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แบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ต่อการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

(Survey 004 ส ำหรับผู้ที่มำขอรับกำรช่วยเหลือเยียวยำ ตำมกระบวนกำรช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยำ 
แก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศภำยใต้พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. 2558) 

 

ค าชี้แจง กำรส ำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียม
ระหว่ำงเพศต่อกำรด ำเนินงำนของกองทุนฯ ในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือน ำผลส ำรวจและข้อเสนอแนะไปใช้ในกำรปรับปรุง
กำรด ำเนินงำนกองทุนฯ ให้เกิดประสิทธิภำพต่อไป โดยข้อมูลที่ได้ทั้งหมดนี้ ผู้จัดท ำจะเก็บข้อมูลเป็นควำมลับไม่มี
ผลกระทบใดๆ กับท่ำน ขอให้ท่านในฐานะผู้ขอรับเงินชดเชยและเยียวยาจากกองทุนฯ ตอบแบบสอบถำมตำมที่
เห็นหรือควำมรู้สึกจริง ผู้จัดท ำขอขอบพระคุณมำ ณ โอกำสนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับท่านมากที่สุด) 
1. ข้อมูลผูต้อบแบบสอบถาม  
 1.1 เพศ   1) ชำย   2) หญิง   3) เพศก ำหนดเอง (โปรดระบุ) ..........................  
 1.2 อำยุ  1) 15 – 25 ปี  2) 26 – 45 ปี   3) 46 – 60 ปี   4) 60 ปีขึ้นไป 
 1.3 ระดับกำรศึกษำ  
   1) มัธยมศึกษำตอนต้น  2) มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.   3) ปริญญำตรี  
   4) ปริญญำโท   5) ปริญญำเอก           6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .........................  
 1.4 ประสบกำรณ์ท ำงำน (ถ้ำมี) 
   1) น้อยกว่ำ 1 ปี   2) 1 – 5 ปี    3) มำกกว่ำ 5 ปี 
2. ท่านเคยได้รับทราบข้อมูล/ข่าวสารของกองทุนฯ จากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
   1) โทรทัศน์      2) วิทยุ   
   3) สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์/วำรสำร/แผ่นพับ)  4) สื่อออนไลน์ (website, Facebook, twitter, Line) 
   5) จดหมำยจำกทำงรำชกำร    6) กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ 
   7)  กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว  8) สถำบันกำรศึกษำ 
   9)  ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  
   10) ศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและครอบครัว  11) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................... 
3. ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านเคยได้รับทราบข้อมูล/ข่าวสารของกองทุนฯ เรื่องใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
   1) กำรจ่ำยเงินช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยำแก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
   ภำยใต้พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   2) กำรสนับสนุนงบประมำณให้แก่หน่วยงำนด ำเนินโครงกำรเพ่ือส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 
   3) กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้เรื่องควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศในสังคม 
4. สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   1) เป็นผู้เสียหำยซึ่งมีสิทธิขอรับกำรชดเชยและเยียวยำตำมค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร วลพ. 
   2) เป็นผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบำล สำมีหรือภริยำซ่ึงยื่นค ำขอรับกำรชดเชยและเยียวยำแทนผู้เสียหำย 
 
 



2 

5. ประเภทของการขอรับการชดเชยและเยียวยาตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. 
   1) ค่ำขำดประโยชน์ท ำมำหำได้ในระหว่ำงที่ไม่สำมำรถประกอบกำรงำนได้ตำมปกติ 
   2) ค่ำสูญเสียโอกำสที่เป็นค่ำเสียหำยในเชิงพำณิชย์ที่สำมำรถค ำนวณเป็นเงินได้ 
   3) ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำพยำบำล รวมทั้งค่ำฟ้ืนฟูสมรรถภำพทำงร่ำงกำยและจิตใจ 
   4) กำรชดเชยและกำรเยียวยำในรูปแบบหรือลักษณะอ่ืน (โปรดระบุ) ....................................... 
    ........................................................................................................... ................................... 
    …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6. E-Mail ………………………………..….…(ข้อมูลส่วนนี้จะเก็บเป็นควำมลับและไม่ระบุตัวตนผู้ตอบแบบสอบถำม) 
7. โทรศัพท์………………………………..……(ข้อมูลส่วนนี้จะเก็บเป็นควำมลับและไม่ระบุตัวตนผู้ตอบแบบสอบถำม) 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 

   ระดับ 2 หมายถึง  พึงพอใจน้อย 

   ระดับ 3 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 

   ระดับ 4 หมายถึง  พึงพอใจมาก 

   ระดับ 5 หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
ประเด็นส าคัญของการให้บริการ 

(โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องท่ีท่านเลือก) 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ      
1) เจ้ำหน้ำที่อธิบำย ชี้แจง แนะน ำขั้นตอนกำรให้บริกำร ตอบข้อซักถำม/ข้อหำรือ  
    ได้อย่ำงชัดเจน 

     

2) เจ้ำหน้ำที่มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน ให้บริกำรโดยไม่เลือกปฏิบัติ      
3) เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยค ำพูดที่สุภำพ/ให้ควำมเป็นกันเอง      
4) เจ้ำหน้ำทีม่ีควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจและมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร      
5) ควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ในภำพรวม      
2. ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ      
1) กระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำรชัดเจน      
2) ขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว      
3) ก ำหนดระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม      
4) ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรหรือข้ันตอนกำรใช้บริกำรในภำพรวม      
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
1) ช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำนกับกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 
    มีควำมชัดเจน สะดวกและรวดเร็ว   

     

2) ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์/ข้อมูลข่ำวสำรของกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ       
    2.1) website : www.dwf.go.th      
    2.2) Facebook Fanpage : กองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ  
          กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 

     

http://www.dwf.go.th/
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ประเด็นส าคัญของการให้บริการ 
(โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องท่ีท่านเลือก) 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

    2.3) เอกสำร/แผ่นพับ/โปสเตอร์      
3)  มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพียงพอ เช่น เอกสำรดำวน์โหลดแบบฟอร์ม/คู่มือ  
    กำรลงนำมในสัญญำ ณ ศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและครอบครัวฯ ได้ 

     

4) ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในภำพรวม      
4. ด้านอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนฯ      
1) ได้รับบริกำรที่คุ้มค่ำ และตรงตำมควำมต้องกำร      
2) ได้รับบริกำรเป็นไปตำมำตรฐำนหรือประกำศของพระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียม 
    ระหว่ำงเพศ พ.ศ. 2558 

     

3) ควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของกองทุนฯ      
 
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

1. ท่ำนคิดว่ำกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ มีส่วนส ำคัญในกำรส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศอย่ำงไร 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................................ ............................................. 
..................................................................................... ....................................................................................................  
2. ท่ำนคิดว่ำกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ ควรเพิ่มช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนในช่องทำงใด 
............................................................................................................................................................................ ............. 
..................................................................................................................... ................................................................... . 
............................................................................................................................. ............................................................ 
3. ท่ำนมีปัญหำหรืออุปสรรคในกำรขอรับกำรชดเชยและเยียวยำตำมค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร วลพ. จำกกองทุนเรื่องใด 
............................................................................................................................. ............................................................ 
...................................................................... .................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. ............................................................ 
4. ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
....................................................................................................................................... .................................................. 

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

******************************************************** 
 ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจฯ ให้ครบถ้วน 

และส่งกลับทางไปรษณีย์ 
(พับแบบทดสอบส่งกลับตามที่อยู่ท่ีปรากฎด้านหลัง)  

หรือ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๔๒  
หรือ E-Mail : fundktp@gmail.com 

 ภายในวันที่........................................................... 


