
รายงานสรุปแบบส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 
ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัว 76 จังหวัด 

ประจ าปี 2565 (เม.ย 65 – ก.ย 65) 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร มีผู้ตอบแบบส ำรวจทั้งหมด 1,073 รำย ศูนย์ปฏิบัติกำรเพ่ือป้องกัน

กำรกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัว 76 จังหวัด ประจ ำปี 2565 (เม.ย65 – ก.ย65) สำมำรถสรุป ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
1. เพศผู้ถูกกระท า  

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 92.6   
เพศชำย คิดเป็นร้อยละ   7.4 

2. อาย ุผู้ขอรับบริกำร มีดังนี้  
ส่วนใหญ่เป็นวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 19-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.1  
รองลงมำได้แก่วัยกลำงคน 36-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.4  
และวัยชรำ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ     5.5  

3. ขอรับบริการครั้งที่ 1 คิดเป็นร้อยละ   96.8  
ขอรับบริการครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ    3.2 

4. สถานภาพ  
ส่วนใหญ่โสด คิดเป็นร้อยละ  46.6  
รองลงมำได้แกส่มรส คิดเป็นร้อยละ 41.1  
หม้ำย คิดเป็นร้อยละ     5.2  
แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ    4.8   
หย่ำ คิดเป็นร้อยละ     2.3  

5. การศึกษาที่ส าเร็จสูงสุด  
ส่วนใหญ่ปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ   21.3  
ระดับมัธยมศึกษำ/ปวช. คิดเป็นร้อยละ   19.3 
ปวส./ปวท./อนุปริญญำ คิดเป็นร้อยละ    19.8 
อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ     17.2  
ปริญญำโท คิดเป็นร้อยละ    13.2    
ประถมศึกษำ คิดเป็นร้อยละ      9.2  

6. อาชีพ  
ส่วนใหญ่ลูกจ้ำง/พนักงำนบริษัท คิดเป็นร้อยละ 23.8  
รองลงมำได้แก่ รับจ้ำงทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 15.8  
ผู้ประกอบกำร/เจ้ำของธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 15.0 
ค้ำขำย คิดเป็นร้อยละ    14.4  
ว่ำงงำนคิดเป็นร้อยละ    12.3 
อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ    10.3  
รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ คิดเป็นร้อยละ    8.4 



 
 

7. ท่านรับทราบช่องทางการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวจากช่องทางใด 
ส่วนใหญ่ทรำบช่องทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง กำรอบรมหรือสัมมนำ คิดเป็นร้อยละ 21.2  
รองลงมำได้แก่ ศูนย์พัฒนำครอบครัวชุมชน (ศพค.) คิดเป็นร้อยละ   19.4   
กำรบอกต่อ คิดเป็นร้อยละ 15.7  
กำรรณรงค์ คิดเป็นร้อยละ 13.9 
โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 9.6             
วิทยุ คิดเป็นร้อยละ  5.2 
อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ  5.1 
สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 4.4            
หอกระจำยข่ำว คิดเป็นร้อยละ 3.3            
อินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 2.2 

8. ระยะเวลาที่ท่านรับทราบว่ามีช่องทางการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
ส่วนใหญ่ระยะเวลำ ระยะเวลำ 6 เดือน – 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.6  
1 – 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ  32.6  
น้อยกว่ำ 1 เดือน คิดเป็นร้อยละ 24.2  
ระยะเวลำ 1 – 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.0  
มำกกว่ำ 2 ปี คิดเป็นร้อยละ  0.6           

9. จ านวนการกระท าความรุนแรงในครอบครัว ประจ าปี 2565 (จากแบบส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ) 5 
ล าดับแรก ได้แก่ 
1) จังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 48 รำย คิดเป็นร้อยละ 4.5 
2) จังหวัดเชียงรำย จ ำนวน 42 รำย คิดเป็นร้อยละ 4.0 
3) จังหวัดรำชบุรี จ ำนวน 37 รำย คิดเป็นร้อยละ 3.4 
4) จังหวัดขอนแก่น จ ำนวน 29 รำย คิดเป็นร้อยละ  2.7 
5) จังหวัดกำญจนบรี จ ำนวน 27 รำย คิดเป็นร้อยละ 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2  ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ในการให้บริการ 

ความพึงพอใจ 

พ อ ใ จ
มากที่สุด 
5 

พ อ ใ จ
มาก 
4 

พอใจ 
 
3 

ไม่พอใจ 
 
2 

ไม่พอใจ
มาก 
1 

1. ควำมชัดเจนในกำรอธิบำย ชี้แจง แนะน ำขั้นตอน     
และขอบเขตในกำรให้บริกำร 

69.6 26.1 4.3 - - 

2. ได้รับควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำร 83.0 16.6 0.4 - - 
3. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น ตอบข้อ
ซักถำมชัดเจน ตรงประเด็น ให้ค ำแนะน ำสิทธิต่ำง ๆ        
ได้อย่ำงครบถ้วน 

62.4 34.1 3.5 - - 

4. มีควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริกำร 49.5 49.5 1.0 - - 
5. ให้บริกำรด้วยค ำพูดและมีกริยำมำรยำทที่ สุภำพ       
เช่น พูดจำสุภำพ มีควำมเป็นมิตร 

50.6 49.4 - - - 

6. มีควำมรับผิดชอบ ใส่ใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 22.4 66.3 11.3 - - 

7. มีควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ไม่ขอ    
สิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ 

39.9 59.2 0.9 - - 

8. ควำมพึงพอใจในภำพรวม 36.9 57.5 5.6 - - 



สรุปแบบส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัว 76 

จังหวัด ประจ าปี 2564 สรุปตามประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 

 

จากกราฟ : ผลการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท าความรุนแรง    ใน

ครอบครัว สรุปได้ 3 ล าดับ ดังนี้ 

ล าดับที่ 1 คือ  ข้อ 2 พอใจมำกที่สุด ได้รับควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำร เช่น หน่วยงำนมีกำรประสำนงำน

ให้ควำมช่วยเหลือผู้เข้ำรับบริกำรอย่ำงรวดเร็ดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 83 

ล าดับที่ 2 คือ  ข้อ 1 พอใจมำกที่สุด ควำมชัดเจนในกำรอธิบำย ชี้แจง แนะน ำขั้นตอน และขอบเขตในกำร

ให้บริกำร คิดเป็นร้อยละ 69.9 

ล าดับที่ 3 คือ  ข้อ 3 พอใจมำกที่สุด มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น ตอบข้อซักถำมชัดเจน ตรง

ประเด็น ให้ค ำแนะน ำสิทธิต่ำง ๆ ได้อย่ำงครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 62.4 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

- ได้รับกำรบริกำรจำกเจ้ำหน้ำทีเ่ป็นอย่ำงด ีมีควำมรู้และใส่ใจข้อมูล สำมำรถตอบข้อซักถำมได้ดี 
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