 พอใจมากท่ีสดุ 

4.1 ทา่นไดร้บับริการถกูตอ้ง ครบถว้นตามความตอ้งการ 4.4599 89.20 พอใจมากที่สดุ 

4.2 ความคุม้ค่าของบริการที่ไดร้ับเมื่อพิจารณาถึงขัน้ตอน ระยะเวลา และ

ค่าธรรมเนยีมในการรบับริการ 

4.3431 86.86 พอใจมากที่สดุ 

รวมทกุประเด็น 4.3106 86.21 พอใจมากท่ีสดุ 

จากตาราง พบว่า หัวขอ้การลงทะเบียนผูใ้ชง้านเพ่ือใชบ้ริการ สะดวก และรวดเร็วไดร้บัความพึงพอใจมากท่ีสดุ

จากทั้งหมด 11 หัวขอ้ 4.5036 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 90.07 รองลงมา หัวขอ้มีความซ่ือสตัยส์จุริต และไม่เลือก

ปฏิบัติ 4.4891 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 89.78 และหัวขอ้การกรอกขอ้มลู/แนบเอกสารในระบบ ง่าย ไม่ยุ่งยาก

4.4672 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 89.34 ตามล าดบั 
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3.4.5 งานบรกิารการน าสง่งบการเงิน (e-Filing)  

 จากการส ารวจผูร้บับริการการน าส่งงบการเงนิ (e-Filing) มผีูร้บับริการตอบแบบส ารวจจ านวน 394 ราย 

มีคะแนนเฉลี่ยจากการส ารวจเท่ากับ 4.3802 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 87.60 เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า 

มีความพึงพอใจมากท่ีสดุในประเด็นดา้นเจ้าหนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ  4.4983 คิดเป็นร้อยละ 89.97 รองลงมา 

ดา้นคณุภาพการใหบ้ริการ 4.4315 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 88.63 ดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ 

4.3756 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 87.51 และดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 4.2327 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 84.65 

รายละเอียดตามตาราง 8 

 

 

ตาราง 8 คะแนนและรอ้ยละของการส ารวจความพงึพอใจของผูรั้บบริการ  

งานบริการการน าส่งงบการเงิน (e-Filing) 

ประเด็น 
คะแนน 

จากการส ารวจ 

รอ้ยละของคะแนน 

จากการส ารวจ 

ระดบั 

ความพึงพอใจ 

1. ดา้นกระบวนการ ขัน้ตอน การใหบ้รกิาร 4.3756 87.51 พอใจมากท่ีสดุ 

1.1 การลงทะเบียนผูใ้ชง้านเพื่อใชบ้ริการ สะดวก และรวดเร็ว 4.4924 89.85 พอใจมากที่สดุ 

1.2 การกรอกขอ้มลู/แนบเอกสารในระบบ งา่ย ไมย่ ุง่ยาก 4.3173 86.35 พอใจมากที่สดุ 

1.3 ระยะเวลาในการพิจารณา/ตอบกลบั รวดเร็ว ทนัตามก าหนด 4.3173 86.35 พอใจมากที่สดุ 

2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผ ูใ้หบ้รกิาร 4.4983 89.97 พอใจมากท่ีสดุ 

2.1 มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการปฏิบตังิาน 4.4949 89.90 พอใจมากที่สดุ 

2.2 มคีวามกระตอืรือรน้ และจิตใจในการบริการที่ดี (Service Mind) 4.4772 89.54 พอใจมากที่สดุ 

2.3 มคีวามซ่ือสตัยส์จุริต และไมเ่ลือกปฏิบตัิ 4.5228 90.46 พอใจมากที่สดุ 

3. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 4.2327 84.65 พอใจมาก 

3.1 การใชง้านระบบมคีวามตอ่เนือ่งและรวดเร็ว 4.3096 86.19 พอใจมากที่สดุ 

3.2 เอกสาร/คู่มอืแนะน าการใชง้านชดัเจน เขา้ใจงา่ย 4.2107 84.21 พอใจมากที่สดุ 

3.3 ชอ่งทางการติดตอ่สอบถามเจา้หนา้ท่ี สะดวก รวดเร็ว 4.1777 83.55 พอใจมาก 

4. ดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 4.4315 88.63 พอใจมากท่ีสดุ 

4.1 ทา่นไดร้บับริการถกูตอ้ง ครบถว้นตามความตอ้งการ 4.5076 90.15 พอใจมากที่สดุ 

4.2 ความคุม้ค่าของบริการที่ไดร้ับเมื่อพิจารณาถึงขัน้ตอน ระยะเวลา และ

ค่าธรรมเนยีมในการรบับริการ 

4.3553 87.11 พอใจมากที่สดุ 

รวมทกุประเด็น 4.3802 87.60 พอใจมากท่ีสดุ 

จากตาราง พบว่า หัวขอ้มีความซ่ือสัตยส์จุริต และไม่เลือกปฏิบัติไดร้ับความพึงพอใจมากท่ีสดุจากทั้งหมด 

11 หัวขอ้ 4.5228 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 90.46 รองลงมา หัวขอ้ท่านไดร้ับบริการถกูตอ้ง ครบถว้นตาม 

ความตอ้งการ 4.5076 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 90.15 และหัวขอ้มีความรูค้วามเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

4.4949 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 89.90 ตามล าดบั 

 

 

 

 



 
 

17 

3.4.6 งานบรกิารการแจง้ขอ้มลูผ ูท้ าบญัชี (e-Accountant)  

 จากการส ารวจผูร้ับบริการการแจง้ขอ้มลูผูท้ าบัญชี (e-Accountant) มีผูร้ับบริการตอบแบบส ารวจ

จ านวน 730 ราย มีคะแนนเฉลี่ยจากการส ารวจเท่ากบั 4.4057 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 88.11 เมื่อพิจารณาในแตล่ะ

ประเด็น พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสดุในประเด็นดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.4731 คะแนน 

คิดเป็นรอ้ยละ 89.46 รองลงมา ดา้นคณุภาพการใหบ้ริการ 4.4151 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 88.30 ดา้นเจา้หนา้ท่ี

ผูใ้หบ้ริการ 4.4027 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 88.05 และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 4.3352 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 

86.70 รายละเอียดตามตาราง 9 

 

ตาราง 9 คะแนนและรอ้ยละของการส ารวจความพงึพอใจของผูรั้บบริการ 

งานบริการการแจง้ขอ้มูลผูท้ าบัญชี (e-Accountant) 

ประเด็น 
คะแนน 

จากการส ารวจ 

รอ้ยละของคะแนน 

จากการส ารวจ 

ระดบั 

ความพึงพอใจ 

1. ดา้นกระบวนการ ขัน้ตอน การใหบ้รกิาร 4.4731 89.46 พอใจมากท่ีสดุ 

1.1 การลงทะเบียนผูใ้ชง้านเพื่อใชบ้ริการ สะดวก และรวดเร็ว 4.5315 90.63 พอใจมากที่สดุ 

1.2 การกรอกขอ้มลู/แนบเอกสารในระบบ งา่ย ไมย่ ุง่ยาก 4.4699 89.40 พอใจมากที่สดุ 

1.3 ระยะเวลาในการพิจารณา/ตอบกลบั รวดเร็ว ทนัตามก าหนด 4.4178 88.36 พอใจมากที่สดุ 

2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผ ูใ้หบ้รกิาร 4.4027 88.05 พอใจมากท่ีสดุ 

2.1 มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการปฏิบตังิาน 4.3795 87.59 พอใจมากที่สดุ 

2.2 มคีวามกระตอืรือรน้ และจิตใจในการบริการที่ดี (Service Mind) 4.3699 87.40 พอใจมากที่สดุ 

2.3 มคีวามซ่ือสตัยส์จุริต และไมเ่ลือกปฏิบตัิ 4.4589 89.18 พอใจมากที่สดุ 

3. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 4.3352 86.70 พอใจมาก 

3.1 การใชง้านระบบมคีวามตอ่เนือ่งและรวดเร็ว 4.4521 89.04 พอใจมากที่สดุ 

3.2 เอกสาร/คู่มอืแนะน าการใชง้านชดัเจน เขา้ใจงา่ย 4.4164 88.33 พอใจมากที่สดุ 

3.3 ชอ่งทางการติดตอ่สอบถามเจา้หนา้ท่ี สะดวก รวดเร็ว 4.1370 82.74 พอใจมาก 

4. ดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 4.4151 88.30 พอใจมากท่ีสดุ 

4.1 ทา่นไดร้บับริการถกูตอ้ง ครบถว้นตามความตอ้งการ 4.4274 88.55 พอใจมากที่สดุ 

4.2 ความคุม้ค่าของบริการที่ไดร้ับเมื่อพิจารณาถึงขัน้ตอน ระยะเวลา และ

ค่าธรรมเนยีมในการรบับริการ 

4.4027 88.05 พอใจมากที่สดุ 

รวมทกุประเด็น 4.4057 88.11 พอใจมากท่ีสดุ 

จากตาราง พบว่า หัวขอ้การลงทะเบียนผูใ้ชง้านเพ่ือใชบ้ริการ สะดวก และรวดเร็วไดร้ับความพึงพอใจ 

มากท่ีสดุจากทั้งหมด 11 หัวขอ้ 4.5315 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 90.63 รองลงมา หัวขอ้การกรอกขอ้มลู/ 

แนบเอกสารในระบบ ง่าย ไม่ยุ่งยาก 4.4699 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 89.40 และหัวขอ้การใชง้านระบบมีความ

ตอ่เนือ่งและรวดเร็ว 4.4521 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 89.04 ตามล าดบั 
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3.4.7 งานบรกิารการจดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธรุกิจ (e-Secured)  

 จากการส ารวจผูร้ับบริการการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธรุกิจ (e-Secured) มีผูร้ับบริการ 

ตอบแบบส ารวจจ านวน 440 ราย มีคะแนนเฉลี่ยจากการส ารวจเท่ากับ 4.2996 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.99  

เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสดุในประเด็นดา้นเจา้หนา้ที่ผูใ้หบ้ริการ 4.3826 คะแนน  

คิดเป็นรอ้ยละ 87.65 รองลงมา ดา้นคณุภาพการใหบ้ริการ 4.3250 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 86.50 ดา้นดา้นสิ่งอ านวย

ความสะดวก 4.2523 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 85.05 และดา้นกระบวนการ ขัน้ตอนการใหบ้ริการ 4.2470 คะแนน 

คิดเป็นรอ้ยละ 89.94 รายละเอียดตามตาราง 10 

 

ตาราง 10 คะแนนและรอ้ยละของการส ารวจความพงึพอใจของผูรั้บบริการ 

งานบริการการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-Secured) 

ประเด็น 
คะแนน 

จากการส ารวจ 

รอ้ยละของคะแนน 

จากการส ารวจ 

ระดบั 

ความพึงพอใจ 

1. ดา้นกระบวนการ ขัน้ตอน การใหบ้รกิาร 4.2470 84.94 พอใจมากท่ีสดุ 

1.1 การลงทะเบียนผูใ้ชง้านเพื่อใชบ้ริการ สะดวก และรวดเร็ว 4.1909 83.82 พอใจมาก 

1.2 การกรอกขอ้มลู/แนบเอกสารในระบบ งา่ย ไมย่ ุง่ยาก 4.2318 84.64 พอใจมากที่สดุ 

1.3 ระยะเวลาในการพิจารณา/ตอบกลบั รวดเร็ว ทนัตามก าหนด 4.3182 86.36 พอใจมากที่สดุ 

2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผ ูใ้หบ้รกิาร 4.3826 87.65 พอใจมากท่ีสดุ 

2.1 มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการปฏิบตังิาน 4.3659 87.32 พอใจมากที่สดุ 

2.2 มคีวามกระตอืรือรน้ และจิตใจในการบริการที่ด ี(Service Mind) 4.3545 87.09 พอใจมากที่สดุ 

2.3 มคีวามซ่ือสตัยส์จุริต และไมเ่ลือกปฏิบตัิ 4.4273 88.55 พอใจมากที่สดุ 

3. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 4.2523 85.05 พอใจมาก 

3.1 การใชง้านระบบมคีวามตอ่เนือ่งและรวดเร็ว 4.2205 84.41 พอใจมากที่สดุ 

3.2 เอกสาร/คู่มอืแนะน าการใชง้านชดัเจน เขา้ใจงา่ย 4.2682 85.36 พอใจมากที่สดุ 

3.3 ชอ่งทางการติดตอ่สอบถามเจา้หนา้ท่ี สะดวก รวดเร็ว 4.2682 85.36 พอใจมากที่สดุ 

4. ดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 4.3250 86.50 พอใจมากท่ีสดุ 

4.1 ทา่นไดร้บับริการถกูตอ้ง ครบถว้นตามความตอ้งการ 4.3318 86.64 พอใจมากที่สดุ 

4.2 ความคุม้ค่าของบริการที่ไดร้ับเมื่อพิจารณาถึงขัน้ตอน ระยะเวลา และ

ค่าธรรมเนยีมในการรบับริการ 

4.3182 86.36 พอใจมากที่สดุ 

รวมทกุประเด็น 4.2996 85.99 พอใจมากท่ีสดุ 

จากตาราง พบว่า หัวขอ้มีความซ่ือสัตยส์จุริต และไม่เลือกปฏิบัติไดร้ับความพึงพอใจมากท่ีสดุจากทั้งหมด 

11 หัวขอ้ 4.4273 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 88.55 รองลงมา หัวขอ้มีความรูค้วามเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

4.3659 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 87.32 และหัวขอ้มีความกระตือรือรน้ และจิตใจในการบริการท่ีดี (Service Mind) 

4.3545 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 87.09 ตามล าดบั 
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3.5 ความผกูพนัในภาพรวม 

จากการส ารวจผูร้ับบริการมีความผกูพันในภาพรวม มีผูร้ับบริการตอบแบบส ารวจทั้งสิ้น 1,872 ราย  

มีคะแนนเฉลี่ยจากการส ารวจเท่ากับ 4.3659 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 87.32 เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า 

มีระดับความผกูพันเห็นดว้ยอย่างย่ิงในประเด็นท่านยินดีสนับสนนุและเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมพัฒนา

ธรุกิจการคา้ 4.4370 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 88.74 รองลงมา ท่านจะบอกเล่าประสบการณ์ ความประทับใจตอ่

การใหบ้ริการของกรมพัฒนาธรุกิจการคา้ 4.3307 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 86.61 และหากนึกถึงบริการของ

ภาครัฐ ท่านจะนึกถึงการให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  4.3301 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.60  

รายละเอียดตามตาราง 11  

 

ตาราง 11 คะแนนและรอ้ยละของการส ารวจความผูกพันของผูรั้บบริการ (ภาพรวม) 

ประเด็น 

รอ้ยละความผกูพนั 
คะแนน

จากการ

ส ารวจ 

รอ้ยละ

จาก

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดบั

ความ

ผกูพนั 

ไมเ่ห็น

ดว้ย

อยา่งยิง่ 

ไมเ่ห็น

ดว้ย 
เฉย ๆ เห็นดว้ย 

เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ 

1. หากนกึถึงบริการของภาครัฐ ทา่นจะนกึถึง 

การใหบ้ริการของกรมพฒันาธรุกิจการคา้ 

1.07 2.56 11.97 31.09 53.31 4.3301 86.60 เห็นดว้ย

อยา่งยิ่ง 

2. ทา่นจะบอกเลา่ประสบการณค์วามประทบัใจ

ตอ่การใหบ้ริการของกรมพฒันาธรุกิจการคา้ 

1.28 2.99 11.70 29.43 54.59 4.3307 86.61 เห็นดว้ย

อยา่งยิ่ง 

3. ทา่นยินดสีนบัสนนุและเขา้ร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ 

ของกรมพฒันาธรุกิจการคา้ 

0.80 1.60 10.63 27.03 59.94 4.4370 88.74 เห็นดว้ย

อยา่งยิ่ง 

เฉลี่ยจากทกุประเด็น 1.05 2.39 11.43 29.18 55.95 4.3659 87.32 
เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ 
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3.6 ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ 

ผูร้ับบริการจ านวน 307 ราย ไดเ้สนอขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับคณุภาพการใหบ้ริการ โดย 3 อันดบัแรก 

ไดแ้ก่ 1. การใหบ้ริการดีเย่ียม เจา้หนา้ท่ีใหค้ าอธิบายท่ีชดัเจน มีช่องทางการติดต่อทางแอพพลิเคชัน่ไลน ์สะดวก 

และรวดเร็ว 2.การเขา้สู่ระบบค่อนขา้งยาก ไม่เสถียร ท าใหก้ารใชง้าน  ไม่ต่อเนื่อง ควรพัฒนาระบบใหใ้ชง้านงา่ย 

ตอ่การใชง้าน สะดวก รวดเร็วและถกูตอ้งในการตรวจสอบขอ้มลู รวมถึงรปูแบบไฟลห์รือโปรแกรมใหเ้ป็นปัจจบุนั 

3. ติดต่อเจ้าหนา้ท่ีทางโทรศัพท์ค่อนขา้งยาก รอนาน ไม่มีเจ ้าหนา้ท่ีรับสาย อยากให้เพ่ิมบริการคู่สาย/ 

เบอรโ์ทรศัพท/์ชอ่งทางตดิตอ่เจา้หนา้ที่ใหม้ปีระสิทธิภาพและรวดเร็วขึน้ รายละเอียดในตาราง 12  

 

ตาราง 12 จ านวนผูรั้บบริการท่ีใหข้อ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะเกี่ ยวกับคณุภาพการใหบ้ริการ 

ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ
1/

 จ านวน 

1. การใหบ้ริการดเีย่ียม เจา้หนา้ที่ใหค้ าอธิบายที่ชดัเจน มชีอ่งทางการสอบถามทางแอพพลิเคชัน่ไลนส์ะดวก รวดเร็ว  95 

2. การเขา้สูร่ะบบคอ่นขา้งยาก ไมเ่สถียร ท าใหก้ารใชง้านไมต่อ่เนือ่ง ควรพฒันาระบบใหใ้ชง้านงา่ยตอ่การใชง้าน 

สะดวก รวดเร็วและถกูตอ้งในการตรวจสอบขอ้มลู รวมถึงรปูแบบไฟลห์รือโปรแกรมใหเ้ป็นปัจจบุนั 

73 

3. ตดิตอ่เจา้หนา้ที่ทางโทรศัพทค์อ่นขา้งยาก รอนาน ไมม่เีจา้หนา้ที่รบัสาย อยากใหเ้พิ่มบริการคูส่าย/เบอรโ์ทรศัพท/์

ชอ่งทางตดิตอ่เจา้หนา้ที่ใหม้ปีระสิทธิภาพและรวดเร็วขึน้  

52 

4. เจา้หนา้ที่ไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการ ท าใหก้ารด าเนนิการลา่ชา้ ควรเพิ่มเจา้หนา้ที่/นายทะเบียนสว่นบริการ

ประชาชนใหค้ าปรึกษา สอบถามเพื่อความรวดเร็ว  

32 

5. รายละเอียดเอกสารควรระบใุหช้ดัเจน และครอบคลมุทกุประเภทการจดทะเบียน และควรจดัท าวิดโีอใหค้ าแนะน า/

ขัน้ตอนการปฏิบตังิานดว้ยภาษาทีค่นทัว่ไปสามารถเขา้ใจไดง้า่ย พรอ้มทัง้ชีแ้จงรายละเอียดบนเว็บไซตใ์หล้ะเอียด 

8 

6. การจองคิวออนไลนย์าก เนือ่งจากคิวเต็ม อยากใหก้ารจองคิวงา่ยขึน้ และเพิ่มการแสดงล าดบัคิวใหท้ราบล าดบัคิว 8 

7. อ่ืน ๆ  เชน่ เพ่ิมที่นัง่รอ จดัการอบรม/สมัมนาทางออนไลนฟ์รีมากขึน้ สถานที่จอดรถ การลดคา่ธรรมเนยีม การ

ขยายเวลาการยื่นงบการเงนิ คา่ปรับคอ่นขา้งสงู เป็นตน้ 

39 

รวม 307 

หมายเหต ุ1/ ผูร้บับริการแตล่ะรายการสามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ค าตอบ 
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ภาคผนวก ก 

ขอ้มลูทัว่ไปของผ ูร้บับรกิาร 

 

1) ขอ้มลูทัว่ไปของผ ูร้บับรกิาร จ านวน 1,872 ราย 

สถานภาพ จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

1.1 งานบรกิารจดทะเบียนบรษิทัจ ากดั 128 100 

 กรรมการบริษทั/หุน้สว่นผูจ้ดัการ 24 18.46 

 ส านกังานกฎหมาย 17 13.08 

 ส านกังานบญัช ี 66 50.77 

 อ่ืนๆ 23 17.69 

1.2 งานบรกิารการขออนญุาตประกอบธรุกิจของคนต่างดา้ว 31 100 

 กรรมการบริษทั/หุน้สว่นผูจ้ดัการ 2 6.45 

 ส านกังานกฎหมาย 25 80.65 

 ส านกังานบญัช ี 1 3.23 

 อ่ืนๆ 3 9.68 

1.3 งานบรกิารการจดทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดั 10 100 

 กรรมการบริษทั/หุน้สว่นผูจ้ดัการ 0 0.00 

 ส านกังานกฎหมาย 4 40.00 

 ส านกังานบญัช ี 0 0.00 

 พนกังานของบริษทั 6 60.00 

 อ่ืนๆ 0 0.00 

1.4 งานบรกิารการจดทะเบียนนิติบคุคลทางอิเล็กทรอนิกส ์(e-Registration) 137 100 

 ผูป้ระกอบการ 77 56.20 

 ผูท้ าบญัชี 45 32.85 

 หัวหนา้ส านกังานบญัชคีณุภาพ 1 0.73 

 ผูร้บัรองลายมือชือ่จดทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดั  0 0.00 

 ผูบ้งัคบัหลกัประกนั 0 0.00 

 ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 1 0.73 

 ผูท้ี่เป็นสามญัสมาชิกและสมาชกิวิสามญัแห่งเนตบิณัฑติยสภา 10 7.30 

 อ่ืนๆ 3 2.19 

1.5 งานบรกิารการน าสง่งบการเงิน (e-Filing) 394 100 

 กรรมการบริษทั/หุน้สว่นผูจ้ดัการ 36 9.14 

 ส านกังานกฎหมาย 7 1.78 

 ส านกังานบญัช ี  127 32.23 

 ผูท้ าบญัชี 188 47.72 

 อ่ืนๆ 36 9.14 

1.6 งานบรกิารการแจง้ขอ้มลูผ ูท้ าบญัชี (e-Accountant) 730 100 

 ส านกังานรบับริการท าบญัชี 97 13.29 

 ผูท้ าบญัชอิีสระ                  376 51.51 

 พนกังานของบริษทั                  247 33.84 

 อ่ืนๆ 10 1.37 

1.7 งานบรกิารการจดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธรุกิจ (e-Secured) 440 100 

 สถาบนัทางการเงนิ 391 88.86 

 ผูร้บัหลกัประกนัอื่น 29 6.59 

 อ่ืนๆ 20 4.55 
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2) สถานท่ีการใหบ้รกิาร 

สถานท่ีใหบ้ริการ จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

การติดต่อ ณ จดุใหบ้รกิาร (Walk-in) 171 9.13 

1. สว่นจดทะเบียนธรุกิจกลาง (สนามบินน า้) ชัน้ 4  19 1.01 

2. ส านกังานพฒันาธรุกิจการคา้ เขต 1 (ป่ินเกลา้) 46 2.46 

3. ส านกังานพฒันาธรุกิจการคา้ เขต 2 (พหลโยธิน) 9 0.48 

4. ส านกังานพฒันาธรุกิจการคา้ เขต 3 (รชัดาภเิษก) 35 1.87 

5. ส านกังานพฒันาธรุกิจการคา้ เขต 4 (สรุวงศ)์ 8 0.43 

6. ส านกังานพฒันาธรุกิจการคา้ เขต 5 (ศรีนครินทร)์ 3 0.16 

7. ส านกังานพฒันาธรุกิจการคา้ เขต 6 (ศนูยร์าชการเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษา) 10 0.53 

8. กองบริหารการประกอบธรุกิจของชาวตา่งชาต ิชัน้ 8 (สว่นกลาง) 31 1.66 

9. กองทะเบียนบริษทัมหาชนและธรุกิจพิเศษ ชัน้ 4 (สว่นกลาง) 10 0.53 

งานบรกิารผา่นระบบออนไลน ์(Online) 1,701 90.87 

10. การจดทะเบียนจดัตัง้บริษทัจ ากดัทางอิเล็กทรอนกิส ์(e-Registration) 137 7.32 

11. การน าสง่งาบการเงนิ (e-Filing) 394 21.05 

12. การแจง้ขอ้มลูผูท้ าบญัช ี(e-Accountant) 730 39.00 

13. การจดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธรุกิจ (e-Secured) 440 23.50 

รวมทัง้สิ้น 1,872 100 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเทียบรอ้ยละของคะแนนจากการส ารวจกบัคะแนนตามเกณฑต์วัชีว้ดั ระดบัความพึงพอใจ 

ในคณุภาพการใหบ้ริการของภาครฐั ของแผนแมบ่ทฯ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพของรฐั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ขอ้ 2.2 เป้าหมาย

และตวัชีว้ดัของแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครฐั 

 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 

2565 

ปี 2566  – 

2570 

ปี 2571  – 

2575 

ปี 2576  – 

2580 

1. บริการของรฐั 

มปีระสิทธิภาพและ 

มคีณุภาพเป็นท่ียอมรบั

ของผูใ้ชบ้ริการ 

ร ะดับความพึ งพอ ใจ ใน

คณุภาพการใหบ้ริการของ

ภาครฐั 

ไมน่อ้ยกว่า 

รอ้ยละ 85 

ไมน่อ้ยกว่า  

รอ้ยละ 90 

ไมน่อ้ยกว่า 

รอ้ยละ 95 

ไมน่อ้ยกว่า 

รอ้ยละ 95 
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ภาคผนวก ค แบบสอบถาม 

 

ตวัอยา่ง 

แบบส ารวจความพึงพอใจและความผกูพนัของผ ูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิาร ณ จดุบรกิาร (Walk-in) 
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ตวัอยา่ง 

แบบส ารวจความพึงพอใจและความผกูพนัของผ ูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารผา่นระบบออนไลน ์(Online) 

 


