
ผลการสำรวจ
ความพึงพอใจและความผูกพัน

พ.ศ. 2565ประจำปีงบประมาณ

ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทีมีต่อการบริการของกรมการจัดหางาน่

กลุมพัฒนาระบบบริหาร



(ก) 

ค าน า 

  
 กรมการจัดหางานได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมการจัดหางาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือน าผลการส ารวจมาใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของกรมการจัดหางาน ให้เกิดประสิทธิภาพ ยกระดับบริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคาดหวังว่าจะส่งผลให้ประชาชนได้รับความสะดวก มีความพึงพอใจต่อการได้รับ
บริการเพิ่มขึ้น รวมทั้งก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีแก่กรมการจัดหางานต่อไป 

 ในการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครั้งนี้ กรมการ
จัดหางานได้รับความมือร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ใช้บริการของ
กรมการจัดหางาน ณ หน่วยบริการทั่วประเทศ ที่สละเวลาให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะ
อันเป็นประโยชน์ รวมถึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ให้ความร่วมมือในการ
แจกแบบส ารวจและติดตามรวบรวมข้อมูลให้เป็นอย่างดี จึงขอแสดงความขอบคุณไว้ ณ ที่นี้  
 
 
         กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
         กันยายน 2565 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ข) 
 

สารบัญ 
 

  หนา้ 
ค าน า   (ก) 
สารบัญ   (ข) 
สารบัญตาราง  (ค) 
สารบัญภาพ   (ง) 
บทที ่1 บทน า 
 1. ความเป็นมา 1 
 2. วัตถุประสงค์ 1 
 3. ระยะเวลาด าเนินการ 1 
 4. ตัวชี้วัด 1 
 5. ผลผลิต 2 
 6. ขอบเขตการศึกษา 2 
 7. นิยามศัพท์ 2 
บทที ่2 วธิีการศกึษา 
 1. วิธีการส ารวจ 3 
 2. กลุ่มเป้าหมาย 3 
 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 
 4. เครื่องมือในการส ารวจ 3 
 5. การประมวลผล 4 
บทที ่3 ผลการส ารวจ 
 - ตอนที่ 1  ผลการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ในภาพรวม 6 
 - ตอนที่ 2 ผลการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการ 8 
  1. งานบริการจัดหางานในประเทศ 8 
  2. งานบริการจัดหางานต่างประเทศ 20 
  3. งานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว 26 
  4. งานตรวจและคุ้มครองคนหางาน 38 
  5. งานแนะแนวและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 44 
 - ตอนที่ 3 ผลการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 58 
  1. งานบริการจัดหางานต่างประเทศ 58 
  2. งานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว   62 
  3. งานตรวจและคุ้มครองคนหางาน 76 
ภาคผนวก  83 
 - แบบส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของ “ผู้รับบริการ” กรมการจัดหางาน  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบส ารวจ ก)  
 - แบบส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” กรมการจัดหางาน  
            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบส ารวจ ข) 



(ค) 
 

สารบัญตาราง 
 
   หนา้ 

- ตารางที่ 1 เกณฑ์ค่าคะแนนการวัดระดับความพึงพอใจ 4 
- ตารางที่ 2  สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อบริการ 
  ของกรมการจัดหางานในภาพรวม 7 
- ตารางที่ 3  สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบริการ 

 ของกรมการจัดหางานในภาพรวม 8 
- ตารางที่ 4  สรุปผลการส ารวจความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบริการ 

 ของกรมการจัดหางานในภาพรวม 8 
- ตารางที่ 5 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการจัดหางานในประเทศที่ตอบแบบส ารวจ 9 
- ตารางที่ 6 ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการจัดหางานในประเทศ 9 
- ตารางที่ 7  ความต้องการให้หน่วยงานเปิดให้บริการจัดหางานในประเทศในช่วงเวลาพักเที่ยง 

 ของผู้รับบริการ 13 
- ตารางที่ 8 ทัศนคติและความผูกพันของผู้รับบริการจัดหางานในประเทศท่ีมีต่อกรมการจัดหางาน 14 
- ตารางที่ 9  ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการให้บริการจัดหางานในประเทศ จ าแนกตามหน่วยงาน 
  ให้บริการ (แสดงข้อมูลเฉพาะหน่วยบริการที่มีการตอบกลับข้อมูลจากผู้รับบริการ) 15 
- ตารางที่ 10  ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการจัดหางานต่างประเทศที่ตอบแบบส ารวจ 20 
- ตารางที่ 11 ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการจัดหางานต่างประเทศ 21 
- ตารางที่ 12  ความต้องการให้หน่วยงานเปิดให้บริการจัดหางานต่างประเทศในช่วงเวลาพักเที่ยง 

 ของผู้รับบริการ 24 
- ตารางที่ 13 ทัศนคติและความผูกพันของผู้รับบริการจัดหางานต่างประเทศที่มีต่อกรมการจัดหางาน 24 
- ตารางที่ 14  ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ จ าแนกตามหน่วยงาน 
  ให้บริการ (แสดงข้อมูลเฉพาะหน่วยบริการที่มีการตอบกลับข้อมูลจากผู้รับบริการ) 25 
- ตารางที่ 15  ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการงานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว 
  ที่ตอบแบบส ารวจ 26 
- ตารางที่ 16 ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่องานพิจารณาอนุญาตการท างาน 
  ของคนต่างด้าว 27 
- ตารางที่ 17 ความต้องการให้หน่วยงานเปิดให้บริการงานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว 
  ในช่วงเวลาพักเท่ียงของผู้รับบริการ 30 
- ตารางที่ 18 ทัศนคติและความผูกพันของผู้รับบริการงานพิจารณาอนุญาตการท างาน 
  ของคนต่างด้าวที่มีต่อกรมการจัดหางาน 31 
- ตารางที่ 19 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการให้บริการงานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว  
  จ าแนกตามหน่วยงานให้บริการ (แสดงข้อมูลเฉพาะหน่วยบริการที่มีการตอบกลับข้อมูล 
  จากผู้รับบริการ) 32 
- ตารางที่ 20  ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการงานตรวจและคุ้มครองคนหางานที่ตอบแบบส ารวจ 39 
- ตารางที่ 21  ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่องานตรวจและคุ้มครองคนหางาน 39 
 



สารบัญตาราง (ตอ่) 
 
   หนา้ 

- ตารางที่ 22 ความต้องการให้หน่วยงานเปิดให้บริการงานตรวจและคุ้มครองคนหางาน 
  ในช่วงเวลาพักเท่ียงของผู้รับบริการ 42 
- ตารางที่ 23 ทัศนคติและความผูกพันของผู้รับบริการงานตรวจและคุ้มครองคนหางาน 
  ที่มีต่อกรมการจัดหางาน 43 
- ตารางที่ 24 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการให้บริการงานตรวจและคุ้มครองคนหางาน  
  จ าแนกตามหน่วยให้บริการ (แสดงข้อมูลเฉพาะหน่วยบริการที่มีการตอบกลับข้อมูล 
  จากผู้รับบริการ) 43 
- ตารางที่ 25 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการงานแนะแนวและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
  ที่ตอบแบบส ารวจ 44 
- ตารางที่ 26 ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่องานแนะแนวและการส่งเสริม 
  การประกอบอาชีพ 45 
- ตารางที่ 27 ความต้องการให้หน่วยงานเปิดให้บริการงานแนะแนวและการส่งเสริม 
  การประกอบอาชีพในช่วงเวลาพักเที่ยงของผู้รับบริการ 48 
- ตารางที่ 28 ทัศนคติและความผูกพันของผู้รับบริการงานแนะแนวและการส่งเสริม 
  การประกอบอาชีพที่มีต่อกรมการจัดหางาน 49 
- ตารางที่ 29 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการให้บริการงานแนะแนวและการส่งเสริม 
  การประกอบอาชีพ จ าแนกตามหน่วยงานให้บริการ (แสดงข้อมูลเฉพาะ 
  หน่วยบริการที่มีการตอบกลับข้อมูลจากผู้รับบริการ) 50 
- ตารางที่ 30 ข้อมูลทั่วไปขอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริการจัดหางานต่างประเทศที่ตอบแบบส ารวจ 58 
- ตารางที่ 31 ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่องานบริการจัดหางานต่างประเทศ 59 
- ตารางที่ 32 ความต้องการให้หน่วยงานเปิดให้บริการจัดหางานต่างประเทศในช่วงเวลาพักเที่ยง 
  ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  61 
- ตารางที่ 33 ทัศนคติและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบริการจัดหางานต่างประเทศที่มีต่อ 
  กรมการจัดหางาน 61 
- ตารางที่ 34 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของบริการจัดหางานต่างประเทศ  
  จ าแนกตามหน่วยงานรับผิดชอบ (แสดงข้อมูลเฉพาะหน่วยบริการที่มีการตอบกลับ 
  ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 62 
- ตารางที่ 35 ข้อมูลทั่วไปขอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว 
     ที่ตอบแบบส ารวจ 63 
- ตารางที่ 36 ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินงานพิจารณาอนุญาต 
  การท างานของคนต่างด้าว 64 
- ตารางที่ 37 ความต้องการให้หน่วยงานเปิดให้บริการงานพิจารณาอนุญาตการท างานของ 
  คนต่างด้าวในช่วงเวลาพักเที่ยงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 66 
- ตารางที่ 38 ทัศนคติและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงานพิจารณาอนุญาต 
  การท างานของคนต่างด้าวที่มีต่อกรมการจัดหางาน 67 
 
 



สารบัญตาราง (ตอ่) 
 
   หนา้ 

 
- ตารางที่ 39 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของงานพิจารณาอนุญาตการท างาน 
  ของคนต่างด้าว จ าแนกตามหน่วยงานรับผิดชอบ (แสดงข้อมูลเฉพาะหน่วยบริการ 
  ที่มีการตอบกลับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 68 
- ตารางที่ 40  ข้อมูลทั่วไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงานตรวจและคุ้มครองคนหางาน 
  ที่ตอบแบบส ารวจ 77 
- ตารางที่ 41  ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินงานตรวจ 
  และคุ้มครองคนหางาน 77 
- ตารางที่ 42  ความต้องการให้หน่วยงานเปิดให้บริการงานตรวจและคุ้มครองคนหางาน 
  ในช่วงเวลาพักเท่ียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  79 
- ตารางที่ 43  ทัศนคติและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงานตรวจและคุ้มครองคนหางาน 
  ที่มีต่อกรมการจัดหางาน  80 
- ตารางที่ 44  ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการให้บริการการคุ้มครองคนหางาน จ าแนกตามหน่วยงาน 
  ให้บริการ (แสดงข้อมูลเฉพาะหน่วยบริการที่มีการตอบกลับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ง) 
 

สารบัญภาพ 
 
   หนา้ 

- ภาพที่ 1 แสดงผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อบริการ 6
  ของกรมการจัดหางานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 
- ภาพที่ 2 แสดงผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบริการ 7 
  ของกรมการจัดหางานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 
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 บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำ 
 ปัจจุบันสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้ภำครัฐต้องมีกำรปรับเปลี่ยน  
กำรท ำงำนจำกเดิมไปสู่ระบบรำชกำร 4.0 เพ่ือรองรับยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยภำครัฐหรือระบบ
รำชกำรจะต้องท ำงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ ดี เพ่ือประโยชน์สุ ข  
ของประชำชนเป็นส ำคัญ ซ่ึงหมำยควำมว่ำระบบรำชกำรต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีกำรท ำงำนใหม่  
เพ่ือพลิกโฉมให้สำมำรถเป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจ  และเป็นที่ พ่ึงของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง ดังนั้น รัฐบำลจึงได้ 
มีนโยบำยให้ทุกส่วนรำชกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินสถำนะของหน่วยงำนภำครัฐในกำรเป็นระบบ
รำชกำร 4.0 (PMQA 4.0) และเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนศูนย์รำชกำรสะดวก เพ่ือให้เกิดกำรปรับปรุง
กระบวนงำนอย่ำงต่อเนื่อง อันจะเป็นผลให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมกำรจัดหำงำนได้รับ 
ควำมพึงพอใจสูงสุด 
 กรมกำรจัดหำงำน เป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจในกำรให้บริกำรประชำชน ทั้งในด้ำนบริกำรจัดหำงำน
ในประเทศ ด้ำนบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว ด้ำนกำร
คุ้มครองคนหำงำน และด้ำนกำรแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ  เพ่ือมุ่งส่งเสริมให้แรงงำน 
ทุกกลุ่มเป้ำหมำยมีงำนท ำ รวมถึงคนหำงำนได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำย ตลอดจนคนต่ำงด้ำวท ำงำน  
โดยถูกต้องตำมกฎหมำย 
 ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดกำรขับเคลื่อนนโยบำยดังกล่ำวข้ำงต้น  กรมกำรจัดหำงำนจึงต้องปรับปรุง 
กำรให้บริ กำรโดยยึ ดประชำชนเป็นศูนย์ กลำง โดยด ำเนินกำรส ำรวจ ควำมพึงพอใจและควำมผูกพัน 
ของผูร้ับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ มีต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256 5     
เพ่ือให้เข้ำถึงข้อมูลควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง และระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่มีต่อบริกำรต่ำง ๆ ของกรมกำรจัดหำงำน และสำมำรถน ำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ 
และปรับปรุงคุณภำพกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรที่ มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งก ำหนดทิศทำง 
กำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ทีส่ำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้มำรับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้หน่วยงำนน ำผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ไปประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุง
คุณภำพกำรด ำเนินงำนและบริกำรให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น 
 2.2 เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจและตอบสนองควำมต้องกำรแก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จำกกำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรและก่อให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดีแก่กรมกำรจัดหำงำน 

3. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 เดือนพฤษภำคม – กันยำยน 2565 

4. ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของผู้รั บบริกำร และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อกำร ให้บริกำ ร              
ของกรมกำรจัดหำงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  
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5. ผลผลิต 
 รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
บริกำรของกรมกำรจัดหำงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565     

6. ขอบเขตกำรศึกษำ 
 6.1 กลุ่มเป้ำหมำย 
   - ผู้รับบริกำร คือ ผู้ที่มำรับบริกำรจำกกรมกำรจัดหำงำน ณ หน่วยบริกำรของกรมกำรจดัหำงำน
ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
   - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนภำรกิจและกำรให้บริกำร 
จำกกรมกำรจัดหำงำน ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
 6.2 ขอบเขตกำรส ำรวจ 
   ส ำรวจภำพรวมกำรปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรตำมภำรกิจหลัก ของกรมกำรจัดหำงำน 

7. นิยำมศัพท์ 
 7.1 ผู้รับบริกำร หมำยถึง ผู้ที่มำรับบริกำรจำกกรมกำรจัดหำงำน ณ หน่วยบริกำรของกรมกำร
จัดหำงำนทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
 7.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมำยถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรรับบริกำรจำกกรมกำรจัดหำงำน  
ณ หน่วยบริกำรของกรมกำรจัดหำงำนทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
 7.3 ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกำรใช้บริกำร 
หรือกำรด ำเนินงำนของกรมกำรจัดหำงำน โดยเทียบกับควำมคำดหวัง 
 7.4 ควำมผูกพัน หมำยถึง กำรที่ผู้รับบริกำร/ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เปลี่ยนไปใช้บริกำรของที่อ่ืน
หรือองค์กรที่เป็นคู่แข่ง แต่ในเชิงภำครัฐแล้ว เนื่องจำกตำมลักษณะกำรผูกขำดของงำนรำชกำรท ำให้
ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สำมำรถเปลี่ยนไปใช้บริกำรขององค์กำรอ่ืนได้ 
 7.5 ควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อบริกำร 
ของกรมกำรจัดหำงำน หมำยถึง กำรส ำรวจทัศนคติและควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ว่ำมีควำมรู้สึกแสดงตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กำร มีจุดร่วมที่เหมือนกัน รับรู้และเข้ำถึง เข้ำใจในภำรกิจ
ของกรมกำรจัดหำงำน ได้แก่ งำนบริกำรจัดหำงำนในประเทศ งำนบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ งำนพิจำรณำ
อนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว งำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน และงำนแนะแนวและกำรส่งเสริม 
กำรประกอบอำชีพ โดยยินดีที่จะแนะน ำกรมกำรจัดหำงำนให้เป็นที่รู้จักและได้รับกำรยอมรับต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

บทท่ี 2 
วิธีด ำเนินงำน 

 
 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ มีต่อบริกำร  
ของกรมกำรจัดหำงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

1. วิธีกำรส ำรวจ 
 ใช้วิธีกำร ส ำรวจเชิ งปริมำณ (Quantitative Survey) ประมวลผลและวิเครำะห์ ข้อมูลที่ไ ด้ 
จำกกำรตอบแบบสอบถำมของผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มำรับบริกำร ณ จุดบริกำรทั้ง 5 งำนบริกำร      
ของกรมกำรจัดหำงำน ได้แก่ งำนบริกำรจัดหำงำนในประเทศ  งำนบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ งำนพิจำรณำ
อนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว งำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน และงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำร
ประกอบอำชีพ 

2. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงรวม 3,711 คน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 
 2.1 ผู้รับบริกำร คือ ผู้ที่มำรับบริกำรจำกกรมกำรจัดหำงำน ณ หน่วยบริกำรของกรมกำรจัดหำงำน
ทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค จ ำนวน 2,687 คน จ ำแนกตำมภำรกิจ ดังนี้  
  - งำนบริกำรจัดหำงำนในประเทศ  จ ำนวน 1,085 คน 
  - งำนบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ จ ำนวน 184 คน 
  - งำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว จ ำนวน 640 คน 
  - งำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน จ ำนวน 28 คน 
  - งำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ จ ำนวน 750 คน 
  2.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรรับบริกำรจำกกรมกำรจัดหำงำน ณ หน่วยบริกำร
ของกรมกำรจัดหำงำนทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค จ ำนวน 1,024 คน จ ำแนกตำมภำรกิจ ดังนี้ 
  - งำนบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ จ ำนวน 48 คน 
  - งำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว  จ ำนวน 876 คน 
  - งำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน  จ ำนวน 100 คน 

3. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีกำรส ำรวจแบบออนไลน์บน Google Form ซ่ึงเจ้ำหน้ำที่ผู้
ให้บริกำร ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่ำง ที่เข้ำมำ
รับบริกำรในภำรกิจต่ำง ๆ ณ จุดให้บริกำรของหน่วยงำนส่วนกลำง และส่วนภูมิภำคในสังกัดกรมกำรจัดหำงำน 
ได้แก่ ศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพ่ือคนไทย กองบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ ส ำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว  
ศูนย์บริกำรวีซ่ำและใบอนุญำตท ำงำน กองทะเบียนจัดหำงำนกลำงและคุ้มครองคนหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัด 76 จังหวัด และส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 1-10 สแกน QR Code แบบส ำรวจฯ 
ออนไลน์ ด้วยวิธีกำรสุ่ม กระจำยกำรส ำรวจตำมวันและเวลำท ำกำรในช่วงต่ำง ๆ  

4. เครื่องมือในกำรส ำรวจ  
 แบบส ำรวจออนไลน์บน Google Form ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่  
 4.1 แบบส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรที่มีต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (แบบส ำรวจ ก) แบ่งข้อค ำถำมเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
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  - ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
  - ส่วนที่ 2  ควำมพึงพอใจในงำนบริกำรที่ท่ำนมำรับบริกำร ณ วันที่ตอบแบบส ำรวจ ประกอบด้วย 
  1. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
  2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
  3. ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร/กำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
  4. ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยี 
  5. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด  
โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 
  6.  ด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรที่ได้รับ/คุณภำพกำรให้บริกำร 
  7.  ควำมต้องกำรให้หน่วยงำนเปิดให้บริกำรในช่วงเวลำพักเที่ยง 
  - ส่วนที่ 3 ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรที่มีต่อกรมกำรจัดหำงำน 
  - ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำร    
 4.2 แบบส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบริกำรของกรมกำร
จัดหำงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (แบบส ำรวจ ข) แบ่งข้อค ำถำมเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
  - ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
  - ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินงำนของกรมกำรจัดหำงำน ประกอบด้วย 
     1. ด้ำนภำรกิจและกฎ  ระเบียบ 
     2. ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
     3. ด้ำนควำมโปร่งใสและกำรอ ำนวยควำมสะดวก 
     4. ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร เทคโนโลยีและกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
     5. ควำมต้องกำรให้หน่วยงำนเปิดให้บริกำรในช่วงเวลำพักเที่ยง   
  - ส่วนที่ 3 ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ มีต่อกรมกำรจัดหำงำน 
  - ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำกำรด ำเนินงำนของกรมกำรจัดหำงำน  

5. กำรประมวลผล 
 หลังจำกเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบส ำรวจเรียบร้อยแล้ว ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง 
ครบถ้วน และควำมสอดคล้องของข้อมูลในแบบส ำรวจที่เก็บรวบรวมจำกกลุ่มตัวอย่ำง จำกนั้นน ำข้อมูลดังกล่ำว
มำลงรหัสและประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS โดยแบ่งตำมลักษณะของแบบส ำรวจ ดังนี้ 
 5.1 ควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงแต่ละรำยในเรื่องควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำน ซ่ึงมีรูปแบบข้อค ำถำมที่มีลักษณะเป็นแบบแสดงระดับ
ของควำมพึงพอใจ โดยมีกำรให้คะแนนแทนค่ำของแต่ละระดับควำมพึงพอใจ และด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ด้วยกำรค ำนวณค่ำเฉลี่ย ค่ำ ร้อยละในแต่ละข้อค ำถำม และน ำค่ำเฉลี่ย ในแต่ละข้อค ำ ถำมมำแปลผล                         
โดยก ำหนดเกณฑ์กำรวัดตำมระบบ Likert Scales แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1 เกณฑ์ค่ำคะแนนกำรวัดระดับควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ คะแนน คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 
มำกที่สุด  5 4.21 – 5.00 85.00 – 100.00 
มำก  4 3.41 – 4.20 69.00 – 84.00 
ปำนกลำง  3 2.61 – 3.39 53.00 – 68.00 
น้อย  2 1.81 – 2.60 37.00 – 52.00 
น้อยที่สุด  1 1.00 – 1.80 20.00 – 36.00 
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 5.2  ควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ ำงแ ต่ละรำย ในเรื่ องควำมไม่พึงพอใจของผู้ รับบริกำ ร  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบริกำรในด้ำนต่ำง ๆ ของกรมกำรจัดหำงำน ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยกำร
ค ำนวณค่ำร้อยละของจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่แสดงควำมคิดเห็นในแต่ละข้อค ำถำม 
 5.3 ควำมคิดเห็นของกลุ่ มตัวอย่ำงแต่ละรำย ในเรื่ องควำมผู กพัน ต่อกรมกำ รจัดหำงำ น  
ของผู้รับบริกำรและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยกำรค ำนวณค่ำร้อยละของจ ำนวน  
กลุ่มตัวอย่ำงที่แสดงควำมคิดเห็นในแต่ละข้อค ำถำม  
 5.4 ข้อคิดเห็นเพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อบริกำร  
ในด้ำนต่ำง ๆ ของกรมกำรจัดหำงำน ซ่ึงมีรูปแบบข้อค ำถำมเป็นแบบปลำยเปิด ด ำเนินกำรตีควำมและวิเครำะห์
เนื้อหำจำกควำมคิดเห็น และสรุปใจควำมส ำคัญ  
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บทท่ี 3 
ผลกำรส ำรวจ 

 
 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ มีต่อบริกำร  
ของกรมกำรจัดหำงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256 5 มีกำรวิเครำะห์ผลกำรส ำรวจแบ่งเป็น 3 ตอน 
ประกอบด้วย 
 ตอนท่ี 1 : ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในภำพรวม  
 ตอนท่ี 2 : ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำร  
 ตอนท่ี 3 : ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 ตอนท่ี 1 : ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ในภำพรวม  สรุปผลกำรส ำรวจได้ ดังนี้  
  1. ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ “ผู้รับบริกำร” ที่ มีต่อกำรใช้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำน 
ในภำพรวมทั้ง 5 งำนบริกำร มีระดับควำมพึงพอใจ ร้อยละ 89.83 ซ่ึงอยู่ในช่วงพึงพอใจมำกที่สุด และหำกน ำ
ผลกำรส ำ รวจควำมพึงพอใจของผู้รั บบริกำรในภำพรวม ต้ังแ ต่ปี งบประมำ ณ พ.ศ.  2563  – 2564  
มำเปรียบเทียบจะพบว่ำผลกำรส ำรวจมีแนวโน้มควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่เพ่ิมขึ้น  ดังภำพที่ 1  ซ่ึงหำก
กรมกำรจัดหำงำนยังรักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำรและกำรด ำ เนินงำนไว้ได้อย่ำงต่อเนื่อง และมุ่งเน้นพัฒนำ 
ปรับปรุงบริกำรและกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ โดยพิจำรณำจำกประเด็นที่ผู้รับบริกำรยังไม่พึงพอใจ โดยเฉพำะ
ประเด็นข้อค ำถำมในกำรส ำรวจที่ได้คะแนนควำมพึงพอใจต่ ำสุด กำรให้บริกำรที่ผู้ รับบริกำรไม่พึงพอใจ 
และต้องกำรให้ปรับปรุง รวมถึงข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือน ำมำพัฒนำ ปรับปรุง ยกระดับงำนบริกำรให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ รับบริกำรไ ด้อย่ำงสูงสุด  และน ำไปสู่ 
ควำมพึงพอใจ ต่อบริกำ รของกรมกำ รจัดหำงำนที่เ พ่ิมสู งขึ้น  ซ่ึงคำดว่ ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  
ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจจะอยู่ในช่วงพึงพอใจมำกที่สุด 

 
ภำพท่ี 1 แสดงผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่ มีต่อบริกำรของกรมกำรจัด หำงำนต้ังแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2565 
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ตำรำงท่ี 2 สรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำนในภำพรวม 

ประเภทงำนบริกำร 

ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 
 ของผู้รับบริกำร 

ร้อยละ 
ควำมพึงพอใจ 

ร้อยละ 
ควำมไม่พึงพอใจ 

1. งำนบริกำรจัดหำงำนในประเทศ   90.60 0.03 
2. งำนบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ 86.77 0.17 
3. งำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 88.20 0.23 
4. งำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน 92.20 0.00 
5. งำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 91.40 0.08 

ภำพรวม 89.83 0.10 

  2. ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ที่ มีต่อกำรใช้บริกำรของกรมกำร
จัดหำงำนในภำพรวมทั้ง 3 งำนบริกำร มีระดับควำมพึงพอใจ ร้อยละ 82.17  ซ่ึงอยู่ในช่วงพึงพอใจมำก  
และหำกน ำผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียในภำพรวม ต้ังแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2564  
มำเปรียบเทียบ จะพบว่ำผู้ มีส่วน ได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจ ต่อบริ กำรของกรมกำ รจัดหำงำน ลดลง 
กว่ำปีที่ผ่ำนมำ ดังภำพที่ 2 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำกรมกำรจัดหำงำน จ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำ ปรับปรุงบริกำร 
และกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ โดยพิจำรณำจำกประเด็นข้อค ำถำมในกำรส ำรวจที่ได้คะแนนควำมพึงพอใจต่ ำสุด  
กำรให้บริกำรที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่พึงพอใจและต้องกำรให้ปรับปรุง รวมถึงข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือน ำมำใช้ 
ในกำรพัฒนำ ปรับปรุง ยกระดับงำนบริกำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร  
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงสูงสุด และน ำไปสู่ควำมพึงพอใจ ต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำนที่เพ่ิมสูงขึ้น 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ต่อไป 

 
ภำพท่ี 2 แสดงผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำนต้ังแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2565 
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ตำรำงท่ี 3 สรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำน  
ในภำพรวม 

ประเภทงำนบริกำร 

ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 
 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ 
ควำมพึงพอใจ 

ร้อยละ 
ควำมไม่พึงพอใจ 

1. งำนบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ 77.80 0.13 
2. งำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 85.50 0.04 
3. งำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน 83.20 0.63 

ภำพรวม 82.17 0.27 

  3. ผลกำรส ำรวจควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในภำพรวม ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2565 พบว่ำ “ผู้รับบริกำร” มีควำมผูกพันต่อกรมกำรจัดหำงำน ร้อยละ 97.61 และ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” 
มีควำมผูกพันต่อกรมกำรจัดหำงำน ร้อยละ 97.74 อยู่ในช่วงผูกพันมำกที่สุด ซ่ึงเกิดจำกควำมสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิด
ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรรับบริกำรหรือติดต่อกันมำเป็นเวลำนำนท ำให้
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้สึกว่ำตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กำร ยินดีที่จะเข้ำมำช่วยงำนขององค์กำร 
ในขณะที่ตนเองจะได้รับประโยชน์จำกกำรกระท ำนั้นด้วย ดังตำรำงที่ 4  

ตำรำงท่ี 4 สรุปผลกำรส ำรวจควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อบริกำรของกรมกำร
จัดหำงำนในภำพรวม 

ประเภทงำนบริกำร 
ร้อยละควำมผูกพัน 

ผู้รับบริกำร 
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

1. งำนบริกำรจัดหำงำนในประเทศ   98.43 -ไม่ประเมิน- 
2. งำนบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ 97.65 98.61 
3. งำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 96.41 97.95 
4. งำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน 96.43 96.67 
5. งำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 99.15 -ไม่ประเมิน- 

ภำพรวม 97.61 97.74 

 ตอนท่ี 2 :  ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำร 

  ผลส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรที่มีต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำแนกผลกำรส ำรวจตำมประเภทบริกำร ดังนี้ 

 1. งำนบริกำรจัดหำงำนในประเทศ  
  ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์กลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำรสแกน QR Code “แบบส ำรวจ ก” เพ่ือสอบถำม
ควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรเก่ียวกับควำมพึงพอใจและควำมผูกพันต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำน เก่ียวกับ
งำนบริกำรจัดหำงำนในประเทศ จ ำน วน 1,0 85 คน  ซ่ึงกลุ่ม ตัวอย่ำ งผู้รับบริกำร ไ ด้แก่ คนหำงำ น 
และประชำชนทั่วไป / นำยจ้ำง ตัวแทน และสถำนประกอบกำร โดยแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำร 
จำกหน่วยงำนส่วนกลำง ได้แก่ ศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพ่ือคนไทย และส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนคร
พ้ืนที่ 1 -  10 จ ำนวน 273 คน จำกหน่วยงำนส่วนภูมิภำค ได้แก่ ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทั่วประเทศ  
จ ำนวน 812 คน โดยปรำกฏผลกำรส ำรวจ ดังนี้ 
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  ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ  
    จำกผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำรจัดหำงำนในประเทศ จ ำนวน 1,085 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 ได้แก่ คนหำงำนและประชำชนทั่วไป จ ำนวน 901 คน คิดเป็นร้อยละ 83.00 และนำยจ้ำง ตัวแทน 
และสถำนประกอบกำร จ ำนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ซ่ึงพบว่ำผูต้อบแบบส ำรวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 55.95 รองลงมำเป็นเพศชำย ร้อยละ 44.05 โดยผู้ตอบแบบส ำรวจที่มำรับบริกำรมีช่วงอำยุระหว่ำง  
20 - 29 ปี มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.51 รองลงมำเป็นช่วงอำยุระหว่ำง 30 - 39 ปี อำยุระหว่ำง 40 - 49 ปี  
อำยุระหว่ำง 50 - 59 ปี อำยุ 60 ปีขึ้นไป และอำยุระหว่ำง 15 - 19 ปี ตำมล ำดับ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 5 

ตำรำงท่ี 5  ข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริกำรจัดหำงำนในประเทศท่ีตอบแบบส ำรวจ 

ประเด็น จ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจ (คน) ร้อยละ 
เพศ 
 - ชำย 
 - หญิง 

 
478 
607 

 
44.05 
55.95 

รวม 1,085 100.00 
อำยุ 
 - 15-19 ปี 
 - 20-29 ปี 
 - 30-39 ปี 
 - 40-49 ปี 
 - 50-59 ปี 
 - 60 ปีขึ้นไป 

 
12 
407 
357 
236 
56 
17 

 
1.11 
37.51 
32.90 
21.75 
5.16 
1.57 

รวม 1,085 100.00 

 ส่วนท่ี 2 : ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในบริกำร 
   กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรแบ่งกำรส ำรวจตำมประเด็นกำรให้บริกำร
ออกเป็น 6 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร  ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ ให้บริกำร ด้ำนช่องทำง 
กำรให้บริกำร/กำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยี  ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
และมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด Covid-19 และด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรที่ได้รับ/คุณภำพกำรให้บริกำร 
พบว่ำผู้รับบริกำรที่ตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจต่อบริกำรจัดหำงำนในประเทศในภำพรวมระดับมำกที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 90.60 โดยมีควำมพึงพอใจในประเด็นด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.20 
และประเด็นด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร/กำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  ได้รับควำมพึงพอใจต่ ำสุด คิดเป็น 
ร้อยละ 89.80 ดังตำรำงที่ 6 

ตำรำงท่ี 6 ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรต่องำนบริกำรจัดหำงำนในประเทศ  

ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ควำม 
ไม่พึง
พอใจ 

มำก
ท่ีสุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.55 91.00  
1) ข้ันตอนกำรให้บริกำร มีควำมสะดวก  
เป็นระบบ และมีประกำศแจ้งข้ันตอน 
และระยะเวลำกำรให้บริกำรท่ีสำมำรถ 
เห็นได้โดยง่ำย ชัดเจน ไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน 

60.60 34.60 4.40 0.50 0.00 4.55 91.00 0.00 
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ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ควำม 
ไม่พึง
พอใจ 

มำก
ท่ีสุด มำก 

ปำน
กลำง น้อย 

น้อย
ท่ีสุด 

2) ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว และเหมำะสม 

59.50 34.80 4.90 0.70 0.00 4.53 90.60 0.00 

3) กำรให้บริกำรมีควำมเสมอภำค ให้บริกำร
ตำมล ำดับ (ก่อน – หลัง) 

62.50 32.50 4.40 0.60 0.00 4.57 91.40 0.00 

4) กระบวนกำรมีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ 63.30 31.40 4.60 0.60 0.00 4.57 91.40 0.00 
5) ควำมเหมำะสมของเอกสำรหลักฐำน
ประกอบกำรย่ืนขอรับบริกำร 

60.50 33.70 4.80 1.0 0.00 4.54 90.80 0.00 

6) ระบบกำรให้บริกำรผ่ำน e-service  
ช่วยลดข้ันตอน ระยะเวลำ และลดรำยกำร
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนขอรับ
บริกำรต่ำง ๆ ของกรมกำรจัดหำงำน 

58.60 34.60 5.60 1.20 0.00 4.51 90.20 0.00 

ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 4.61 92.20  
1) เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญในกำร
ให้บริกำรและสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ตอบข้อ
ซักถำม ได้อย่ำงชัดเจน ถูกต้อง น่ำเช่ือถือ 

64.90 31.10 3.80 0.30 0.00 4.61 92.20 0.00 

2) เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถแก้ปัญหำ อุปสรรค  
ท่ีเกิดข้ึนได้อย่ำงเหมำะสม 

63.00 32.40 4.10 0.50 0.00 4.58 91.60 0.00 

3) ควำมสุภำพ เอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ  
และควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี 

65.90 29.90 4.00 0.30 0.00 4.61 92.20 0.00 

4) ควำมซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม
ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 

68.20 27.70 3.80 0.30 0.00 4.64 92.80 0.00 

ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร/กำรรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ 4.49 89.80  
1) กำรบริกำร ณ ส ำนักงำน มีควำมสะดวก 
รวดเร็ว และครอบคลุมบริกำรต่ำง ๆ  

58.70 35.90 4.80 0.60 0.00 4.53 90.60 0.10 

2) มีช่องทำงกำรให้บริกำรท่ีหลำกหลำย 
และทันสมัย เช่น ระบบ e-service  
ระบบแอปพลิเคช่ันบนมือถือ เว็บไซต์ Line 
Facebook เป็นต้น 

56.30 37.60 5.30 0.70 0.00 4.50 90.00 0.10 

3) กำรบริกำรออนไลน ์ผ่ำนระบบ e-service 
หรือระบบแอปพลิเคช่ันบนมือถือ หรือบน
เว็บไซต์ มีควำมทันสมัย เข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก 
รวดเร็ว มีกำรจัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบ 
ท่ีชัดเจน ช่วยให้เข้ำใช้บริกำรได้ง่ำย  
ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

55.50 37.10 6.50 0.80 0.00 4.47 89.40 0.10 

4) มีช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ท่ีหลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย ช่วยให้
ปัญหำได้รับกำรแก้ไขได้อย่ำงรวดเร็ว เช่น 
บริกำรสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506  
กด 2 และ 1694 / เว็บไซต์กรมกำรจัดหำ
งำน / ระบบออนไลน์ Doe Help Me / 
โทรศัพท์ / อีเมล / กล่องรับฟังควำมคิดเห็น 
เป็นต้น 

53.70 38.90 6.40 0.90 0.00 4.46 89.20 0.10 
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ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ควำม 
ไม่พึง
พอใจ 

มำก
ท่ีสุด มำก 

ปำน
กลำง น้อย 

น้อย
ท่ีสุด 

ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยี 4.52 90.40  
1) มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร  
เพ่ือให้บริกำรประชำชนท่ีมคีวำมทันสมัย 
เข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว เช่น บริกำร 
สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2  
และ 1694 facebook  Line  YouTube 
Tiktok  โทรทัศน ์วิทยุ เป็นต้น 

58.70 35.10 5.40 0.70 0.00 4.52 90.40 0.00 

2) มีระบบเว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน 
(www.doe.go.th) ท่ีมีข้อมูลข่ำวสำร 
ท่ีเป็นปัจจุบัน และทันสมัย ตรงตำมควำม
ต้องกำร เมนูง่ำยต่อกำรใช้งำน ค้นหำข้อมูล
ได้อย่ำงรวดเร็ว 

58.20 36.10 5.00 0.60 0.00 4.52 90.40 0.00 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด Covid-19 4.51 90.20  
1) ควำมเพียงพอของจุดให้บริกำรและควำม
ชัดเจน ควำมน่ำสนใจของป้ำยข้อควำม 
บอกจุดบริกำร แผนผัง ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
แผ่นพับ/คู่มือต่ำง ๆ 

57.50 36.70 5.20 0.60 0.00 4.51 90.20 0.00 

2) มีบริกำรด้ำนเทคโนโลยี อุปกรณ์ 
และเคร่ืองมือท่ีทันสมัยในกำรให้บริกำร  
เช่น บริกำรระบบ wifi  อินเทอร์เน็ต  
และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

54.40 38.90 5.70 1.00 0.00 4.47 89.40 0.00 

3) สถำนท่ีให้บริกำรสะอำด มีควำมเพียงพอ
ของอุปกรณ์ และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
เช่น โต๊ะเก้ำอ้ี น้ ำด่ืม ห้องน้ ำ โรงอำหำร  
ท่ีจอดรถ ฯลฯ 

57.00 37.40 4.50 0.90 0.00 4.51 90.20 0.20 

4) มีควำมพร้อมของอุปกรณ์ในกำรป้องกัน
กำรแพร่ระบำดโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 
เช่น มีบริกำรคัดกรองด้วยเคร่ืองวัดอุณหภูมิ 
บริกำรแอลกอฮอล์ฆ่ำเช้ือโรค จัดสถำนท่ี 
ให้บริกำร และสวมหน้ำกำกอนำมัย 
ตำมข้อก ำหนดและมำตรกำรของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข เป็นต้น 

59.40 36.00 4.00 0.60 0.00 4.54 90.80 0.10 

ด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรท่ีได้รับ/คุณภำพกำรให้บริกำร 4.52 90.40  
1) ตรงตำมควำมต้องกำร ถูกต้อง น่ำเช่ือถือ 57.80 36.60 5.20 0.50 0.00 4.52 90.40 0.00 
2) ระยะเวลำท่ีแล้วเสร็จเป็นไปตำมท่ีคำดหวัง 
และมีควำมเหมำะสม 

59.40 34.90 5.10 0.60 0.00 4.53 90.60 0.00 

3) ควำมคุ้มค่ำ คุ้มประโยชน์ของบริกำร 
และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

58.60 35.70 5.10 0.60 0.00 4.52 90.40 0.00 

4) คุณภำพกำรให้บริกำรและระบบมีควำม
ทันสมัย 

58.70 35.50 5.00 0.80 0.00 4.52 90.40 0.00 

ควำมพึงพอใจต่อบริกำรจัดหำงำนในประเทศในภำพรวม 4.53 90.60  
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  จำกตำรำงที่ 6 เม่ือเปรียบเทียบผลส ำรวจทั้ง 6 ด้ำน กับเกณฑ์ค่ำคะแนนกำรวัดระดับ
ควำมพึงพอใจ พบว่ำผู้รับบริกำรที่ตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจแต่ละประเด็นย่อยอยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด 
โดยประเด็นย่อยที่มีระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 3 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 : ควำมซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และเป็นธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่  ร้อยละ 92.80 อันดับที่ 2 : มี 2 ประเด็นย่อยที่มีระดับควำมพอใจเท่ำกัน 
ที่ร้อยละ 92.20 ได้แก่ ประเด็น เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้  ควำมเชี่ยวชำญในกำรให้บริกำรและสำมำรถให้ค ำแนะน ำ 
ตอบข้อซักถำมได้อย่ำงชัดเจน ถูกต้อง น่ำเชื่อ และประเด็นควำมสุภำพ เอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ  
และควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่  และอันดับที่ 3 : เจ้ำหน้ำที่สำมำรถแก้ปัญหำ อุปสรรค 
ที่เกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม ร้อยละ 91.60 และหำกพิจำรณำถึงประเด็นย่อยที่ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่ ำที่สุด  
คือ ประเด็นกำรมีช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยช่วยให้ปัญหำได้รับ
กำรแก้ไขได้อย่ำงรวดเร็ว เช่น บริกำรสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 และ 1694 / เว็บไซต์กรมกำร
จัดหำงำน / ระบบออนไลน์  Doe Help Me / โทรศัพท์ / อีเมล / กล่อ งรับฟังควำมคิดเห็น เป็นต้น  
ร้อยละ 89.20  ซ่ึงแสดงให้เห็นได้ว่ำจุดอ่อนของกำรให้บริกำรจัดหำงำนในประเทศอยู่ที่ ด้ำน ช่องทำง 
กำรให้บริกำร/กำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
  อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรพิจำรณำจะเห็นได้ว่ำบริกำรจัดหำงำนในประเทศยังมีประเด็นย่อย 
ที่ผู้รับบริกำรไม่พึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ 0.03 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำกรมควรมีกำรปรับปรุงในประเด็นที่เป็นจุดอ่อน
และประเด็นที่ผู้รับบริกำรไม่พึงพอใจข้ำงต้น เพ่ือเป็นกำรยกระดับ และพัฒนำงำนบริกำรให้มีประสิทธิภำพ 
มำกยิ่งขึ้น สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสูงสุด และน ำไปสู่ควำมพึงพอใจในกำรรบับรกิำร
ต่อไป โดยประเด็นย่อยที่ควรน ำมำพิจำรณำและหำแนวทำงในกำรปรับปรุง มีดังนี้ 
  1. กำรบริกำร ณ ส ำนักงำน มีควำมสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมบริกำรต่ำง ๆ 
  2. มีช่องทำงกำรให้บริกำ รที่หลำกหลำยและทันส มัย เช่น ระบบ e-service ระบบ
แอปพลิเคชั่นบนมือถือ เว็บไซต์ Line Facebook เป็นต้น 
  3. กำรบริกำรออนไลน์ ผ่ำนระบบ e-service หรือระบบแอปพลิเคชั่นบนมือถือ หรือบน
เว็บไซต์ มีควำมทันสมัย เข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว มีกำรจัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบที่ชัดเจน ช่วยให้เข้ำใช้
บริกำรได้ง่ำย ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 
  4. มีช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย ช่วยให้
ปัญหำได้รับกำรแก้ไขได้อย่ำงรวดเร็ว เช่น บริกำรสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 และ 1694 / เว็บไซต์
กรมกำรจัดหำงำน / ระบบออนไลน์ Doe Help Me / โทรศัพท์ / อีเมล / กล่องรับฟังควำมคิดเห็น เป็นต้น 
  5. สถำนที่ให้บริกำรสะอำด มีควำมเพียงพอของอุปกรณ์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
เช่น โต๊ะเก้ำอ้ี น้ ำด่ืม ห้องน้ ำ โรงอำหำร ที่จอดรถ ฯลฯ  
  6. มีควำมพร้อมของอุปกรณ์ในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19  
เช่น มีบริกำรคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ  บริกำรแอลกอฮอ ล์ฆ่ำเชื้อโรค จัดสถำนที่ ให้บริกำร และสวม
หน้ำกำกอนำมัยตำมข้อก ำหนดและมำตรกำรของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข เป็นต้น  
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ตำรำงท่ี 7 ควำมต้องกำรให้หน่วยงำนเปิดให้บริกำรจัดหำงำนในประเทศในช่วงเวลำพักเท่ียงของผู้รับบริกำร 

หน่วยบริกำร 
ต้องกำร 
(คน) 

ไม่ต้องกำร 
(คน) 

ไม่แสดง
ควำมเห็น (คน) 

ส่วนกลำง : 
- ศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพ่ือคนไทยมีงำนท ำ  
- ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 1-10 

171 
(15.76%) 

89 
(8.20%) 

13 
(1.20%) 

ส่วนภูมิภำค :  
- ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทั่วประเทศ 

542 
(49.95%) 

246 
(22.67%) 

24 
(2.21%) 

รวม 713 
(65.71%) 

335 
(30.88%) 

37 
(3.41%) 

  จำกตำรำงที่ 7 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำรจัดหำงำนในประเทศ ยังคงมีควำมต้องกำร
ให้หน่วยงำนในสังกัดกรมกำรจัดหำงำนทั้งส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค เปิดให้บริกำรในช่วงเวลำพักเที่ยง   
มำกถึงร้อยละ 65.71 ส่วนผู้รับบริกำรที่คิดว่ำกำรให้บริกำรตำมช่วงระยะเวลำท ำกำรปกติของทำงรำชกำรนั้น
เหมำะสมแล้ว และไม่จ ำเป็นต้องเปิดให้บริกำรนอกเวลำท ำกำรในช่วงเวลำพักเที่ยง อยู่ที่ร้อยละ 30.88  
จำกค่ำตัวเลขดังกล่ำว สะท้อนให้เห็นว่ำผู้รับบริกำรส่วนใหญ่สะดวกที่จะมำรับบริกำรในช่วงเวลำ พักเที่ยง 
เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงอำจเกิดจำกปัจจัยทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตด้วยควำมเร่งรีบ
ตลอดเวลำ รวมไปถึงผู้รับบริกำรอีกบำงส่วนที่เป็นผู้มีงำนท ำประจ ำไม่สำมำรถมำใช้บริกำรในช่วงเวลำท ำกำร
ปกติของทำงรำชกำรได้  
  อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำจะมีหน่วยงำนในสังกัดกรมกำรจัดหำงำน บำงส่วนที่เปิดให้บริกำร 
ในช่วงเวลำพักเที่ยงอยู่แล้ว แต่จำกผลกำรส ำรวจที่ปรำกฏนั้น อำจบ่งบอกว่ำกรมกำรจัดหำงำนควรมีมำตรกำร
ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนบริกำรในสังกัดทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค จัดเจ้ำหน้ำที่สับเปลี่ยนเวร  เพ่ือเปิด
ให้บริกำรแก่ประชำชนในช่วงเวลำพักเที่ยง เพ่ือเป็นทำงเลือกและเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน
ต่อไป 

 ส่วนท่ี 3 : ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรจัดหำงำนในประเทศท่ีมีต่อกรมกำรจัดหำงำน  
   กำรส ำรวจทัศนคติและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรที่มีต่อกรมกำรจัดหำงำน ได้ก ำหนด 
ข้อค ำถำมที่สะท้อนถึงควำมผูกพันของผู้รับบริกำรจัดหำงำนในประเทศที่มีต่อกรมกำรจัดหำงำน จ ำนวน  
3 ประเด็น ซ่ึงผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรจัดหำงำนในประเทศมีทัศนคติและควำมผูกพันต่อกรมกำรจัดหำงำน 
คิดเป็นร้อยละ 98.43  ซ่ึงถือว่ำสูงมำก และจำกประเด็นค ำถำมที่ใช้ แสดงให้เห็นว่ำผู้รับบริกำรนอกจำกจะมี
ควำมผูกพันกับกรมกำรจัดหำงำนแล้ว ยังยินดีที่จะแนะน ำผู้ อ่ืนมำใช้บริกำรของกรม ตลอดจนบอกต่อ 
หรือกระจำยข่ำวกำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ให้บุคคลอ่ืนทรำบด้วย รำยละเอียดดังตำรำงที่ 8 
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ตำรำงท่ี 8 ทัศนคติและควำมผูกพันของ ผู้รับบริกำรจัดหำงำนในประเทศท่ีมีต่อกรมกำรจัดหำงำน  

ค ำถำม 

ร้อยละของผู้ตอบแบบส ำรวจ  
(n = 1,085 คน) 

ผูกพัน ไม่ผูกพัน 
1) ท่ำนยินดีที่จะเข้ำมำมีส่วนร่วมท ำกิจกรรม หรือด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือให้
กรมกำรจัดหำงำนเกิดกำรพัฒนำในทำงที่ดีขึ้นหรือไม่ (ยินดี/ไม่ยินดี) 

1,050 
(96.77%) 

35 
(3.23%) 

2) เม่ือท่ำนได้มำใช้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำนแล้ว ท่ำนคิดว่ำ 
จะแนะน ำผู้อ่ืนให้มำใช้บริกำรด้วยหรือไม่ (แนะน ำ/ไม่แนะน ำ) 

1,072 
(98.80%) 

13 
(1.20%) 

3) หำกกรมกำรจัดหำงำนมีกำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ 
ท่ำนจะบอกต่อหรือกระจำยข่ำวให้บุคคลอ่ืนทรำบหรือไม่ (บอกต่อ/ 
ไม่บอกต่อ) 

1,082 
(99.72%) 

3 
(0.28%) 

ค่ำเฉล่ียร้อยละภำพรวมทัศนคติและควำมผูกพัน 98.43 1.57 

 ส่วนท่ี 4 : ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำรจัดหำงำนในประเทศ    
   เป็ นกำรส ำ รวจโดย ใช้ ค ำ ถำ มปลำ ยเปิด  จ ำน วน  3  ประเด็น เพ่ือน ำข้ อคิดเห็ น  
และข้อเสนอแนะจำกผู้รับบริกำรมำเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำกำรให้บริ กำรจัดหำงำนในประเทศ 
ในภำพรวมต่อไป ซ่ึงผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรได้แสดงควำมคิดเห็นในแต่ละประเด็น  สรุปได้ดังนี้  
(รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 9)  
   - กำรให้บริกำรท่ีท่ำนประทับใจ : ผู้รับบริกำรประทับใจบริกำรหำงำนท ำ บริกำรส่งเสริม 
ฝึกอำชีพ บริกำรขึ้นทะเบียนประกันกำรว่ำงงำน/กำรรำยงำนตัว เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ ณ จุดบริกำร ทีมี่อัธยำศัยดี 
ยิ้มแย้ม แจ่มใส พูดเพรำะ สุภำพเป็นกันเอง ดูแลเอำใจใส่ และให้กำรช่วยเหลืออย่ำงดี รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ 
ยังมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำน สำมำรถให้บริกำร ชี้แนะให้ ค ำปรึกษำ แจ้งรำยละเอียดเก่ียวกับบริกำรด้ำนต่ำงๆ  
ได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ ยังประทับใจในเรื่องของกำรปรับปรุงบริกำรให้ทันสมัยขึ้นเรื่อย ๆ ช่วยให้บริกำรมีควำม
สะดวก รวดเร็ว ตลอดจนมีกำรน ำเทคโนโลยีมำช่วยในกำรส่งเอกสำรกรณีมีปัญหำติดขัดเอกสำรไม่ถูกต้องครบถว้น 
ซ่ึงช่วยลดเวลำกำรเดินทำงเข้ำมำติดต่อท ำให้สะดวกขึ้น อีกทั้ง ยังประทับใจในเรื่องของกำรเปิดให้บริกำร 
ในช่วงเวลำพักเที่ยงของหลำย ๆ หน่วยงำน ซ่ึงช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้รับบริกำร 
   - กำรให้บริกำรท่ีท่ำนไม่พึงพอใจ และต้องกำรให้ปรับปรุง  : ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่ 
ไม่พึงพอใจและต้องกำรให้ปรับปรุงกำร ดังนี้ 
    1) กำรให้บริกำรศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพ่ือคนไทย ซ่ึงเดิมจะเจ้ำหน้ำที่ประกันสังคม 
มำประจ ำอยู่ที่ศูนย์ฯ เพ่ือให้บริกำร แต่ตอนนี้ไม่มี ท ำให้กำรสอบถำมเรื่องประกันสังคม หรือกำรตรวจสอบสิทธิ์
ต่ำงๆ ผู้รับบริกำรต้องไปติดต่อที่อำคำรส ำนักงำนประกันสังคม พ้ืนที่ 3 ซ่ึงค่อนข้ำงไม่สะดวกและเสียเวลำ 
    2) กำรใช้งำนระบบมีควำมซับซ้อนส ำหรับผู้ที่ที่ไม่มีควำมรู้เรื่องเทคโนโลยีท ำให้ใช้งำนยำก 
รวมถึงระบบล่มค่อนข้ำงบ่อย อีกทั้ง เม่ือมีกำรส่งใบสมัครไป ไม่มีกำรตอบกลับในระบบหำงำนว่ำบริษัทได้เข้ำมำดู
หรือยัง  
    3) บัตรนำยจ้ำงต้องต่ออำยุตลอดทั้งๆ ที่สถำนประกอบกำรยังเปิดให้บริกำรตำมปกติ  
และเอกสำรในกำรต่ออำยุบัตรนำยจ้ำงยุ่งยำกเกินไป 
    4) ส ำหรับในบำงหน่วยงำน ผู้รับบริกำรยังคงต้องกำรให้มีกำรปรับปรุงในเรื่องต่ำง ๆ เช่น  
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     - ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร  ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่อง 
ของกำรชี้แจงรำยละเอียดต่ำง ๆ ไม่ชัดเจน อำจมีเสียงเบำ หรือดังจนเกินไป ส่วนของกำรต้อนรับ บริกำรทำง
โทรศัพท์ เป็นต้น 
     - ปรับปรุงข้อมูลต ำแหน่งงำนว่ำงและข้อมูลผู้สมัครงำนในแต่ละเดือนให้เป็นปัจจุบัน   
     - สถำนที่จอดรถไม่เพียงพอ  สถำนที่ให้บริกำรและสถำนที่นั่งคัดรำยชื่อผู้สมัครงำน
คับแคบ รวมถึงส ำนักงำนค่อนข้ำงร้อน ควรปรับเวลำเปิดปิดเครื่องปรับอำกำศให้เหมำะสมกับสภำพอำกำศ 
นอกจำกนี้ ควรปรับปรุงในเรื่องของควำมสะอำดของห้องน้ ำส ำหรับให้บริกำรประชำชน 
   - ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ : ในบำงหน่วยงำนบริกำรควรพัฒนำและเพ่ิมเติมในเรื่องต่ำงๆ ให้มำก
ขึ้นเพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ดังนี้ 
    1) ควรมีกำรจัดพ้ืนที่ส ำหรับสูบบุหรี่ 
    2)  กำรจัดท ำสรุปเอกสำรที่ต้องใช้ในกำรขอรับบริกำร หำกมีกำรท ำเป็นหมวดหมู่  
และล ำดับเอกสำรให้ทรำบจะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกได้ดีขึ้น 

ตำรำงท่ี 9 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำรจัดหำงำนในประเทศ จ ำแนกตำมหน่วยงำนให้บริกำร  
(แสดงข้อมูลเฉพำะหน่วยบริกำรท่ีมีกำรตอบกลับข้อมูลจำกผู้รับบริกำร) 

หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ศูนย์บริกำรจัดหำงำน
เพ่ือคนไทย 

- เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ ยิ้มแย้ม
แจ่มใสให้ค ำแนะน ำ 
ค ำปรึกษำดี 
- บริกำรรวดเร็วทันใจ 

- ก่อนหน้ำนี้มีเจ้ำหน้ำที่
ประกันสังคมมำประจ ำ  
ณ ศูนย์บริกำรจัดหำงำน
เพ่ือคนไทย แต่ตอนนี้ไม่มี 
ท ำให้กำรสอบถำมเรื่อง
ประกันสังคม หรือกำร
ตรวจสอบสิทธ์ิต่ำงๆ  
ต้องเดินไปมำระหว่ำง
อำคำรส ำนักงำนประกันสังคม 
กับอำคำรศูนย์บริกำร
จัดหำงำนเพ่ือคนไทย   
ซ่ึงระยะทำงระหว่ำง  
2 อำคำรค่อนข้ำงไกลกัน
พอสมควร ท ำให้ไม่อ ำนวย
ควำมสะดวกเท่ำไร 
- ไม่มีกำรตอบกลับใน
ระบบหำงำน เม่ือมีกำรส่ง
ใบสมัครไปแล้ว บริษัทได้
เข้ำมำดูหรือยัง 
 
 

- 
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หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 1 

- พนักงำนสุภำพ เรียบร้อย 
- สถำนที่ให้บริกำรสะดวก 

- - ควรมีกำรจัดพ้ืนที่ส ำหรับ
สูบบุหรี่ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 2 

- ประทับใจบริกำรหำงำนท ำ - - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 4 

- เจ้ำหน้ำที่ท ำงำนรวดเร็ว - - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 9 

- พนักงำนแต่งกำรสุภำพ 
เรียบร้อย 

- - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 10 

- ประทับใจบริกำรกำรขึ้น
ทะเบียนผู้ประกันตน 
กรณีว่ำงงำน 
- สำมำรถปรับปรุงบริกำร
ให้ทันสมัยขึ้นเรื่อย ๆ 

- - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดกำญจนบุรี 

- พนักงำนส่วนใหญ่บริกำร
ดีเยี่ยม 

- - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดก ำแพงเพชร 

- ประทับใจบริกำรกำรขึ้น
ทะเบียนผู้ประกันตนกรณี
ว่ำงงำน 
- เจ้ำหน้ำที่เต็มใจให้บริกำร 

- ระบบขัดข้องบ่อย - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดขอนแก่น 

- เจ้ำหน้ำที่ดูแล ใส่ใจ - - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดจันทบุรี 

- เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 
มีใจให้บริกำร 

- สถำนที่จอดรถ 
ไม่เพียงพอ 

- 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

- พนักงำนสุภำพ ให้บริกำร 
และให้ค ำแนะน ำได้ดี 

- - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดเชียงใหม่ 

- ประทับใจบริกำรส่งเสริม
ฝึกอำชีพ 
- เจ้ำหน้ำที่สุภำพและ
ให้บริกำรดี 
- ระยะเวลำกำรให้บริกำร
รวดเร็ว ใช้เวลำไม่ค่อยนำน 

- - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดตรัง 

- เจ้ำหน้ำที่ให้ข้อมูลครบถ้วน - - 
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หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดตำก 

- - ไม่พอใจและควรปรับปรุง
แก้ไขในเรื่องควำมรวดเร็ว
ในกำรให้บริกำร 

- 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดนครนำยก 

- - กำรแนะน ำ ชี้แจงไม่ค่อย
ชัดเจน 

- 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดนครปฐม 

- เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำดี 
- ให้บริกำรด้วยควำม
รวดเร็ว 

- - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดนครพนม 

- ประทับใจบริกำรขึ้น
ทะเบียนประกันกำร
ว่ำงงำน/กำรรำยงำนตัว 
- ระบบไอทีสะดวกรวดเร็ว 

-ไม่พึงพอใจและควรปรับปรุง
เรื่องกลิ่นของห้องน้ ำ 
- ปรับปรุงกำรอัปเดต
ต ำแหน่งงำนว่ำงแต่ละ
เดือนให้เป็นปัจจุบัน 
- เม่ือไปสมัครงำนหรือ
ติดต่อบริษัทมักปฏิเสธ 
ว่ำทำงกรมกำรจัดหำงำน 
เอำข่ำวเก่ำมำลง ทำงบริษัท
ปิดรับสมัครแล้ว ซ่ึงท ำให้
คนหำงำนเสียเวลำและ
เสียเงิน 

- 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

- - ไม่พึงพอใจในส่วนของ
กำรต้อนรับ 

- 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดนครสวรรค์ 

- - ไม่พึงพอใจสถำนที่นั่ง 
คัดรำยชื่อผู้สมัครงำน 

- 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดนนทบุรี 

- ประทับใจเจ้ำหน้ำที่
ให้บริกำรรวดเร็ว ทันใจ 

- สถำนที่นั่งรอด้ำนนอก
ก่อนเข้ำพบเจ้ำหน้ำที่
อยำกให้มีพัดลมบริกำร
เพรำะร้อนมำก 
- สถำนที่จอดรถ 
- ที่นั่งรอ 

- 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดปทุมธำนี 

- - สถำนที่ให้บริกำรคับแคบ - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดปรำจีนบุรี 

- - กำรชี้แจงรำยละเอียด
ต่ำง ๆ ไม่ชัดเจน 

- 
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หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

- เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้ม เต็มใจ
ให้บริกำรดีมำก 
- เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำดี 

- ไม่พึงพอใจระบบ 
 

- ภำพรวมเอกสำรที่ต้องใช้ 
หำกท ำเป็นหมวดหมู่ 
ล ำดับเอกสำรให้ทรำบ 
จะดีมำก 
 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดพิจิตร 

- ประทับใจที่ช่วยหำงำน 
ที่ตรงกับควำมสำมำรถ 

- ระยะเวลำรอรับบริกำรนำน 
-  ระยะเวลำรอนำยจ้ำง 
มำสัมภำษณ์ค่อนข้ำงนำน 

- 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดพิษณุโลก 

- เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรดี - - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดเพชรบุรี 

- กำรเปิดให้บริกำรในเวลำ
พักเที่ยง 

- - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

- เจ้ำหน้ำที่พูดเพรำะ
บริกำรดีทุกคน 

- ปรับปรุงสถำนที่จอดรถ - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดแพร่ 

- - ควรลดเอกสำรให้ท ำเป็น
ระบบสแกนเข้ำระบบ 

- 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดภูเก็ต 

- บริกำรดี รวดเร็ว - อัปเดตต ำแหน่งงำนว่ำง
ให้เป็นปัจจุบัน 

- 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดมหำสำรคำม 

- - ส ำนักงำนค่อนข้ำงร้อน 
ควรปรับเวลำเปิดแอร์ 
- ระบบล่มบ่อย 

- 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดมุกดำหำร 

- - ไม่พอใจกำรบริกำร 
ทำงโทรศัพท์ 

- 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

- เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ
และช่วยเหลือเป็นอย่ำงดี 
- ให้บริกำรรวดเร็ว 

- - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดระนอง 

- - สถำนที่จอดรถไม่เพียงพอ 
 

- 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดระยอง 

- กำรมีเทคโนโลยีช่วย 
ในกำรส่งเอกสำร กรณีงำน
มีปัญหำ ลดเวลำกำรเดิน
ทำงเข้ำมำติดต่อ 
 

- - 
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หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดรำชบุรี 

- เจ้ำหน้ำที่สุภำพ ยิ้มแย้ม 
แจ่มใส 

- ในส่วนของระบบกำรขึ้น
ทะเบียนว่ำงงำน กำรใช้
ระบบสำรสนเทศของคนที่
ไม่มีควำมรู้เรื่องเทคโนโลยี
มีควำมซับซ้อน และใช้ยำก 

- 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดลพบุรี 

- เจ้ำหน้ำที่ให้ข้อมูลแก่
ผู้รับบริกำรได้เป็นอย่ำงดี 

- - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดล ำปำง 

- - บริกำรล่ำช้ำ - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดล ำพูน 

- เจ้ำหน้ำที่อธิบำยขั้นตอน
กำรรับบริกำรอย่ำง
ละเอียดและชัดเจน 

- บริกำรล่ำช้ำเพรำะมี
เจ้ำหน้ำที่น้อย 

- 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดเลย 

- - ปรับปรุงโดยจัดเจ้ำหน้ำที่
ช่วยแนะน ำกำรกรอก
เอกสำรเพ่ือควำมถูกต้อง 

- 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดศรีสะเกษ 

- - ปรับปรุงกำรเพ่ิมข้อมูล
ของผู้สมัครงำนให้มำกขึ้น 

- 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดสิงห์บุรี 

- บริกำรช่วงพักเที่ยง - - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดสุรินทร์ 

- เจ้ำหน้ำที่ใจดี พูดเพรำะ
เป็นกันเอง 
- ให้บริกำรดีและรวดเร็ว 

- สถำนที่จอดรถน้อย 
- เจ้ำหน้ำที่บำงคนพูดเสียง
เบำไป  

- 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

- เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรดีและ
ให้ค ำแนะน ำเป็นอย่ำงดี 

- กำรใช้งำนระบบมีควำม
ซับซ้อนมำก  
- บัตรนำยจ้ำงต้องต่อ
ตลอดทั้งๆ ที่สถำน
ประกอบกำรกำรยังเปิด
ให้บริกำรตำมปกติ 
- เอกสำรในกำรต่ออำยุ
นำยจ้ำงยุ่งยำกเกินไป 

- 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดอุบลรำชธำนี 

- เจ้ำหน้ำที่อัธยำศัยดี  
และให้บริกำรเป็นอย่ำงดี 

- ภำยในอำคำรพ้ืนที่ติดต่อ
รับบริกำรร้อน ควรติดแอร์ 

- 
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 2. งำนบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ   
  ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์กลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำรสแกน QR Code “แบบส ำรวจ ก” เพ่ือสอบถำม
ควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรเก่ียวกับควำมพึงพอใจและควำมผูกพันต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำน เก่ียวกับ 
งำนบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ จ ำนวน 184 คน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำร ได้แก่ คนหำงำน (ที่มำเข้ำรับ
กำรอบรม/แจ้งกำรเดินทำงไปท ำงำนต่ำงประเทศ ด้วยตนเอง/แจ้งกำรเดินทำงกลับไปท ำงำนต่ำงประเทศ  
(Re-entry) ที่มำใช้บริกำร ณ กองบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ โดยปรำกฏผลกำรส ำรวจ ดังนี้  
  ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
    จำกผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำรจัดหำงำน ต่ำงประเทศ ได้แก่ คนหำงำน  
(ที่มำเข้ำรับกำรอบรม/แจ้งกำรเดินทำงไปท ำงำนต่ำงประเทศ ด้วยตนเอง/แจ้งกำรเดินทำงกลับไปท ำงำน
ต่ำงประเทศ Re-entry) จ ำนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงพบว่ำส่วนใหญ่เป็นเพศชำย จ ำนวน 132 คน  
คิดเป็นร้อยละ 71.74 รองลงมำเป็นเพศหญิง จ ำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 28.26 โดยผู้ตอบแบบส ำรวจ 
ส่วนใหญ่ที่มำรับบริกำรมีช่วงอำยุระหว่ำง 20 -  29 ปี ร้อยละ 50.54 รองลงมำอำยุระหว่ำง 30 - 39 ปี  
ร้อยละ 27.72 อำยุระหว่ำง 40 - 49 ปี ร้อยละ 17.40 อำยุระหว่ำง 50 - 59 ปี ร้อยละ 3.80 อำยุระหว่ำง  
15 - 19 ปี ร้อยละ 1.00 ตำมล ำดับ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 10 

ตำรำงท่ี 10 ข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศท่ีตอบแบบส ำรวจ  

ประเด็น จ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจ (คน) ร้อยละ 

เพศ 
 - ชำย 
 - หญิง 

 
132 
52 

 
71.74 
28.26 

รวม 184 100.00 
อำยุ 
 - 15-19 ปี 
 - 20-29 ปี 
 - 30-39 ปี 
 - 40-49 ปี 
 - 50-59 ปี 
 - 60 ปีขึ้นไป 

 
1 
93 
51 
32 
7 
- 

 
0.54 
50.54 
27.72 
17.40 
3.80 

- 
รวม 184 100.00 

  ส่วนท่ี 2 : ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในบริกำร   
     กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรแบ่งกำรส ำรวจตำมประเด็นกำรให้บริกำร
ออกเป็น 6 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ ให้บริกำร ด้ำนช่องทำง  
กำรให้บริกำร/กำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยี ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
และมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด Covid-19 และด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรที่ได้รับ/คุณภำพกำรให้บริกำร 
พบว่ำผู้รับบริกำรที่ตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจต่อบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศในภำพรวมระดับมำกที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 86.77 โดยมีควำมพึงพอใจในประเด็นด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.60 
และประเด็นด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด Covid-19 ที่ได้รับ 
ควำมพึงพอใจต่ ำสุด คิดเป็นร้อยละ 86.00 ดังตำรำงที่ 11 
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ตำรำงท่ี 11 ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ  

ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ควำม 
ไม่พึง
พอใจ 

มำก
ท่ีสุด มำก 

ปำน
กลำง น้อย 

น้อย
ท่ีสุด 

ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.31 86.20  
1) ข้ันตอนกำรให้บริกำร มีควำมสะดวก  
เป็นระบบ และมีประกำศแจ้งข้ันตอน 
และระยะเวลำกำรให้บริกำรท่ีสำมำรถเห็น 
ได้โดยง่ำย ชัดเจน ไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน 

43.50 47.30 8.20 1.10 0.00 4.33 86.60 0.00 

2) ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว และเหมำะสม 

41.30 47.30 9.20 2.20 0.00 4.28 85.60 0.00 

3) กำรให้บริกำรมีควำมเสมอภำค ให้บริกำร
ตำมล ำดับ (ก่อน – หลัง) 

41.30 48.90 7.10 2.70 0.00 4.29 85.80 0.00 

4) กระบวนกำรมีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ 46.70 44.60 6.50 2.20 0.00 4.36 87.20 0.00 
5) ควำมเหมำะสมของเอกสำรหลักฐำน
ประกอบกำรย่ืนขอรับบริกำร 

47.30 41.80 9.20 1.10 0.50 4.34 86.80 0.00 

6) ระบบกำรให้บริกำรผ่ำน e-service  
ช่วยลดข้ันตอน ระยะเวลำ และลดรำยกำร
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนขอรับ
บริกำรต่ำง ๆ ของกรมกำรจัดหำงำน 

41.80 46.20 9.80 2.20 0.00 4.28 85.60 0.00 

ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 4.38 87.60  
1) เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ 
ในกำรให้บริกำรและสำมำรถให้ค ำแนะน ำ  
ตอบข้อซักถำมได้อย่ำงชัดเจน ถูกต้อง 
น่ำเช่ือถือ 

48.90 45.10 4.90 1.10 0.00 4.42 88.40 0.00 

2) เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถแก้ปัญหำ อุปสรรค  
ท่ีเกิดข้ึนได้อย่ำงเหมำะสม 

47.30 44.60 6.50 1.10 0.00 4.39 87.80 0.50 

3) ควำมสุภำพ เอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ 
และควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี 

45.70 44.00 7.60 1.60 0.50 4.33 86.60 0.50 

4) ควำมซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม
ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 

48.90 42.40 7.10 0.50 1.10 4.38 87.60 0.00 

ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร/กำรรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ 4.33 86.60  
1) กำรบริกำร ณ ส ำนักงำน มีควำมสะดวก 
รวดเร็ว และครอบคลุมบริกำรต่ำง ๆ  

44.00 46.20 8.70 1.10 0.00 4.33 86.60 0.00 

2) มีช่องทำงกำรให้บริกำรท่ีหลำกหลำย 
และทันสมัย เช่น ระบบ e-service  
ระบบแอปพลิเคช่ันบนมือถือ เว็บไซต์ Line 
Facebook เป็นต้น 

45.70 44.60 8.70 1.10 0.00 4.35 87.00 0.00 

3) กำรบริกำรออนไลน ์ผ่ำนระบบ e-service 
หรือระบบแอปพลิเคช่ันบนมือถือ หรือบน
เว็บไซต์ มีควำมทันสมัย เข้ำถึงได้ง่ำย 
สะดวก รวดเร็ว มีกำรจัดท ำคู่มือกำรใช้งำน
ระบบท่ีชัดเจน ช่วยให้เข้ำใช้บริกำรได้ง่ำย  
ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

42.90 47.30 7.60 2.20 0.00 4.31 86.20 0.00 
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ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ควำม 
ไม่พึง
พอใจ 

มำก
ท่ีสุด มำก 

ปำน
กลำง น้อย 

น้อย
ท่ีสุด 

4) มีช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ท่ีหลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย ช่วยให้
ปัญหำได้รับกำรแก้ไขได้อย่ำงรวดเร็ว เช่น 
บริกำรสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 
และ 1694 / เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน / 
ระบบออนไลน์ Doe Help Me / โทรศัพท์ / 
อีเมล / กล่องรับฟังควำมคิดเห็น เป็นต้น 

46.20 43.50 8.70 1.60 0.00 4.34 86.80 0.00 

ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยี 4.37 87.40  
1) มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร  
เพ่ือให้บริกำรประชำชนท่ีมีควำมทันสมัย 
เข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว เช่น บริกำร
สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 
และ 1694 facebook  Line  YouTube 
Tiktok  โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น 

44.00 47.80 7.10 1.10 0.00 4.35 87.00 0.00 

2) มีระบบเว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน 
(www.doe.go.th) ท่ีมีข้อมูลข่ำวสำร 
ท่ีเป็นปัจจุบัน และทันสมัย ตรงตำม 
ควำมต้องกำร เมนูง่ำยต่อกำรใช้งำน  
ค้นหำข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว 

47.30 44.60 6.50 0.50 0.50 4.38 87.60 0.50 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด Covid-19 4.30 86.00  
1) ควำมเพียงพอของจุดให้บริกำรและควำม
ชัดเจน ควำมน่ำสนใจของป้ำยข้อควำม 
บอกจุดบริกำร แผนผัง ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
แผ่นพับ/คู่มือต่ำง ๆ 
 

44.00 41.30 13.60 0.50 0.50 4.28 85.60 0.00 

2) มีบริกำรด้ำนเทคโนโลยี อุปกรณ์ 
และเคร่ืองมือท่ีทันสมัยในกำรให้บริกำร เช่น 
บริกำรระบบ wifi  อินเทอร์เน็ต และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 

41.30 47.30 9.20 1.60 0.50 4.27 85.40 0.00 

3) สถำนท่ีให้บริกำรสะอำด มีควำมเพียงพอ
ของอุปกรณ์ และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
เช่น โต๊ะเก้ำอ้ี น้ ำด่ืม ห้องน้ ำ โรงอำหำร  
ท่ีจอดรถ ฯลฯ 
 

47.30 42.90 7.60 1.60 0.50 4.35 87.00 0.00 

4) มีควำมพร้อมของอุปกรณ์ในกำรป้องกัน
กำรแพร่ระบำดโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 
เช่น มีบริกำรคัดกรองด้วยเคร่ืองวัดอุณหภูมิ 
บริกำรแอลกอฮอล์ฆ่ำเช้ือโรค จัดสถำนท่ี 
ให้บริกำร และสวมหน้ำกำกอนำมัย 
ตำมข้อก ำหนดและมำตรกำรของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข เป็นต้น 
 

42.90 44.50 10.90 1.10 0.50 4.28 85.60 0.00 
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ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ควำม 
ไม่พึง
พอใจ 

มำก
ท่ีสุด มำก 

ปำน
กลำง น้อย 

น้อย
ท่ีสุด 

ด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรท่ีได้รับ/คุณภำพกำรให้บริกำร 4.34 86.80  
1) ตรงตำมควำมต้องกำร ถูกต้อง น่ำเช่ือถือ 46.20 43.50 9.20 0.50 0.00 4.36 87.20 0.50 
2) ระยะเวลำท่ีแล้วเสร็จเป็นไปตำมท่ีคำดหวัง 
และมีควำมเหมำะสม 

39.10 48.40 11.40 0.50 0.00 4.27 85.40 0.50 

3) ควำมคุ้มค่ำ คุ้มประโยชน์ของบริกำร 
และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

46.20 45.70 7.10 0.50 0.00 4.38 87.60 0.50 

4) คุณภำพกำรให้บริกำรและระบบมีควำม
ทันสมัย 

42.40 48.90 7.10 0.50 0.50 4.33 86.60 0.50 

ควำมพึงพอใจต่อบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศในภำพรวม 4.34 86.77  

   จำกตำรำงที่ 11 เม่ือเปรียบเทียบผลส ำรวจทั้ง 6 ด้ำน กับเกณฑ์ค่ำคะแนนกำรวัดระดับ 
ควำมพึงพอใจ พบว่ำผู้รับบริกำรที่ตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจแต่ละประเด็นย่อยอยู่ในระดับพึงพอใจ  
มำกที่สุด โดยประเด็นย่อยที่มีระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 3 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 : เจ้ำหน้ำที่ มีควำมรู้  
ควำมเชี่ยวชำญในกำรให้บริกำรและสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ตอบข้อซักถำมได้อย่ำงชัดเจน ถูกต้อง น่ำเชื่อถือ  
ร้อยละ 88.40 อันดับที่ 2 : เจ้ำหน้ำที่สำมำรถแก้ปัญหำ อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม ร้อยละ 87.80 
อันดับที่ 3 : มี 3 ประเด็นย่อยที่มีคะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกันอยู่ที่ร้อยละ 87.60 ได้แก่ ประเด็นควำมซ่ือสัตย์
สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ประเด็นกำรมีระบบเว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน (www.doe.go.th) 
ที่มีข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน และทันสมัย ตรงตำมควำมต้องกำร เมนูง่ำยต่อกำรใช้งำน ค้นหำข้อมูลได้อย่ำง
รวดเร็ว และประเด็นควำมคุ้มค่ำ คุ้มประโยชน์ของบริกำร และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ ซ่ึงแสดงให้เห็นได้ว่ำ
จุดแข็งของกำรให้บริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศอยู่ที่ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร/ 
กำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรที่ได้รับ/คุณภำพกำรให้บริกำร  
   หำกพิจำรณำถึงประเด็นย่อยที่ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ ต่ ำที่สุด 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ 
ประเด็นย่อยมีบริกำรด้ำนเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในกำรให้บริกำร เช่น บริกำรระบบ wifi  
อินเทอร์เน็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  และประเด็นย่อยระยะเวลำที่แล้วเสร็จเป็นไปตำมที่คำดหวัง  
และมีควำมเหมำะสม โดยมีระดับควำมพึงพอใจเท่ำกันอยู่ที่ร้อยละ 85.40 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำจุดอ่อนของกำร
ให้บริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศอยู่ที่ ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด 
Covid-19 และด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรที่ได้รับ/คุณภำพกำรให้บริกำร  
  อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรพิจำรณำจะเห็นได้ว่ำบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ ยังมีประเด็นย่อย 
ที่ผู้รับบริกำรไม่พึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ 0.17 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำกรมควรมีกำรปรับปรุงในประเด็นที่เป็นจุดอ่อน
และประเด็นที่ผู้รับบริกำรไม่พึงพอใจข้ำงต้น เพ่ือเป็นกำรยกระดับ และพัฒนำงำนบริกำรให้มีประสิทธิภำพ 
มำกยิ่งขึ้น สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสูงสุด และน ำไปสู่ควำมพึงพอใจในกำรรบับรกิำร
ต่อไป โดยประเด็นย่อยที่ควรน ำมำพิจำรณำและหำแนวทำงในกำรปรับปรุง มีดังนี้ 
  1. เจ้ำหน้ำที่สำมำรถแก้ปัญหำ อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม  
  2. ควำมสุภำพ เอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
  3. มีระบบเว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน (www.doe.go.th) ที่มีข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน 
และทันสมัย ตรงตำมควำมต้องกำร เมนูง่ำยต่อกำรใช้งำน ค้นหำข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว  
  4. ตรงตำมควำมต้องกำร ถูกต้อง น่ำเชื่อถือ 
  5. ระยะเวลำที่แล้วเสร็จเป็นไปตำมที่คำดหวัง และมีควำมเหมำะสม 
  6. ควำมคุ้มค่ำ คุ้มประโยชน์ของบริกำร และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
  7. คุณภำพกำรให้บริกำรและระบบมีควำมทันสมัย 
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ตำรำงท่ี 12 ควำมต้องกำรให้หน่วยงำนเปิดให้บริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศในช่วงเวลำพักเท่ียงของผู้รับบริกำร 

หน่วยบริกำร 
ต้องกำร 
(คน) 

ไม่ต้องกำร 
(คน) 

ไม่แสดง
ควำมเห็น (คน) 

ส่วนกลำง : 
- กองบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ 
 

111 
(60.33%) 

66 
(35.87%) 

7 
(3.80%) 

รวม 111 
(60.33%) 

66 
(35.87%) 

7 
(3.80%) 

   จำกตำรำงที่ 12 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ ยังคงมีควำมต้องกำร
ให้กองบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ เปิดให้บริกำรในช่วงเวลำพักเที่ยง มำกถึงร้อยละ 60.33 ส่วนผู้รับบรกิำร
ที่คิดว่ำกำรให้บริกำรตำมช่วงระยะเวลำท ำกำรปกติของทำงรำชกำรนั้นเหมำะสมแล้ว และไม่จ ำเป็นต้องเปิด
ให้บริกำรนอกเวลำท ำกำรในช่วงเวลำพักเที่ยง อยู่ที่ร้อยละ 35.87 จำกค่ำตัวเลขดังกล่ำว สะท้อนให้เห็นว่ำ
ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่สะดวกที่จะมำรับบริกำรในช่วงเวลำพักเที่ยงเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงอำจเกิดจำกปัจจัยทำงสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตด้วยควำมเร่งรีบตลอดเวลำ รวมไปถึงผู้รับบริกำรอีกบำงส่วนที่เป็น 
ผู้มีงำนท ำประจ ำไม่สำมำรถมำใช้บริกำรในช่วงเวลำท ำกำรปกติของทำงรำชกำรได้  
  ส่วนท่ี 3  : ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศท่ีมีต่อกรมกำรจัดหำงำน   
     กำรส ำรวจทัศนคติและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรที่มีต่อกรมกำรจัดหำงำน ได้ก ำหนด 
ข้อค ำถำมที่สะท้อนถึงควำมผูกพันของผู้รับบริกำรจัดหำงำน ต่ำงประเทศที่มีต่อกรมกำรจัดหำงำน จ ำนวน  
3 ปร ะเด็น ซ่ึ งผลกำ รส ำร วจพบว่ ำ ผู้รั บบริ กำ รจั ดหำ งำ น ต่ำ งปร ะเทศมีทัศนคติและควำมผูก พัน 
ต่อกรมกำรจัดหำงำน คิดเป็นร้อยละ 99.00  ซ่ึงถือว่ำสูงมำก และจำกประเด็นค ำถำมที่ใช้ แสดงให้เห็นว่ำ
ผู้รับบริกำรนอกจำกมีควำมผูกพันกับกรมกำรจัดหำงำนแล้ว ยังยินดีที่จะแนะน ำผู้ อ่ืนมำใช้บริกำรของกรม 
ตลอดจนบอกต่อหรือกระจำยข่ำวกำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ให้บุคคลอ่ืนทรำบด้วย 
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 13  
ตำรำงท่ี 13 ทัศนคติและควำมผูกพันของ ผู้รับบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศท่ีมีต่อกรมกำรจัดหำงำน  

ค ำถำม 

ร้อยละของผู้ตอบแบบส ำรวจ  
(n = 184 คน) 

ผูกพัน ไม่ผูกพัน 
1) ท่ำนยินดีที่จะเข้ำมำมีส่วนร่วมท ำกิจกรรม หรือด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือให้
กรมกำรจัดหำงำนเกิดกำรพัฒนำในทำงที่ดีขึ้นหรือไม่ (ยินดี/ไม่ยินดี) 

177 
(96.20%) 

7 
(3.80%) 

2) เม่ือท่ำนได้มำใช้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำนแล้ว ท่ำนคิดว่ำ 
จะแนะน ำผู้อ่ืนให้มำใช้บริกำรด้วยหรือไม่ (แนะน ำ/ไม่แนะน ำ) 

180 
(97.83%) 

4 
(2.17%) 

3) หำกกรมกำรจัดหำงำนมีกำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ 
ท่ำนจะบอกต่อหรือกระจำยข่ำวให้บุคคลอ่ืนทรำบหรือไม่ (บอกต่อ/ 
ไม่บอกต่อ) 

182 
(98.91%) 

2 
(1.09%) 

ค่ำเฉล่ียร้อยละภำพรวมทัศนคติและควำมผูกพัน 97.65 2.35 
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  ส่วนท่ี 4 : ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ    
     เป็นกำรส ำรวจโดยใช้ค ำถำมปลำยเปิด จ ำนวน 3 ประเด็น เพ่ือน ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จำกผู้รับบริกำรมำเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำกำรให้บริกำรจัดหำงำน ต่ำงประเทศในภำพรวมต่อไป  
ซ่ึงผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรได้แสดงควำมคิดเห็นในแต่ละประเด็น สรุปได้ดังนี้ (รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 14)  
     - กำรให้บริกำรท่ีท่ำนประทับใจ : ผู้รับบริกำรประทับใจบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ 
รวมถึงวิทยำกรบรรยำยมีควำมเชี่ยวชำญ มีประสบกำรณ์ตรง สำมำรถบรรยำยเรื่องรำวแต่ละประเทศได้ดี  
ให้ค ำแนะน ำในกำรใช้ชีวิตในต่ำงประเทศ และด้ำนอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่ำงดี ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำได้ดี 
อธิบำยได้อย่ำงชัดเจนและเข้ำใจง่ำย และสถำนที่ให้บริกำรสะอำด สะดวก กว้ำงขวำง   
     -  กำรให้บริกำรท่ีท่ำนไม่พึงพอใจ และต้องกำรให้ปรับปรุง  : ผูร้ับบริกำรส่วนใหญ่ 
ไม่พึงพอใจและต้องกำรให้ปรับปรุงกำร ดังนี้  
      1) QR Code ในกำรสัมภำษณ์ไม่ชัดเจน  
      2) วีดีโอที่ฉำยในกำรอบรมเร็วไปหน่อย  
      3) ปริมำณห้องน้ ำไม่เพียงพอต่อผู้รับบริกำร  
     - ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ : ควรพัฒนำและเพ่ิมเติมในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้   
      1) ควรปรับ QR Code ในกำรสัมภำษณ์เพ่ือจะได้แสกนได้ชัดเจนขึ้น 
      2)  ควรปรับวีดีโอให้ช้ำลงหน่อยและควรปรับสีของหน้ำจอกำรฉำยให้ชัดเจนขึ้น 

ตำรำงท่ี 14 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ จ ำแนกตำมหน่วยงำนให้บริกำร 
(แสดงข้อมูลเฉพำะหน่วยบริกำรท่ีมีกำรตอบกลับข้อมูลจำกผู้รับบริกำร) 

หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

กองบริหำรแรงงำ น
ไทยไปต่ำงประเทศ 

- บริกำรดีมำก 
- วิทยำกรบรรยำยมีควำม
เชี่ยวชำญ มีประสบกำรณ์
ตรง สำมำรถบรรยำย
เรื่องรำวแต่ละประเทศได้ดี 
ให้ค ำแนะน ำในกำรใช้ชีวิต
ในต่ำงประเทศ และด้ำนอ่ืน  ๆ
ได้เป็นอย่ำงดี 
- เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำได้ดี 
อธิบำยได้อย่ำงชัดเจนและ
เข้ำใจง่ำย 
- สถำนที่ให้บริกำรสะอำด 
สะดวก กว้ำงขวำง 

- QR Code ในกำรสัมภำษณ์
ไม่ชัดเจน 
- กำรจัดระเบียบกำรเข้ำแถว
ก่อนเข้ำอบรม 
- กำรจัดเอกสำร 
- ระยะเวลำในกำรรอเข้ำ
รับบริกำร 
- วีดีโอที่ฉำยในกำรอบรม
เร็วไปหน่อย 
-  ห้อ งน้ ำไ ม่เ พีย งพอต่อ
ผู้รับบริกำร 

- ควรปรับ QR Code  
ในกำรสัมภำษณ์เพ่ือจะได้ 
แสกนได้ชัดเจนขึ้น 
- ควรปรับวีดีโอให้ช้ำลง
หน่อยและควรปรับสีของ
หน้ำจอกำรฉำยให้ชัดเจน
ขึ้นกว่ำนี้ 
- กระดำษลงชื่อควรแนบ
มำเผื่อจะได้สำมำรถลงชื่อ
ได้อย่ำงรวดเร็วไม่ขำดตอน 
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 3. งำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว  
  ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์กลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำรสแกน QR Code “แบบส ำรวจ ก” เพ่ือสอบถำม
ควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรเก่ีย วกับควำมพึงพอใจและควำมผูกพันต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำ น   
ด้ำนงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว จ ำนวน 640 คน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำร ได้แก่ คนต่ำงด้ำว 
นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร จำกหน่วยงำนส่วนกลำง ได้แก่ ส ำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว  ศูนย์บริกำรวีซ่ำ 
และใบอนุญำตท ำงำน และส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 1 - 10 จ ำนวน 133 คน และจำกหน่วยงำน
ส่วนภูมิภำค ได้แก่ ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ จ ำนวน 507 คน ปรำกฏผลกำรส ำรวจ ดังนี้ 

  ส่วนท่ี 1 :  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
      จำกผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำรด้ำนงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
ได้แก่ คนต่ำงด้ำว นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรที่มำรับบริกำร จ ำนวน 640 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงพบว่ำ 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย จ ำนวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 44.06 รองลงมำเป็นเพศหญิง จ ำนวน 358 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.94 โดยผู้ตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่ที่มำรับบริกำรมีช่วงอำยุระหว่ำง 30 - 39 ปี ร้อยละ 38.28 
รองลงมำอำยุระหว่ำง 40 - 49 ปี ร้อยละ 27.97 อำยุระหว่ำง 20 - 29 ปี ร้อยละ 24.22 อำยุระหว่ำง 50 - 59 ปี  
ร้อยละ 6.71 อำยุระหว่ำง 15 - 19 ปี และอำยุ 60 ปีขึ้นไป มีร้อยละที่เท่ำกัน คือ ร้อยละ 1.41 ตำมล ำดับ รำยละเอียด
ตำมตำรำงที่ 15 

ตำรำงท่ี 15 ข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริกำรงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวท่ีตอบแบบส ำรวจ 

ประเด็น จ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจ (คน) ร้อยละ 
เพศ 
 - ชำย 
 - หญิง 

 
282 
358 

 
44.06 
55.94 

รวม 640 100.00 
อำยุ 
 - 15-19 ปี 
 - 20-29 ปี 
 - 30-39 ปี 
 - 40-49 ปี 
 - 50-59 ปี 
 - 60 ปีขึ้นไป 

 
9 

155 
245 
179 
43 
9 

 
1.41 
24.22 
38.28 
27.97 
6.71 
1.41 

รวม 640 100.00 

  ส่วนท่ี 2 : ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในบริกำร   
     กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรแบ่งกำรส ำรวจตำมประเด็นกำรให้บริกำร
ออกเป็น 6 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ ให้บริกำร ด้ำนช่องทำง 
กำรให้บริกำร/กำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยี ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
และมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด Covid-19 และด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรที่ได้รับ/คุณภำพกำรให้บริกำร 
พบว่ำผู้รับบริกำรที่ตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจต่อบริกำรของงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
ในภำพรวมระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.20 โดยมีควำมพึงพอใจในประเด็นด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร  
มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.00 และประเด็นด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร/กำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่ได้รับ
ควำมพึงพอใจต่ ำสุด คิดเป็นร้อยละ 86.60 ดังตำรำงที่ 16 
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ตำรำงท่ี 16 ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรต่องำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 

ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ควำม 
ไม่พึง
พอใจ 

มำก
ท่ีสุด มำก 

ปำน
กลำง น้อย 

น้อย
ท่ีสุด 

ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.42 88.40  
1) ข้ันตอนกำรให้บริกำร มีควำมสะดวก  
เป็นระบบ และมีประกำศแจ้งข้ันตอน 
และระยะเวลำกำรให้บริกำรท่ีสำมำรถ 
เห็นได้โดยง่ำย ชัดเจน ไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน 

53.10 37.20 7.80 1.90 0.00 4.42 88.40 0.00 

2) ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมสะดวก 
รวดเร็วและเหมำะสม 

50.30 38.80 9.70 1.20 0.00 4.38 87.60 0.00 

3) กำรให้บริกำรมีควำมเสมอภำค ให้บริกำร
ตำมล ำดับ (ก่อน – หลัง) 

54.20 38.10 6.10 1.60 0.00 4.45 89.00 0.00 

4) กระบวนกำรมีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ 58.00 35.20 6.20 0.60 0.00 4.50 90.00 0.00 
5) ควำมเหมำะสมของเอกสำรหลักฐำน
ประกอบกำรย่ืนขอรับบริกำร 

51.70 39.40 8.10 0.80 0.00 4.42 88.40 0.00 

6) ระบบกำรให้บริกำรผ่ำน e-service ช่วยลด
ข้ันตอน ระยะเวลำ และลดรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนประกอบกำรย่ืนขอรับบริกำรต่ำง ๆ  
ของกรมกำรจัดหำงำน 

47.20 39.50 11.20 1.90 0.00 4.32 86.40 0.20 

ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 4.50 90.00  
1) เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญในกำร
ให้บริกำรและสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ตอบข้อซักถำม 
ได้อย่ำงชัดเจน ถูกต้อง น่ำเช่ือถือ 

57.30 35.20 6.60 0.80 0.20 4.49 89.80 0.00 

2) เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถแก้ปัญหำ อุปสรรค  
ท่ีเกิดข้ึนได้อย่ำงเหมำะสม 

55.00 36.70 7.50 0.80 0.00 4.46 89.20 0.00 

3) ควำมสุภำพ เอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ 
และควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของเจำ้หน้ำท่ี 

58.10 34.40 6.70 0.60 0.20 4.50 90.00 0.00 

4) ควำมซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม 
ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 

60.50 33.30 5.20 0.60 0.30 4.53 90.60 0.20 

ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร/กำรรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ 4.33 86.60  
1) กำรบริกำร ณ ส ำนักงำน มีควำมสะดวก 
รวดเร็ว และครอบคลุมบริกำรต่ำง ๆ  

48.60 42.30 7.80 0.90 0.20 4.38 87.60 0.20 

2) มีช่องทำงกำรให้บริกำรท่ีหลำกหลำย 
และทันสมัย เช่น ระบบ e-service  
ระบบแอปพลิเคช่ันบนมือถือ เว็บไซต์ Line 
Facebook เป็นต้น 

47.50 39.40 10.80 1.60 0.30 4.33 86.60 0.50 

3) กำรบริกำรออนไลน ์ผ่ำนระบบ e-service 
หรือระบบแอปพลิเคช่ันบนมือถือ หรือบน
เว็บไซต์ มีควำมทันสมัย เข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก 
รวดเร็ว มีกำรจัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบ 
ท่ีชัดเจน ช่วยให้เข้ำใช้บริกำรได้ง่ำย ไม่ยุ่งยำก
ซับซ้อน 
 

45.00 41.60 11.20 1.40 0.30 4.30 86.00 0.50 
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ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ควำม 
ไม่พึง
พอใจ 

มำก
ท่ีสุด มำก 

ปำน
กลำง น้อย 

น้อย
ท่ีสุด 

4) มีช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ท่ีหลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย ช่วยให้
ปัญหำได้รับกำรแก้ไขได้อย่ำงรวดเร็ว เช่น 
บริกำรสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2  
และ 1694 / เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน / ระบบ
ออนไลน์ Doe Help Me / โทรศัพท์ / อีเมล / 
กล่องรับฟังควำมคิดเห็น เป็นต้น 

45.80 41.60 10.60 1.10 0.60 4.31 86.20 0.30 

ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยี 4.36 87.20  
1) มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร  
เพ่ือให้บริกำรประชำชนท่ีมคีวำมทันสมัย  
เข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว เช่น บริกำร 
สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2  
และ 1694 facebook  Line  YouTube Tiktok  
โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น 

49.10 39.50 9.80 1.20 0.20 4.36 87.20 0.20 

2) มีระบบเว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน 
(www.doe.go.th) ท่ีมีข้อมูลข่ำวสำรท่ีเป็น
ปัจจุบัน และทันสมัย ตรงตำมควำมต้องกำร  
เมนูง่ำยต่อกำรใช้งำน ค้นหำข้อมูลได้อย่ำง
รวดเร็ว 

48.40 40.20 9.50 1.40 0.20 4.36 87.20 0.30 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด Covid-19 4.39 87.80  
1) ควำมเพียงพอของจุดให้บริกำรและควำม
ชัดเจน ควำมน่ำสนใจของป้ำยข้อควำม 
บอกจุดบริกำร แผนผัง ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
แผ่นพับ/คู่มือต่ำง ๆ 

51.20 38.90 8.40 0.80 0.50 4.40 88.00 0.20 

2) มีบริกำรด้ำนเทคโนโลยี อุปกรณ์ 
และเคร่ืองมือท่ีทันสมัยในกำรให้บริกำร เช่น 
บริกำรระบบ wifi  อินเทอร์เน็ต และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

48.30 39.40 10.30 0.90 0.60 4.34 86.80 0.50 

3) สถำนท่ีให้บริกำรสะอำด มีควำมเพียงพอ
ของอุปกรณ์ และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก เช่น 
โต๊ะเก้ำอ้ี น้ ำด่ืม ห้องน้ ำ โรงอำหำร ท่ีจอดรถ ฯลฯ 

53.00 37.20 8.00 0.50 0.80 4.42 88.40 0.60 

4) มีควำมพร้อมของอุปกรณ์ในกำรป้องกัน
กำรแพร่ระบำดโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19  
เช่น มีบริกำรคัดกรองด้วยเคร่ืองวัดอุณหภูมิ   
บริกำรแอลกอฮอล์ฆ่ำเช้ือโรค จัดสถำนท่ี 
ให้บริกำร และสวมหน้ำกำกอนำมัย 
ตำมข้อก ำหนดและมำตรกำรของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสำธำรณสุข เป็นต้น 

52.50 37.50 8.00 0.90 0.80 4.40 88.00 0.30 

ด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรท่ีได้รับ/คุณภำพกำรให้บริกำร 4.44 88.80  
1) ตรงตำมควำมต้องกำร ถูกต้อง น่ำเช่ือถือ 57.20 34.80 7.20 0.60 0.00 4.49 89.80 0.20 
2) ระยะเวลำท่ีแล้วเสร็จเป็นไปตำมท่ีคำดหวัง 
และมีควำมเหมำะสม 
 

52.00 37.80 8.80 0.90 0.20 4.41 88.20 0.30 
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ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ควำม 
ไม่พึง
พอใจ 

มำก
ท่ีสุด มำก 

ปำน
กลำง น้อย 

น้อย
ท่ีสุด 

3) ควำมคุ้มค่ำ คุ้มประโยชน์ของบริกำร  
และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

53.90 38.00 6.60 1.40 0.00 4.45 89.00 0.20 

4) คุณภำพกำรให้บริกำรและระบบมีควำม
ทันสมัย 

51.60 38.60 8.60 0.80 0.20 4.41 88.20 0.30 

ควำมพึงพอใจต่องำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวในภำพรวม 4.41 88.20  

  จำกตำรำงที่ 16 เม่ือเปรียบเทียบผลส ำรวจทั้ง 6 ด้ำน กับเกณฑ์ค่ำคะแนนกำรวัดระดับ
ควำมพึงพอใจ พบว่ำผู้รับบริกำรที่ตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจแต่ละประเด็นย่อยอยู่ในระดับพึงพอใจมำก
ถึงพึงพอใจมำกที่สุด โดยประเด็นย่อยที่มีระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 3 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 :  
ควำมซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่  ร้อยละ 90.60 อันดับที่ 2 : มีควำมพึงพอใจ
เท่ำกันที่ร้อยละ 90.00 จ ำนวน 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นย่อยกระบวนกำรมีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
และประเด็นย่อยควำมสุภำพ เอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่  
อันดับที่ 3 : เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในกำรให้บริกำรและสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ตอบข้อซักถำม 
ได้อย่ำงชัดเจน ถูกต้อง น่ำเชื่อถือ ร้อยละ 89.80 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำจุดแข็งของงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำน
ของคนต่ำงด้ำวอยู่ที่ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร และหำกพิจำรณำถึงประเด็นย่อยที่ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ  
ต่ ำที่สุด ได้แก่ ประเด็นย่อยกำรบริกำรออนไลน์ ผ่ำนระบบ e-service หรือระบบแอปพลิเคชั่นบนมือถือ  
หรือบนเว็บไซต์มีควำมทันสมัย เข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว มีกำรจัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบที่ชัดเจน ช่วยให้
เข้ำใช้บริกำรได้ง่ำย ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน ร้อยละ 86.00 ซ่ึงแสดงให้เห็นได้ว่ำจุดอ่อนของงำนพิจำรณำอนุญำต 
กำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวอยู่ที่ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร/กำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ซ่ึงกรมกำรจัดหำงำน 
ควรพัฒนำ และปรับปรุง ในประเด็นที่เป็นจุ ดอ่อนดังกล่ำว  เพ่ือให้ สำมำรถตอบสนองควำ มต้องกำ ร  
ของผู้รับบริกำร และอ ำนวยควำมสะดวกให้มำกยิ่งขึ้น 
  นอกจำกนี้ ยังพบว่ำงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว ยังมีประเด็นย่อย 
ที่ผู้รับบริกำรบำงส่วนไม่พึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ 0.23 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำกรมควรต้องมีกำรพัฒนำและปรับปรุง
บริกำรงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น แม้ว่ำบริกำรนั้น ๆ จะได้รับ
ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกแล้วก็ตำม เพ่ือเป็นกำรยกระดับกำรให้บริกำรดังกล่ำวให้สำมำรถตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสูงสุด ซ่ึงจะน ำไปสู่ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรต่อไป โดยประเด็นย่อย
ที่ควรน ำมำพิจำรณำและหำแนวทำงในกำรปรับปรุง มีดังนี้  
  1. ระบบกำรให้บริกำรผ่ำน e-service ช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลำ และลดรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนประกอบกำรยื่นขอรับบริกำรต่ำง ๆ ของกรมกำรจัดหำงำน   
  2. ควำมซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่  
  3. กำรบริกำร ณ ส ำนักงำน มีควำมสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมบริกำรต่ำง ๆ  
  4.  มีช่องทำงกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยและทันสมัย เช่น ระบบ e-service ระบบ
แอปพลิเคชั่นบนมือถือ เว็บไซต์ Line Facebook เป็นต้น  
  5. กำรบริกำรออนไลน์ ผ่ำนระบบ e-service หรือระบบแอปพลิเคชั่นบนมือถือ หรือบนเว็บไซต์
มีควำมทันสมัย เข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว มีกำรจัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบที่ชัดเจน ช่วยให้เข้ำใช้บริกำรได้ง่ำย 
ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน  
  6. มีช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย ช่วยให้
ปัญหำได้รับกำรแก้ไขได้อย่ำงรวดเร็ว เช่น บริกำรสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 และ 1694 / เว็บไซต์
กรมกำรจัดหำงำน / ระบบออนไลน์ Doe Help Me / โทรศัพท์ / อีเมล / กล่องรับฟังควำมคิดเห็น เป็นต้น   
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  7. มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร เพ่ือให้บริกำรประชำชนที่มีควำมทันสมัย เข้ำถึงได้ง่ำย 
สะดวก รวดเร็ว เช่น บริกำรสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 และ 1694 facebook  Line  YouTube 
Tiktok  โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น  
  8. มีระบบเว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน (www.doe.go.th) ที่มีข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน  
และทันสมัย ตรงตำมควำมต้องกำร เมนูง่ำยต่อกำรใช้งำน ค้นหำข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว   
  9. ควำมเพียงพอของจุดให้บริกำรและควำมชัดเจน ควำมน่ำสนใจของป้ำยข้อคว ำม 
บอกจุดบริกำร แผนผัง ป้ำยประชำสัมพันธ์ แผ่นพับ/คู่มือต่ำง ๆ  
  10. มีบริกำรด้ำนเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในกำรให้บริกำร เช่น บริกำร
ระบบ wifi  อินเทอร์เน็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
  11. สถำนที่ให้บริกำรสะอำด มีควำมเพียงพอของอุปกรณ์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
เช่น โต๊ะเก้ำอ้ี น้ ำด่ืม ห้องน้ ำ โรงอำหำร ที่จอดรถ ฯลฯ  
  12. มีควำมพร้อมของอุปกรณ์ในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19  
เช่น มีบริกำรคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ  บริกำรแอลกอฮอล์ฆ่ำเชื้อโรค จัดสถำนที่ ให้บริกำร และสวม
หน้ำกำกอนำมัยตำมข้อก ำหนดและมำตรกำรของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข เป็นต้น  
  13. ตรงตำมควำมต้องกำร ถูกต้อง น่ำเชื่อถือ  
  14. ระยะเวลำที่แล้วเสร็จเป็นไปตำมที่คำดหวัง และมีควำมเหมำะสม  
  15. ควำมคุ้มค่ำ คุ้มประโยชน์ของบริกำร และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
  16. คุณภำพกำรให้บริกำรและระบบมีควำมทันสมัย 

ตำรำงท่ี 17 ควำมต้องกำรให้หน่วยงำนเปิดให้บริกำรงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
ในช่วงเวลำพักเท่ียงของผู้รับบริกำร 

หน่วยบริกำร 
ต้องกำร 
(คน) 

ไม่ต้องกำร 
(คน) 

ไม่แสดง
ควำมเห็น (คน) 

ส่วนกลำง : 
- ส ำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว 
- ศูนย์บริกำรวีซ่ำและใบอนุญำตท ำงำน  
- ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 1-10 

75 
(11.72%) 

53 
(8.28%) 

5 
(0.78%) 

ส่วนภูมิภำค :  
- ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทั่วประเทศ 

296 
(46.25%) 

189 
(29.53%) 

22 
(3.44%) 

รวม 
371 

(57.97%) 
242 

(37.81%) 
27 

(4.22%) 

     จำกตำรำงที่ 17 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำรงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
ยังคงมีควำมต้องกำรให้หน่วยงำนในสังกัดกรมกำรจัดหำงำนทั้งส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค เปิดให้บริกำร  
ในช่วงเวลำพักเที่ยง มำกถึงร้อยละ 57.97 ส่วนผู้รับบริกำรที่คิดว่ำกำรให้บริกำรตำมช่วงระยะเวลำท ำกำรปกติ
ของทำงรำชกำรนั้นเหมำะสมแล้ว และไม่จ ำเป็นต้องเปิดให้บริกำรนอกเวลำท ำกำรในช่วงเวลำพักเที่ยง  
อยู่ที่ร้อยละ 37.81 จำกค่ำตัวเลขดังกล่ำว สะท้อนให้เห็นว่ำผู้รับบริกำรส่วนใหญ่สะดวกที่จ ะมำรับบริกำร 
ในช่วงเวลำพักเที่ยงเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงอำจเกิดจำกปัจจัยทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิต 
ด้วยควำมเร่งรีบตลอดเวลำ รวมไปถึงผู้รับบริกำรอีกบำงส่วนที่เป็นผู้มีงำนท ำประจ ำไม่สำมำรถมำใช้บริกำร  
ในช่วงเวลำท ำกำรปกติของทำงรำชกำรได้  
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  อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำจะมีหน่วยงำนในสังกัดกรมกำรจัดหำงำนบำงส่วนที่เปิดให้บริกำร  
ในช่วงเวลำพักเที่ยงอยู่แล้ว แต่จำกผลกำรส ำรวจที่ปรำกฏนั้น อำจบ่งบอกว่ำกรมกำรจัดหำงำนควรมีมำตรกำร
ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนบริกำรในสังกัดทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค จัดเจ้ำหน้ำที่สับเปลี่ยน เวร เพ่ือเปิด
ให้บริกำรแก่ประชำชนในช่วงเวลำพักเที่ยง เพ่ือเป็นทำงเลือกและเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน
ต่อไป 

  ส่วนท่ี 3 : ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
ท่ีมีต่อกรมกำรจัดหำงำน  
      กำรส ำรวจทัศนคติและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรที่มีต่อกรมกำรจัดหำงำน ได้ก ำหนด 
ข้อค ำถำมที่สะท้อนถึงควำมผูกพันของผู้รับบริกำรงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวที่มีต่อกรมกำร
จัดหำงำน จ ำนวน 3 ประเด็น ซ่ึงผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว
มีทัศนคติและควำมผูกพันต่อกรมกำรจัดหำงำน คิดเป็นร้อยละ 96.41 ซ่ึงถือว่ำสูงมำก และจำกประเด็นค ำถำม
ที่ใช้ แสดงให้เห็นว่ำผู้รับบริกำรนอกจำกมีควำมผูกพันกับกรมกำรจัดหำงำนแล้ว ยังยินดีที่จะแนะน ำผู้อ่ืนมำใช้
บริกำรของกรม ตลอดจนบอกต่อหรือกระจำยข่ำวกำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ให้บุคคลอ่ืน
ทรำบด้วย รำยละเอียดดังตำรำงที่ 18 

ตำรำงท่ี 18 ทัศนคติและควำมผูกพันของ ผู้รับบริกำรงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
ท่ีมีต่อกรมกำรจัดหำงำน  

ค ำถำม 

ร้อยละของผู้ตอบแบบส ำรวจ  
(n = 640 คน) 

ผูกพัน ไม่ผูกพัน 
1) ท่ำนยินดีที่จะเข้ำมำมีส่วนร่วมท ำกิจกรรม หรือด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือให้
กรมกำรจัดหำงำนเกิดกำรพัฒนำในทำงที่ดีขึ้นหรือไม่ (ยินดี/ไม่ยินดี) 

600 
(93.75%) 

40 
(6.25%) 

2) เม่ือท่ำนได้มำใช้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำนแล้ว ท่ำนคิดว่ำ 
จะแนะน ำผู้อ่ืนให้มำใช้บริกำรด้วยหรือไม่ (แนะน ำ/ไม่แนะน ำ) 

619 
(96.72%) 

21 
(3.28%) 

3) หำกกรมกำรจัดหำงำนมีกำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ 
ท่ำนจะบอกต่อหรือกระจำยข่ำวให้บุคคลอ่ืนทรำบหรือไม่ (บอกต่อ/ 
ไม่บอกต่อ) 

632 
(98.75%) 

8 
(1.25%) 

ค่ำเฉล่ียร้อยละภำพรวมทัศนคติและควำมผูกพัน 96.41 3.59 

  ส่วนท่ี 4 : ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำรงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว   
      เป็ นกำรส ำ รวจโดย ใช้ค ำถ ำมปลำย เปิ ด  จ ำน วน  3 ปร ะเ ด็น เพ่ือน ำข้ อคิดเห็ น 
และข้อเสนอแนะจำกผู้รับบริกำรมำเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำกำรให้บริกำรงำนพิจำรณำอนุญำต  
กำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวในภำพรวมต่อไป ซ่ึงผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรได้แสดงควำมคิดเห็นในแต่ละ
ประเด็น สรุปได้ดังนี้ (รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 19)  
      - กำรให้บริกำรท่ีท่ำนประทับใจ  : ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่จะประทับใจเจ้ำหน้ำที่   
ณ จุดบริกำร ซ่ึงให้บริกำรดี สะดวก รวดเร็ว สุภำพ ยิ้มแย้ม ใส่ใจและช่วยเหลือผู้มำติดต่อเสมอ อำทิ ช่วยเหลือ
ในกำรเตรียมเอกสำร กรอกเอกสำร เป็นต้น อีกทั้งเจ้ำหน้ำที่ยังมีควำมรู้ด้ำนแรงงำนต่ำงด้ำวเป็นอย่ำงดี 
สำมำรถให้ค ำแนะน ำ อธิบำยข่ำวสำรและขั้นตอนต่ำงๆ ได้เป็นอย่ำงดี ตอบข้อสงสัยได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน 
เข้ำใจง่ำย นอกจำกนี้ กำรให้บริกำรยังเป็นไปตำมล ำดับคิว และมีควำมเสมอภำค รวมถึงยังประทับใจในเรื่อง
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บริกำรแจ้งเข้ำแจ้งออกกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว กำรให้บริกำรต่อใบอนุญำตท ำงำนได้รวดเร็ว ขั้นตอน 
กำรช ำระเงินที่รวดเร็ว และกำรพัฒนำกำรสื่อสำรที่ทันสมัยและสำมำรถเข้ำถึงบุคคลได้ทุกกลุ่ม ตลอดจนมีกำร
ให้บริกำรในช่วงเวลำพักเที่ยงในหลำย พ้ืนที่  และมีน้ ำ ด่ืมบริกำรส ำหรับผู้มำใช้บริกำร ซ่ึงเป็นกำรอ ำนวย 
ควำมสะดวกแก่ประชำชน  
      - กำรให้บริกำรท่ีท่ำนไม่พึงพอใจ และต้องกำรให้ปรับปรุง  : ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่ 
ไม่พึงพอใจและต้องกำรให้บำงหน่วยงำนปรับปรุงบริกำร ดังนี้  
       1) ปรับปรุ งบริกำ รในรูปแบบ One Stop Service เพ่ือให้ บริกำร แบบเบ็ ดเสร็ จ 
ในจุดบริกำรเดียว รวมถึงควรขยำยเวลำกำรให้บริกำรช่วงพักกลำงวันให้ครอบคลุมทุกหน่วยงำนทั่วประเทศ  
เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้รับบริกำร   
       2) ควรจัดให้มีช่องทำงพิเศษส ำหรับนำยจ้ำงที่มีคนต่ำงด้ำวไม่เกิน 5 คน 
       3) ควรปรับปรุงให้มีกำรน ำระบบออนไลน์เข้ำมำใช้เพ่ือลดกำรเดินทำงและลดกำรใช้
เอกสำร ท ำให้กำรท ำงำนสะดวกมำกยิ่งขึ้น 
       4) เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรมีน้อยเกินไปไม่รองรับกับจ ำนวนผู้รับบริกำรที่มีจ ำนวนมำก 
       5) ควรปรับปรุงกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรให้ชัดเจน รวดเร็ว ครอบคลุมทั่วถึง
ผู้รับบริกำรได้ทุกที่ ทุกเวลำ รวมถึงควรเพ่ิมช่องทำงกำรสอบถำมหรือปรึกษำเรื่องต่ำง ๆ เพ่ือจะหำทำงออก
และแก้ปัญหำต่ำง ๆ ให้กับคนต่ำงด้ำวได้ 
      - ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ : ผู้รับบริกำรบำงส่วนมีข้อเสนอแนะ ส ำหรับบำงหน่วยงำน  
ควรพัฒนำในเรื่องต่ำง ๆ เพ่ิมเติม ดังนี้ 
       1) ปรับปรุงสถำนที่ให้บริกำร และที่นั่งคอยซ่ึงค่อนข้ำงแออัด ขยำยพ้ืนที่ลำนจอดรถ 
รวมถึงปรับปรุงห้องน้ ำให้สะอำดและเพียงพอต่อผู้รับบริกำร นอกจำกนี้ ควรมีจุดบริกำรน้ ำ ด่ืม จุดบริกำร 
ถ่ำยเอกสำร และจุดบริกำร wifi ฟรี เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้รับบริกำร 
       2) ควรพัฒนำให้งำนบริกำรทุกอย่ำงเป็นระบบออนไลน์ เพ่ือช่วยลดปริมำณกำรเรียก
เอกสำร มีกำรปรับปรุงข้อมูลคนต่ำงด้ำวในระบบให้มีควำมเป็นปัจจุบันที่สุด  รวมถึงควรปรับระยะเวลำในกำร
แจ้งเข้ำ-ออกคนต่ำงด้ำว ให้มีระยะเวลำนำนขึ้น 
       3) อยำกให้มีกำรให้บริกำรนอกสถำนที่ หรือเปิดให้บริกำรช่วงพักเที่ยงให้ครอบคลุม 
ทุกหน่วยงำนในสังกัดกรมกำรจัดหำงำน รวมถึงควรมีกำรเปิดให้บริกำรศูนย์ท ำบัตรเพ่ิม ในรูปแบบ One Stop 
Service เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำร 

ตำรำงท่ี 19 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำรงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว จ ำแนก
ตำมหน่วยงำนให้บริกำร (แสดงข้อมูลเฉพำะหน่วยบริกำรท่ีมีกำรตอบกลับข้อมูลจำกผู้รับบริกำร) 

หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ส ำนักบริหำรแรงงำน
ต่ำงด้ำว 

 - เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
และให้บริกำรรวดเร็ว 
- เจ้ำหน้ำที่ให้ข้อมูลให้กำร
ช่วยเหลือและตอบค ำถำม
ได้เป็นอย่ำงดี 
- ประทับใจบริกำรต่ออำยุ
ใบอนุญำตท ำงำน 

- ปรับปรุงห้องน้ ำ 
- ควำมซับซ้อนของเอกสำร 
- ปรับปรุงบริกำรในรูปแบบ 
One Stop Service 

- ควรปรับปรุงห้องน้ ำ 
- ควรลดเอกสำรที่ไม่
จ ำเป็น เพ่ือจะให้เกิด 
ควำมสะดวกยิ่งขึ้น 
- อยำกให้มีกำรท ำงำน
ช่วงเวลำพักเที่ยงด้วย 
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หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

- อยำกให้มีบริกำรศูนย์ 
ท ำบัตรเพ่ิม เพ่ือให้บริกำร 
ณ จุดเดียว 

ศูนย์บริกำรวีซ่ำและ
ใบอนุญำตท ำงำน 

- บริกำรรวดเร็วมำก ๆ 
ไม่ต้องรอนำน เช่น กำรขอ
ใบอนุญำตท ำงำน ตท.3 
รวดเร็วและเอกสำร 
ไม่ยุ่งยำก และสำมำรถ 
รอรับได้เลย 
- พอใจเรื่องขั้นตอน 
กำรช ำระเงินรวดเร็วทันใจ 
- เจ้ำหน้ำที่สุภำพ ให้ควำมรู้ 
ให้ค ำแนะน ำได้ชัดเจนและ
รับฟังปัญหำที่เกิดและช่วย
แก้ปัญหำ 

 - ควรเปิดบริกำรวันเสำร์ 
- ควรเปิดบริกำร wifi ฟรี 
 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนคร
พ้ืนที่ 2 

- ประทับใจบริกำรแจ้งเข้ำ
แจ้งออกกำรท ำงำนของ
คนต่ำงด้ำว 
- เจ้ำหน้ำที่บริกำรดีและ
ให้ข้อมูลที่ชัดเจน 

- เอกสำรเยอะ 
- เรื่องขอรับเล่มใบอนุญำต
ท ำงำนของคนต่ำงด้ำวล่ำช้ำ 
 

- ควรมีบริกำรถ่ำยเอกสำร 
- ควรปรับปรุงข้อมูล 
คนต่ำงด้ำวในระบบให้มี 
ควำมเป็นปัจจุบันที่สุด 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนคร
พ้ืนที่ 3 

 - ปรับปรุงกำรจัดล ำดับคิว - ควรมีบริกำรน้ ำด่ืม 
ให้ผู้มำติดต่อรับบริกำร 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนคร
พ้ืนที่ 4 

- เจ้ำหน้ำที่พูดจำดี  
เป็นกันเอง มีน้ ำใจ 
ช่วยเหลือประชำชน 
- เจ้ำหน้ำที่ใส่ใจในกำร
ตอบข้อซักถำมต่ำง ๆ  
- คิวในกำรให้บริกำร 
มีควำมรวดเร็ว 

- ปรับปรุงกำรประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำร 
- สถำนที่จอดรถ 

- ควรปรับปรุงห้องน้ ำเพ่ิม 
- ควรเปิดบริกำร wifi ฟรี 
 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนคร
พ้ืนที่ 6 

- ระบบคิว กำรตรวจทำน
เอกสำร และกำรด ำเนินกำร
ทุกขั้นตอนสะดวกมำกๆ 
- เจ้ำหน้ำที่ทุกคนให้ข้อมูล
และให้บริกำรเป็นอย่ำงดี 

 - ควรมีจุดรับถ่ำยเอกสำร 



 

34 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนคร
พ้ืนที่ 7 

- เจ้ำหน้ำที่พูดจำ 
และให้บริกำรดีมำก 
- ให้บริกำรตำมล ำดับคิว 
งำนเสร็จเร็วดี 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนคร
พ้ืนที่ 8 

- เจ้ำหน้ำที่สุภำพ   

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนคร
พ้ืนที่ 10 

 - ไม่มีโต๊ะกรอกเอกสำร 
- สถำนที่จอดรถ 
- เจ้ำหน้ำที่น้อยไปในช่วง
ที่มีผู้เข้ำมำใช้บริกำร
จ ำนวนมำก 

- ควรมีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร
เยอะกว่ำนี้ 
- ปรับปรุงสถำนที่จอดรถ
ให้มำกขึ้น 
- ควรพัฒนำให้งำนบริกำร
ทุกอย่ำงเป็นระบบออนไลน์ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดกำญจนบุรี 

- ให้บริกำรสะดวก รวดเร็ว 
และมีบริกำรพักเที่ยง 
- เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ
และค ำปรึกษำเป็นอย่ำงดี 

- ปรับปรุงที่นั่งรอรับ
บริกำร 
 

 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดกำฬสินธุ์ 

- เจ้ำหน้ำที่คอยให้ควำม
ช่วยเหลือในกำรเตรียม
เอกสำร กรอกเอกสำร 
- เจ้ำหน้ำที่บริกำร 
อย่ำงสุภำพ เป็นกันเอง 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดขอนแก่น 

- เจ้ำหน้ำที่บริกำรดี  
ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดเพรำะ 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดจันทบุรี 

- เจ้ำหน้ำที่ตอบค ำถำม 
ทุกข้ออย่ำงดี 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดชลบุรี 

- พนักงำนส่วนใหญ่
ให้บริกำรดีมำกคอย
ช่วยเหลือตรวจสอบเอกสำร
ก่อนน ำส่งทำงไลน์ ท ำให้
กำรส่งเอกสำรเรียบร้อย
และถูกต้อง ไม่ต้อง
เสียเวลำแก้ไขบ่อยๆ  

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดเชียงใหม่ 

- เจ้ำหน้ำที่ดูแลดี เป็นมิตร 
และให้บริกำรดีพร้อม
ช่วยเหลือ 
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หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดนครนำยก 

- บริกำรรวดเร็วทันใจ - เจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอ 
ต่อกำรให้บริกำร กรณีมีผู้
มำรับบริกำรจ ำนวนมำก ๆ 

 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดนครรำชสีมำ 

- เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้ม บริกำร
ประทับใจ 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดนครสวรรค์ 

- เจ้ำหน้ำที่บริกำรดี   

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดนรำธิวำส 

- เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ
ถูกต้อง 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดน่ำน 

- เจ้ำหน้ำที่บริกำรดี  
ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ในงำน และควำมสะดวก 
ในกำรท ำเอกสำร 

 - ควรเพ่ิมเจ้ำหน้ำที่ 
ให้บริกำรเยอะขึ้น 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดปทุมธำนี 

- เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรและ
ให้ค ำแนะน ำได้ดีมำก 

- สถำนที่จอดรถ 
ไม่เพียงพอ 

- ควรขยำยพ้ืนที่จอดรถ 
- ปรับปรุงสถำนที่ให้บริกำร
ซ่ึงค่อนข้ำงแออัด 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดปรำจีนบุรี 

- กำรให้บริกำรสะดวก 
และเป็นไปตำมล ำดับคิว 
- เจ้ำหน้ำที่พูดเพรำะ
ให้บริกำรและให้ค ำแนะน ำ
เป็นอย่ำงดี 

- ควรจัดให้มีช่องทำงพิเศษ
ส ำหรับนำยจ้ำงที่มีลูกจ้ำง
ไม่เกิน 5 คน 
- ควำมยุ่งยำกของเอกสำร
ไม่อัปเดตข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันในระบบ 
- กำรชี้แจงเอกสำรควร
แนะน ำให้ครบถ้วนชัดเจน 

 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยำ 

- เจ้ำหน้ำที่สุภำพ พูดเพรำะ 
สื่อสำรชัดเจน ให้บริกำรดี  
- เจ้ำหน้ำที่ช่วยเหลือเวลำ
เขียนเอกสำรไม่ได้ 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดพิจิตร 

- เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรและ
ค ำแนะน ำดี 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

- เจ้ำหน้ำที่พูดจำดี 
ให้บริกำรเป็นกันเอง 
แนะน ำรำยละเอียด 
ให้เข้ำใจดี สุภำพ 
เรียบร้อย 

- เอกสำรเยอะ - เอกสำรที่ใช้ค่อนข้ำงเยอะ 
ควรลดปริมำณลง 
- ปรับปรุงสถำนที่จอดรถ 
- ปรับปรุงเพ่ิมเก้ำอ้ีนั่งรอ
คอยรับบริกำรให้เพียงพอ
ต่อจ ำนวนผู้มำรับบริกำร 
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หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดแพร่ 

- เจ้ำหน้ำที่ให้แนะน ำ 
กำรท ำเอกสำรที่ถูกต้อง  
- สะดวกสบำยในกำรมำใช้
บริกำร  
- มีน้ ำด่ืมส ำหรับผู้มำใช้
บริกำร 
- กำรให้บริกำรที่เสมอภำค
ทุกคน 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดมุกดำหำร 

- กำรให้บริกำรช่วงเวลำ
พักเที่ยง 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

- เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรและ
ค ำแนะน ำเป็นอย่ำงดี 

 - ควรเพ่ิมสถำนที่จอดรถ 
 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

- เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรสุภำพ 
รวดเร็ว และถูกต้อง 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดระยอง 

- ให้บริกำรรวดเร็ว  
ให้ค ำแนะน ำดี 

 - ควรปรับปรุงเรื่องห้องน้ ำ  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดรำชบุรี 

- เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ
และให้ข้อมูลครบถ้วน 
- เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรดี 
ด้วยควำมเต็มใจ 

- เอกสำรล่ำช้ำ - ควรเพ่ิมจ ำนวน
เจ้ำหน้ำที่ให้เพียงพอ 
ต่อผู้มำรับบริกำร 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดลพบุรี 

- พนักงำนพูดจำเพรำะ
ให้บริกำรดี และให้
ค ำแนะน ำเข้ำใจง่ำย 

- เจ้ำหน้ำที่น้อยเกินไป 
- ช่วงที่ผู้รับบริกำรมำ
พร้อมกันมำกสถำนที่จะ
คับแคบเกินไป 

 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดล ำปำง 

- เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร
สะดวก รวดเร็ว 

 - อยำกให้มีกำรให้บริกำร
นอกสถำนที่ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดเลย 

- มีกำรพัฒนำกำรสื่อสำร 
ที่ทันสมัยและสำมำรถ
เข้ำถึงบุคคลได้ทุกกลุ่ม 
- เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร และ
ให้ค ำแนะน ำเป็นอย่ำงดี 

- สถำนที่คับแคบ 
- อยำกให้เพ่ิมช่องทำง 
กำรสอบถำมหรือปรึกษำ
เรื่องต่ำงๆ เพ่ือจะหำ 
ทำงออกและแก้ปัญหำ 
ต่ำง ๆ ให้กับแรงงำน 
 

- อยำกให้มีกำรตรวจสอบ
เอกสำรให้ครบถ้วนก่อนที่
ผู้รับบริกำรจะต้องเดินทำง
ไปยังส ำนักงำน 
- ควรมีเจ้ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ
หรือมีสำยด่วนแรงงำน 
- อยำกให้ลดระยะเวลำ 
ในกำรให้บริกำร 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดศรีสะเกษ 

- เจ้ำหน้ำที่ให้ควำม
ช่วยเหลืออย่ำงดี 

 - อยำกให้เพ่ิมจ ำนวน
เจ้ำหน้ำที่ 
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หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดสกลนคร 

- เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ
และตอบค ำถำมดี 

 - อยำกให้มีเก้ำอ้ี จุดพักคอย  
- ที่จอดรถไม่เพียงพอ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดสงขลำ 

- กำรให้บริกำรด้ำนข้อมูล
และกำรช่วยเหลือท ำให้
กำรด ำเนินงำนขอรับ 
ใบอนุญำตกำรท ำงำน 
ของต่ำงด้ำวเป็นได้อย่ำง
รวดเร็ว 
- เจ้ำหน้ำที่ ให้ค ำแนะน ำ
ชัดเจน และรู้สึกดีสบำยใจ 
ไม่กังวลทุกครั้งที่ได้รับ
ค ำแนะน ำ 

- ปรับปรุงห้องน้ ำ - หำกเอกสำรถูกต้อง 
ครบถ้วนแล้ว อยำกให้
สำมำรถรอรับเล่มได้เลย 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดสมุทรสงครำม 

- เจ้ำหน้ำอัธยำศัยดี บริกำร
ดีมำก ให้ค ำแนะน ำดี 
- เจ้ำหน้ำที่สำมำรถตอบ
ข้อสงสัยได้อย่ำงชัดเจน 

 - ควรลดปริมำณเอกสำร
ในกำรยื่นขอรับบริกำร  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดสระบุรี 

- ให้ข้อมูลที่ชัดเจน 
ให้บริกำรที่สะดวก รวดเร็ว 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดสิงห์บุรี 

- ให้บริกำรต่อใบอนุญำต
ท ำงำนได้รวดเร็ว 
- เจ้ำหน้ำที่พูดคุยและให้
ค ำปรึกษำเป็นอย่ำงดี 

 - ควรปรับระยะเวลำ 
ในกำรแจ้งเข้ำ-ออก 
คนต่ำงด้ำว ให้มีระยะ
เวลำนำนขึ้น 
- ควรปรับปรุงให้มี 
กำรบริกำรทำงออนไลน์ 
ให้มำกขึ้น 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดสุรินทร์ 

- ควำมเป็นเองของเจ้ำหน้ำที่ 
- ควำมรวดเร็วในกำรบริกำร 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดหนองคำย 

- ประทับใจกำรบริกำร
ของเจ้ำหน้ำที่ 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดหนองบัวล ำภู 

- เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ
และเข้ำใจง่ำย 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดอ่ำงทอง 

- เจ้ำหน้ำที่มีควำมใส่ใจ 
ให้บริกำรที่รวดเร็ว 

 - อยำกให้น ำระบบออนไลน์
เข้ำมำใช้เพ่ือลดกำรเดินทำง
และลดกำรใช้เอกสำร  
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หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

- เจ้ำหน้ำที่สุภำพ อธิบำย
เข้ำใจง่ำย 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดอุดรธำนี 

- เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร
สะดวก รวดเร็ว  
คิวไม่เยอะและยินดี 
ตอบค ำถำมชัดเจน 
รวดเร็ว ทั้งโทรหรือ 
ไลน์คุยทุกครั้ง 
- ประทับใจบริกำร 
ด้ำนกำรตรวจเอกสำร 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดอุทัยธำนี 

- เจ้ำหน้ำที่ดูแลและใส่ใจ
ในกำรบริกำรเป็นอย่ำงดี 
- เจ้ำหน้ำที่ให้ควำมสนใจ
และอธิบำยรำยละเอียด
ต่ำง ๆ ได้อย่ำงชัดเจน 

  

 4. งำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน   
  ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์กลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำรสแกน QR Code “แบบส ำรวจ ก” เพ่ือสอบถำม
ควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำรเก่ียวกับควำมพึงพอใจและควำมผูกพันต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำน 
ด้ำนงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน จ ำนวน 28 คน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำร ได้แก่ คนหำงำน ประชำชนทัว่ไป 
ปรำกฏผลกำรส ำรวจ ดังนี้ 
  ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
    จำกผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำรด้ำนงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน ได้แก่ 
คนหำงำน ประชำชนทั่วไป จ ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงพบว่ำส่วนใหญ่เป็นเพศชำย จ ำนวน 15 คน  
คิดเป็นร้อยละ 53.57 รองลงมำเป็นเพศหญิง จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43 โดยผู้ตอบแบบส ำรวจ 
ส่วนใหญ่ที่มำรับบริกำรมีช่วงอำยุระหว่ำง 40 -  49 ปี ร้อยละ 39.29 รองลงมำ อำยุระหว่ำง 20 -  29 ปี  
ร้อยละ 28.57 อำยุระหว่ำง 30 - 39 ปี ร้อยละ 21.43 อำยุระหว่ำง 50 - 59 ปี ร้อยละ 7.14 และอำยุระหว่ำง 
15 - 19 ปี ร้อยละ 3.57 ตำมล ำดับ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 20 
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ตำรำงท่ี 20 ข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริกำรงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนท่ีตอบแบบส ำรวจ 

ประเด็น จ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจ (คน) ร้อยละ 
เพศ 
 - ชำย 
 - หญิง 

 
15 
13 

 
53.57 
46.43 

รวม 28 100.00 
อำยุ 
 - 15-19 ปี 
 - 20-29 ปี 
 - 30-39 ปี 
 - 40-49 ปี 
 - 50-59 ปี 
 - 60 ปีขึ้นไป 

 
1 
8 
6 
11 
2 
- 

 
3.57 
28.57 
21.43 
39.29 
7.14 

- 
รวม 28 100.00 

  ส่วนท่ี 2 : ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในบริกำร  
     กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรแบ่งกำรส ำรวจตำมประเด็นกำรให้บริกำร
ออกเป็น 6 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนช่องทำงกำร
ให้บริกำร/กำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยี ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
และมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด Covid-19 และด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรที่ได้รับ/คุณภำพกำรให้บริกำร 
พบว่ำผู้รับบริกำรที่ตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจต่องำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนในภำพรวมระดับมำกที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 92.20 โดยมีควำมพึงพอใจในประเด็นด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.60 
และประเด็นด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรที่ได้รับ/คุณภำพกำรให้บริกำรที่ได้รับควำมพึงพอใจต่ ำสุด คิดเป็น 
ร้อยละ 90.80 ดังตำรำงที่ 21 

ตำรำงท่ี 21 ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรต่องำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน  

ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ควำม 
ไม่พึง
พอใจ 

มำก
ท่ีสุด มำก 

ปำน
กลำง น้อย 

น้อย
ท่ีสุด 

ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.66 93.20  
1) ข้ันตอนกำรให้บริกำร มีควำมสะดวก  
เป็นระบบ และมีประกำศแจ้งข้ันตอน 
และระยะเวลำกำรให้บริกำรท่ีสำมำรถเห็น 
ได้โดยง่ำย ชัดเจน ไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน 

57.10 42.90 0.00 0.00 0.00 4.57 91.40 0.00 

2) ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว และเหมำะสม 

71.40 28.60 0.00 0.00 0.00 4.71 94.20 0.00 

3) กำรให้บริกำรมีควำมเสมอภำค ให้บริกำร
ตำมล ำดับ (ก่อน – หลัง) 

64.30 35.70 0.00 0.00 0.00 4.64 92.80 0.00 

4) กระบวนกำรมีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ 64.30 35.70 0.00 0.00 0.00 4.64 92.80 0.00 
5) ควำมเหมำะสมของเอกสำรหลักฐำน
ประกอบกำรย่ืนขอรับบริกำร 

67.90 32.10 0.00 0.00 0.00 4.68 93.60 0.00 
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ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ควำม 
ไม่พึง
พอใจ 

มำก
ท่ีสุด มำก 

ปำน
กลำง น้อย 

น้อย
ท่ีสุด 

6) ระบบกำรให้บริกำรผ่ำน e-service ช่วยลด
ข้ันตอน ระยะเวลำ และลดรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนประกอบกำรย่ืนขอรับบริกำรต่ำง ๆ 
ของกรมกำรจัดหำงำน 

71.40 28.60 0.00 0.00 0.00 4.71 94.20 0.00 

ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 4.68 93.60  
1) เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญในกำร
ให้บริกำรและสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ตอบข้อ
ซักถำมได้อย่ำงชัดเจน ถูกต้อง น่ำเช่ือถือ 

67.90 32.10 0.00 0.00 0.00 4.68 93.60 0.00 

2) เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถแก้ปัญหำ อุปสรรค  
ท่ีเกิดข้ึนได้อย่ำงเหมำะสม 

67.90 32.10 0.00 0.00 0.00 4.68 93.60 0.00 

3) ควำมสุภำพ เอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ  
และควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี 

67.90 32.10 0.00 0.00 0.00 4.68 93.60 0.00 

4) ควำมซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม 
ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 

67.90 32.10 0.00 0.00 0.00 4.68 93.60 0.00 

ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร/กำรรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ 4.58 91.60  
1) กำรบริกำร ณ ส ำนักงำน มีควำมสะดวก 
รวดเร็ว และครอบคลุมบริกำรต่ำง ๆ 

53.60 46.40 0.00 0.00 0.00 4.54 90.80 0.00 

2) มีช่องทำงกำรให้บริกำรท่ีหลำกหลำย 
และทันสมัย เช่น ระบบ e-service  
ระบบแอปพลิเคช่ันบนมือถือ เว็บไซต์ Line 
Facebook เป็นต้น 

57.10 39.30 0.00 0.00 0.00 4.54 90.80 0.00 

3) กำรบริกำรออนไลน์ ผ่ำนระบบ e-service  
หรือระบบแอปพลิเคช่ันบนมือถือ หรือบนเว็บไซต์ 
มีควำมทันสมัย เข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว  
มีกำรจัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบท่ีชัดเจน  
ช่วยให้เข้ำใช้บริกำรได้ง่ำย ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

64.30 32.10 3.60 0.00 0.00 4.61 92.20 0.00 

4) มีช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ท่ีหลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย ช่วยให้
ปัญหำได้รับกำรแก้ไขได้อย่ำงรวดเร็ว เช่น 
บริกำรสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 
และ 1694 / เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน / ระบบ
ออนไลน์ Doe Help Me / โทรศัพท์ / อีเมล / 
กล่องรับฟังควำมคิดเห็น เป็นต้น 

64.30 35.70 0.00 0.00 0.00 4.64 92.80 0.00 

ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยี 4.56 91.20  
1) มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร  
เพ่ือให้บริกำรประชำชนท่ีมีควำมทันสมัย  
เข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว เช่น บริกำร 
สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2  
และ 1694 facebook  Line  YouTube 
Tiktok  โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น 

57.10 42.90 0.00 0.00 0.00 4.57 91.40 0.00 
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ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ควำม 
ไม่พึง
พอใจ 

มำก
ท่ีสุด มำก 

ปำน
กลำง น้อย 

น้อย
ท่ีสุด 

2) มีระบบเว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน 
(www.doe.go.th) ท่ีมีข้อมูลข่ำวสำรท่ีเป็น
ปัจจุบัน และทันสมัย ตรงตำมควำมต้องกำร  
เมนูง่ำยต่อกำรใช้งำน ค้นหำข้อมูลได้อย่ำง
รวดเร็ว 

53.60 46.40 0.00 0.00 0.00 4.54 90.80 0.00 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด Covid-19 4.63 92.60  
1) ควำมเพียงพอของจุดให้บริกำรและควำมชัดเจน 
ควำมน่ำสนใจของป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร 
แผนผัง ป้ำยประชำสัมพันธ์ แผ่นพับ/คู่มือต่ำง ๆ 

64.30 35.70 0.00 0.00 0.00 4.64 92.80 0.00 

2) มีบริกำรด้ำนเทคโนโลยี อุปกรณ์ 
และเคร่ืองมือท่ีทันสมัยในกำรให้บริกำร เช่น 
บริกำรระบบ wifi  อินเทอร์เน็ต และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

67.90 25.00 7.10 0.00 0.00 4.61 92.20 0.00 

3) สถำนท่ีให้บริกำรสะอำด มีควำมเพียงพอ 
ของอุปกรณ์ และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก เช่น 
โต๊ะเก้ำอ้ี น้ ำด่ืม ห้องน้ ำ โรงอำหำร ท่ีจอดรถ ฯลฯ 

67.90 28.60 3.60 0.00 0.00 4.64 92.80 0.00 

4) มีควำมพร้อมของอุปกรณ์ในกำรป้องกัน 
กำรแพร่ระบำดโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 เช่น  
มีบริกำรคัดกรองด้วยเคร่ืองวัดอุณหภูมิ   
บริกำรแอลกอฮอล์ฆ่ำเช้ือโรค จัดสถำนท่ี 
ให้บริกำร และสวมหน้ำกำกอนำมัยตำมข้อก ำหนด 
และมำตรกำรของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สำธำรณสุข เป็นต้น 

64.30 32.10 3.60 0.00 0.00 4.61 92.20 0.00 

ด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรท่ีได้รับ/คุณภำพกำรให้บริกำร 4.54 90.80  
1) ตรงตำมควำมต้องกำร ถูกต้อง น่ำเช่ือถือ 60.70 32.10 7.10 0.00 0.00 4.54 90.80 0.00 
2) ระยะเวลำท่ีแล้วเสร็จเป็นไปตำมท่ีคำดหวัง  
และมีควำมเหมำะสม 

53.60 42.90 3.60 0.00 0.00 4.50 90.00 0.00 

3) ควำมคุ้มค่ำ คุ้มประโยชน์ของบริกำร  
และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

53.60 42.90 3.60 0.00 0.00 4.57 91.40 0.00 

4) คุณภำพกำรให้บริกำรและระบบมีควำม
ทันสมัย 

57.10 39.30 3.60 0.00 0.00 4.54 90.80 0.00 

ควำมพึงพอใจต่องำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนในภำพรวม 4.61 92.20  

     จำกตำรำงที่ 21 เม่ือเปรียบเทียบผลส ำรวจทั้ง 6 ด้ำน กับเกณฑ์ค่ำคะแนนกำรวัดระดับ 
ควำมพึงพอใจ พบว่ำผู้รับบริกำรที่ตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจแต่ละประเด็นย่อยอยู่ในระดับพึงพอใจ  
มำกที่สุด โดยประเด็นย่อยที่มีระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 3 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 : มี 2 ประเด็นย่อย 
ที่มีคะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกันที่ร้อยละ 94.20 ได้แก่ ประเด็นระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมสะดวก รวดเร็ว 
และเหมำะสม และประเด็นระบบให้บริกำรผ่ำน e-service ช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลำ และลดรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนประกอบกำรยื่นขอรับบริกำรต่ำง ๆ ของกรมกำรจัดหำงำน อันดับที่ 2 : มี 5 ประเด็นย่อยที่มีคะแนน
ควำมพึงพอใจเท่ำกันทีร่้อยละ 93.60 ได้แก่ ประเด็นควำมเหมำะสมของเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นขอรับ
บริกำร ประเด็นเจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้  ควำมเชี่ยวชำญในกำรให้บริกำรและสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ตอบข้อซักถำม 
ได้อย่ำงชัดเจน ถูกต้อง น่ำเชื่อถือ ประเด็นเจ้ำหน้ำที่สำมำรถแก้ปัญหำ อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม 
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ประเด็นควำมสุภำพ เอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ และประเด็น
ควำมซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ อันดับที่ 3 : มี 5 ประเด็นย่อยที่ มีคะแนน 
ควำมพึงพอใจเท่ำกันที่ร้อยละ 92.80 ได้แก่ ประเด็นกำรให้บริกำรมีควำมเสมอภำคให้บริกำรตำมล ำดับ  
(ก่อน-หลัง) ประเด็นกระบวนกำรมีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ ประเด็นมีช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน/  
ร้องทุกข์ที่หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย ช่วยให้ปัญหำได้รับกำรแก้ไขได้อย่ำงรวดเร็ว เช่น บริกำรสำยด่วน
กรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 และ 1694 facebook  Line  YouTube Tiktok  โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น 
ประเด็นควำมเพียงพอของจุดให้บริกำรและควำมชัดเจน ควำมน่ำสนใจของป้ำย ข้อควำมบอกจุดบริกำร แผนผัง 
ป้ำยประชำสัมพันธ์ แผ่นพับ/คู่มือต่ำง ๆ และประเด็นสถำนที่ให้บริกำรสะอำด มีควำมเพียงพอของอุปกรณ์ 
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น โต๊ะเก้ำอ้ี น้ ำด่ืม ห้องน้ ำ โรงอำหำร ที่จอดรถ ฯลฯ ซ่ึงแสดงให้เห็นได้ว่ำจุดแข็ง
ของงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนครอบคลุมในหลำย ๆ ด้ำน ได้แก่  ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร 
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ ให้บริกำร ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร/กำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และด้ำน ด้ำนสิ่งอ ำนวย 
ควำมสะดวก และมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด Covid-19  และหำกพิจำรณำถึงประเด็นย่อยที่ผู้รับบริกำร 
มีควำมพึงพอใจต่ ำที่สุด ได้แก่ ประเด็นระยะเวลำที่แล้วเสร็จเป็นไปตำมที่คำดหวังและมีควำมเหมำะสม  
โดยมีคะแนนควำมพึงพอใจ ร้อยละ 90.00 ซ่ึงแสดงให้เห็นได้ว่ำจุดอ่อนของงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน 
อยู่ที่ด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรที่ได้รับ/คุณภำพกำรให้บริกำร 
 อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนจะได้รับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
แต่กรมกำรจัดหำงำน ควรพัฒนำและปรับปรุงในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนข้ำง ต้น เพ่ือเป็นกำรยกระดับ  
กำรให้บริกำรดังกล่ำว ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสูงสุด และน ำไปสู่ควำมพึงพอใจ
ในกำรรับบริกำรต่อไป 

ตำรำงท่ี 22 ควำมต้องกำรให้หน่วยงำนเปิดให้บริกำรงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนในช่วงเวลำพักเท่ียง 
ของผู้รับบริกำร 

หน่วยบริกำร 
ต้องกำร 
(คน) 

ไม่ต้องกำร 
(คน) 

ไม่แสดง
ควำมเห็น (คน) 

ส่วนกลำง : 
- กองทะเบียนจัดหำงำนกลำงและคุ้มครองคนหำงำน 

20 
(71.43%) 

7 
(25.00%) 

1 
(3.57%) 

รวม 
20 

(71.43%) 
7 

(25.00%) 
1 

(3.57%) 

  จำกตำรำงที่ 22 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำรงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน ยังคงมีควำมต้องกำร 
ให้หน่วยงำนเปิดให้บริกำรในช่วงเวลำพักเที่ยง  มำกถึงร้อยละ 71.34 ส่วนผู้รับบริกำรที่ คิดว่ำกำรให้บริกำร 
ตำมช่วงระยะเวลำท ำกำรปกติของทำงรำชกำรนั้นเหมำะสมแล้ว และไม่จ ำเป็นต้องเปิดให้บริกำรนอกเวลำท ำ
กำรในช่วงเวลำพักเที่ยง อยู่ที่ร้อยละ 25.00 จำกค่ำตัวเลขดังกล่ำว สะท้อนให้เห็นว่ำผู้รับบริกำรส่วนใหญ่สะดวก 
ที่จะมำรับบริกำรในช่วงเวลำพักเที่ยงเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงอำจเกิดจำกปัจจัยทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนส่วนใหญ ่
ต้องใช้ชีวิตด้วยควำมเร่งรีบตลอดเวลำ รวมไปถึงผู้รับบริกำรอีกบำงส่วนที่เป็นผู้มีงำนท ำประจ ำไม่สำมำรถมำใช้ 
บริกำรในช่วงเวลำท ำกำรปกติของทำงรำชกำรได้  
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  ส่วนท่ี 3  : ทัศนคติและควำมผูกพันของ ผู้รับบริกำรงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน ท่ีมีต่อ
กรมกำรจัดหำงำน  
     กำรส ำรวจทัศนคติและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรที่มีต่อกรมกำรจัดหำงำน ได้ก ำหนด 
ข้อค ำถำมที่สะท้อนถึงควำมผูกพันของผู้รับบริกำรงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนที่มีต่อกรมกำรจัดหำงำน 
จ ำน วน 3 ประเ ด็น ซ่ึงผลกำ รส ำ รวจพบว่ ำผู้รั บบริกำ ร งำ นตร วจและคุ้มครองคนหำ งำน มีทัศนคติ 
และควำมผูกพันต่อกรมกำรจัดหำงำน คิดเป็นร้อยละ  96.43  และจำกประเด็นค ำถำมที่ใช้ แสดงให้เห็นว่ำ
ผู้รับบริกำ รนอกจำก มีควำ มผูก พันกับกรมกำรจั ดหำ งำนแล้ว ยังยิน ดีที่จ ะแนะน ำผู้ อ่ืนมำ ใช้บ ริกำ ร  
ของกรม ตลอดจนบอกต่อหรือกระจำยข่ำวกำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ให้บุคคลอ่ืนทรำบด้วย 
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 23 

ตำรำงท่ี 23 ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนท่ีมีต่อกรมกำรจัดหำงำน  

ค ำถำม 

ร้อยละของผู้ตอบแบบส ำรวจ  
(n = 28 คน) 

ผูกพัน ไม่ผูกพัน 
1) ท่ำนยินดีที่จะเข้ำมำมีส่วนร่วมท ำกิจกรรม หรือด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือให้
กรมกำรจัดหำงำนเกิดกำรพัฒนำในทำงที่ดีขึ้นหรือไม่ (ยินดี/ไม่ยินดี) 

25 
(89.29%) 

3 
(10.71%) 

2) เม่ือท่ำนได้มำใช้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำนแล้ว ท่ำนคิดว่ำจะ
แนะน ำผู้อ่ืนให้มำใช้บริกำรด้วยหรือไม่ (แนะน ำ/ไม่แนะน ำ) 

28 
(100.00%) 

- 

3) หำกกรมกำรจัดหำงำนมีกำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ 
ท่ำนจะบอกต่อหรือกระจำยข่ำวให้บุคคลอ่ืนทรำบหรือไม่ (บอกต่อ/ 
ไม่บอกต่อ) 

28 
(100.00%) - 

ค่ำเฉล่ียร้อยละภำพรวมทัศนคติและควำมผูกพัน 96.43 3.57 

  ส่วนท่ี 4 : ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำรงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน  
      เป็นกำรส ำรวจโดยใช้ค ำถำมปลำยเปิด จ ำนวน 3 ประเด็น เพ่ือน ำข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำกผู้รับบริกำรมำเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำกำรให้บริกำร งำนตรวจและคุ้มครอง
คนหำงำนต่อไป ซ่ึงผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรได้แสดงควำมคิดเห็นในแต่ละประเด็น  รำยละเอียด 
ตำมตำรำงที่ 24 

ตำรำงท่ี 24 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำรงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน จ ำแนกตำมหน่วยงำน
ให้บริกำร (แสดงข้อมูลเฉพำะหน่วยบริกำรท่ีมีกำรตอบกลับข้อมูลจำกผู้รับบริกำร) 

หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

กองทะเบียนจัดหำ
งำนกลำงและ
คุ้มครองคนหำงำน 

- บริกำรรวดเร็วและตอบ
ข้อซักถำมชัดเจน 
- เจ้ำหน้ำที่บริกำรดี  
พูดจำดีมำก  

- - 
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 5. งำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ  
  ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์กลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำรสแกน QR Code “แบบส ำรวจ ก” เพ่ือสอบถำม
ควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำรเก่ียวกับควำมพึงพอใจและควำมผูกพันต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำน 
ด้ำนงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ จ ำนวน 750 คน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำร ได้แก่ 
นักเรียน/นักศึกษำ ประชำชนทั่วไป ครูแนะแนว และผู้สูงอำยุ ปรำกฏผลกำรส ำรวจ ดังนี้  
  ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ  
      จำกผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำรด้ำนงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 
ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษำ ประชำชนทั่วไป ครูแนะแนว และผู้สูงอำยุ จ ำนวน 750 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงพบวำ่
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.13 รองลงมำเป็นเพศชำย ร้อยละ 33.87 โดยผู้ ตอบแบบส ำรวจ 
ส่วนใหญ่ที่มำรับบริกำรมีช่วงอำยุระหว่ำง 20 -  29 ปี ร้อยละ 28.00 รองลงมำ อำยุระหว่ำง 30 -  39 ปี  
ร้อยละ 25.47 อำยุระหว่ำง 15 - 19 ปี ร้อยละ 20.93 อำยุระหว่ำง 40 -  49 ปี ร้อยละ 14.40 อำยุระหว่ำง  
50 - 59 ปี ร้อยละ 6.13 และอำยุระหว่ำง 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 5.07 ตำมล ำดับ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 25 

ตำรำงท่ี 25 ข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริกำรงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพท่ีตอบแบบส ำรวจ 

ประเด็น จ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจ (คน) ร้อยละ 
เพศ 
 - ชำย 
 - หญิง 

 
254 
496 

 
33.87 
66.13 

รวม 750 100.00 
อำยุ 
      - 15-19 ปี 
 - 20-29 ปี 
 - 30-39 ปี 
 - 40-49 ปี 
 - 50-59 ปี 
      - 60 ปีขึ้นไป 

 
157 
210 
191 
108 
46 
38 

 
20.93 
28.00 
25.47 
14.40 
6.13 
5.07 

รวม 750 100.00 

  ส่วนท่ี 2 : ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในบริกำร  
     กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรแบ่งกำรส ำรวจตำมประเด็นกำรให้บริกำร
ออกเป็น 6 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ ให้บริกำร ด้ำนช่องทำง  
กำรให้บริกำร/กำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยี ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
และมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด Covid-19 และด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรที่ได้รับ/คุณภำพกำรให้บริกำร 
พบว่ำผู้รับบริกำรที่ตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจต่องำนแนะแนวและกำรส่ งเสริมกำรประกอบอำชีพ 
ในภำพรวมระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.40 โดยมีควำมพึงพอใจในประเด็นด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.20 และประเด็นด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร/กำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่ได้รับ
ควำมพึงพอใจต่ ำสุด คิดเป็นร้อยละ 89.80 ดังตำรำงที่ 26 
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ตำรำงท่ี 26 ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรต่องำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 

ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ควำม 
ไม่พึง
พอใจ 

มำก
ท่ีสุด มำก 

ปำน
กลำง น้อย 

น้อย
ท่ีสุด 

ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.58 91.60  
1) ข้ันตอนกำรให้บริกำร มีควำมสะดวก  
เป็นระบบ และมีประกำศแจ้งข้ันตอน 
และระยะเวลำกำรให้บริกำรท่ีสำมำรถ 
เห็นได้โดยง่ำย ชัดเจน ไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน 

61.70 35.60 2.70 0.00 0.00 4.59 91.80 0.00 

2) ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว และเหมำะสม 

60.30 34.80 4.90 0.00 0.00 4.55 91.00 0.00 

3) กำรให้บริกำรมีควำมเสมอภำค ให้บริกำร
ตำมล ำดับ (ก่อน – หลัง) 

64.80 32.10 2.50 0.50 0.00 4.61 92.20 0.00 

4) กระบวนกำรมีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ 64.50 31.90 3.60 0.00 0.00 4.61 92.20 0.00 
5) ควำมเหมำะสมของเอกสำรหลักฐำน
ประกอบกำรย่ืนขอรับบริกำร 

63.10 34.00 2.90 0.00 0.00 4.60 92.00 0.00 

6) ระบบกำรให้บริกำรผ่ำน e-service ช่วยลด
ข้ันตอน ระยะเวลำ และลดรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนประกอบกำรย่ืนขอรับบริกำรต่ำง ๆ 
ของกรมกำรจัดหำงำน 

57.90 35.70 5.60 0.30 0.00 4.52 90.40 0.50 

ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 4.66 93.20  
1) เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญในกำร
ให้บริกำรและสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ตอบข้อซักถำม
ได้อย่ำงชัดเจน ถูกต้อง น่ำเช่ือถือ 

67.70 30.90 1.20 0.10 0.00 4.66 93.20 0.00 

2) เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถแก้ปัญหำ อุปสรรค  
ท่ีเกิดข้ึนได้อย่ำงเหมำะสม 

65.20 32.50 2.30 0.00 0.00 4.63 92.60 0.00 

3) ควำมสุภำพ เอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ 
และควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี 

69.50 28.40 2.10 0.00 0.00 4.67 93.40 0.00 

4) ควำมซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม 
ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 

70.10 28.00 1.90 0.00 0.00 4.68 93.60 0.00 

ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร/กำรรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ 4.49 89.80  
1) กำรบริกำร ณ ส ำนักงำน มีควำมสะดวก 
รวดเร็ว และครอบคลุมบริกำรต่ำง ๆ  

60.80 33.90 5.10 0.30 0.00 4.55 91.00 0.00 

2) มีช่องทำงกำรให้บริกำรท่ีหลำกหลำย 
และทันสมัย เช่น ระบบ e-service  
ระบบแอปพลิเคช่ันบนมือถือ เว็บไซต์ Line 
Facebook เป็นต้น 

56.00 37.30 6.40 0.30 0.00 4.49 89.80 0.00 

3) กำรบริกำรออนไลน ์ผ่ำนระบบ e-service 
หรือระบบแอปพลิเคช่ันบนมือถือ หรือบน
เว็บไซต์ มีควำมทันสมัย เข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก 
รวดเร็ว มีกำรจัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบ 
ท่ีชัดเจน ช่วยให้เข้ำใช้บริกำรได้ง่ำยไม่ยุ่งยำก
ซับซ้อน 
 

53.60 39.20 6.80 0.30 0.10 4.46 89.20 0.00 
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ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ควำม 
ไม่พึง
พอใจ 

มำก
ท่ีสุด มำก 

ปำน
กลำง น้อย 

น้อย
ท่ีสุด 

4) มีช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ท่ีหลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย ช่วยให้
ปัญหำได้รับกำรแก้ไขได้อย่ำงรวดเร็ว เช่น 
บริกำรสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 
และ 1694 / เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน / 
ระบบออนไลน์ Doe Help Me / โทรศัพท์ / 
อีเมล / กล่องรับฟังควำมคิดเห็น เป็นต้น 

52.50 40.00 7.20 0.30 0.00 4.45 89.00 0.00 

ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยี 4.55 91.00  
1) มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร  
เพ่ือให้บริกำรประชำชนท่ีมีควำมทันสมัย 
เข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว เช่น บริกำร 
สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2  
และ 1694 facebook  Line  YouTube 
Tiktok  โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น 

58.90 36.70 4.00 0.40 0.00 4.54 90.80 0.00 

2) มีระบบเว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน 
(www.doe.go.th) ท่ีมีข้อมูลข่ำวสำรท่ีเป็น
ปัจจุบัน และทันสมัย ตรงตำมควำมต้องกำร  
เมนูง่ำยต่อกำรใช้งำน ค้นหำข้อมูลได้อย่ำง
รวดเร็ว 

58.90 37.20 3.60 0.30 0.00 4.55 91.00 0.00 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด Covid-19 4.54 90.80  
1) ควำมเพียงพอของจุดให้บริกำรและควำม
ชัดเจน ควำมน่ำสนใจของป้ำยข้อควำม 
บอกจุดบริกำร แผนผัง ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
แผ่นพับ/คู่มือต่ำง ๆ 

59.20 36.90 3.70 0.10 0.00 4.55 91.00 0.00 

2) มีบริกำรด้ำนเทคโนโลยี อุปกรณ์ 
และเคร่ืองมือท่ีทันสมัยในกำรให้บริกำร เช่น 
บริกำรระบบ wifi  อินเทอร์เน็ต และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

56.50 38.00 4.90 0.50 0.00 4.51 90.20 0.00 

3) สถำนท่ีให้บริกำรสะอำด มีควำมเพียงพอ
ของอุปกรณ์ และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก เช่น 
โต๊ะเก้ำอ้ี น้ ำด่ืม ห้องน้ ำ โรงอำหำร ท่ีจอดรถ ฯลฯ 

57.70 36.50 5.50 0.30 0.00 4.52 90.40 0.00 

4) มีควำมพร้อมของอุปกรณ์ในกำรป้องกัน
กำรแพร่ระบำดโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 เช่น  
มีบริกำรคัดกรองด้วยเคร่ืองวัดอุณหภูมิ  
บริกำรแอลกอฮอล์ฆ่ำเช้ือโรค จัดสถำนท่ี 
ให้บริกำร และสวมหน้ำกำกอนำมัยตำมข้อก ำหนด
และมำตรกำรของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สำธำรณสุข เป็นต้น 

61.70 34.00 4.00 0.30 0.00 4.57 91.40 0.00 

ด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรท่ีได้รับ/คุณภำพกำรให้บริกำร 4.60 92.00  
1) ตรงตำมควำมต้องกำร ถูกต้อง น่ำเช่ือถือ 63.20 33.30 3.30 0.10 0.00 4.60 92.00 0.00 
2) ระยะเวลำท่ีแล้วเสร็จเป็นไปตำมท่ีคำดหวัง  
และมีควำมเหมำะสม 
 

60.70 35.60 3.70 0.00 0.00 4.57 91.40 0.00 
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ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ควำม 
ไม่พึง
พอใจ 

มำก
ท่ีสุด มำก 

ปำน
กลำง น้อย 

น้อย
ท่ีสุด 

3) ควำมคุ้มค่ำ คุ้มประโยชน์ของบริกำร  
และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

65.50 31.20 3.30 0.00 0.00 4.62 92.40 0.00 

4) คุณภำพกำรให้บริกำรและระบบมีควำม
ทันสมัย 

63.50 33.50 2.80 0.30 0.00 4.60 92.00 0.00 

ควำมพึงพอใจต่องำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพในภำพรวม 4.57 91.40  

     จำกตำรำงที่ 26 เม่ือเปรียบเทียบผลส ำรวจทั้ง 6 ด้ำน กับเกณฑ์ค่ำคะแนนกำรวัดระดับ 
ควำมพึงพอใจ พบว่ำผู้รับบริกำรที่ตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจแต่ละประเด็นย่อยอยู่ในระดับพึงพอใจ  
มำกที่สุด  โดยประเด็นย่ อยที่มีร ะดับควำ มพึงพอใจมำกที่ สุด 3 อัน ดับแรก คือ อัน ดับที่ 1 : ประเด็น 
ควำมซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ร้อยละ 93.60 อันดับที่ 2 : ประเด็นควำมสุภำพ 
เอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ ร้อยละ 93.40 อันดับที่ 3 : 
ประเด็นเจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในกำรให้บริกำรและสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ตอบข้อซักถำมได้อย่ำง
ชัดเจน ถูกต้อง น่ำเชื่อถือ ร้อยละ 93.20 ซ่ึงแสดงให้เห็นได้ว่ำจุดแข็งของงำนแนะแนวและกำรส่งเสริม 
กำรประกอบอำชีพ อยู่ที่ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร และหำกพิจำรณำถึงประเด็นย่อยที่ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ 
ต่ ำที่สุด ได้แก่ ประเด็นกำรมีช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย ช่วยให้
ปัญหำได้รับกำรแก้ไขได้อย่ำงรวดเร็ว เช่น บริกำรสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 และ 1694 / เว็บไซต์
กรมกำรจัดหำงำน / ระบบออนไลน์ Doe Help Me / โทรศัพท์ / อีเมล / กล่องรับฟังควำมคิดเห็น เป็นต้น
ร้อยละ 89 .00  ซ่ึงแสดงให้เห็นไ ด้ว่ำ จุด อ่อนของงำ นแนะแนวและกำรส่งเสริ มกำ รประกอบอำชีพ  
คือ ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร/กำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำงำนแนะแนวและกำรส่งเสริม
กำรประกอบอำชีพจะได้รับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด แต่กรมกำรจัดหำงำนควรพัฒนำและปรับปรุง 
ในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนข้ำงต้น เพ่ือเป็นกำรยกระดับกำรให้บริกำรดังกล่ำว ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสูงสุด และน ำไปสู่ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรต่อไป 
     นอกจำกนี้ ยังพบว่ำงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ ยังมีประเด็นย่อย  
ที่ผู้รับบริกำรบำงส่วนไม่พึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ 0.08 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำกรมควรต้องมีกำรพัฒนำและปรับปรุง
บริกำรงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น แม้ว่ำบริกำรนั้น ๆ  
จะได้รับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกแล้วก็ตำม เพ่ือเป็นกำรยกระดับกำรให้บริกำรดังกล่ำวให้สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสูงสุด ซ่ึงจะน ำไปสู่ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรต่อไป  
โดยประเด็นย่อยที่ควรน ำมำพิจำรณำและหำแนวทำงในกำรปรับปรุง ได้แก่ ระบบกำรให้บริกำรผ่ำน e-service 
ช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลำ และลดรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นขอรับบริกำรต่ำง  ๆของกรมกำรจัดหำงำน 
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ตำรำงท่ี 27 ควำมต้องกำรให้หน่วยงำนเปิดให้บริกำรงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ  
ในช่วงเวลำพักเท่ียงของผู้รับบริกำร 

หน่วยบริกำร 
ต้องกำร 
(คน) 

ไม่ต้องกำร 
(คน) 

ไม่แสดง
ควำมเห็น (คน) 

ส่วนกลำง : 
- ศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพ่ือคนไทย 
- ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 1-10 

81 
(10.80%) 

47 
(6.27%) 

4 
 (0.53%) 

ส่วนภูมิภำค :  
- ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทั่วประเทศ 

402 
(53.60%) 

200 
(26.67%) 

16 
(2.13%) 

รวม 
483 

(64.40%) 
247 

(32.94%) 
20 

(2.66%) 

     จำกตำรำงที่ 27 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำรงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 
ยังคงมีควำมต้องกำรให้หน่วยงำนในสังกัดกรมกำรจัดหำงำนทั้งส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค เปิดให้บริกำร  
ในช่วงเวลำพักเที่ยง มำกถึงร้อยละ 64.40 ส่วนผู้รับบริกำรที่ คิดว่ำกำรให้บริกำรตำมช่วงระยะเวลำท ำกำรปกติ 
ของทำงรำชกำรนั้นเหมำะสมแล้ว และไม่จ ำเป็นต้องเปิดให้บริกำรนอกเวลำท ำกำรในช่วงเวลำพักเที่ยง  
อยู่ที่ร้อยละ 32.94 จำกค่ำตัวเลขดังกล่ำว สะท้อนให้เห็นว่ำผู้รับบริกำรส่วนใหญ่สะดวกที่จะมำรับบริกำร  
ในช่วงเวลำพักเที่ยงเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงอำจเกิดจำกปัจจัยทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิต 
ด้วยควำมเร่งรีบตลอดเวลำ รวมไปถึงผู้รับบริกำรอีกบำงส่วนที่เป็นผู้มีงำนท ำประจ ำไม่สำมำรถมำใช้บริกำร  
ในช่วงเวลำท ำกำรปกติของทำงรำชกำรได้  
  อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำจะมีหน่วยงำนในสังกัดกรมกำรจัดหำงำนบำงส่วนที่เปิดให้บริกำร  
ในช่วงเวลำพักเที่ยงอยู่แล้ว แต่จำกผลกำรส ำรวจที่ปรำกฏนั้น อำจบ่งบอกว่ำกรมกำรจัดหำงำนควรมีมำตรกำร
ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนบริกำรในสังกัดทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค จัดเจ้ำหน้ำที่สับเปลี่ยนเวร เพ่ือเปิด
ให้บริกำรแก่ประชำชนในช่วงเวลำพักเที่ยง เพ่ือเป็นทำงเลือกและเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน
ต่อไป 

  ส่วนท่ี 3  : ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบ
อำชีพท่ีมีต่อกรมกำรจัดหำงำน  
     กำรส ำรวจทัศนคติและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรที่มีต่อกรมกำรจัดหำงำน ได้ก ำหนด 
ข้อค ำถำมที่สะท้อนถึงควำมผูกพันของผู้รับบริกำรงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพที่มีต่อกรมกำร
จัดหำงำน จ ำนวน 3 ประเด็น ซ่ึงผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 
มีทัศนคติและควำมผูกพันต่อกรมกำรจัดหำงำน คิดเป็นร้อยละ 99.15 ซ่ึงถือว่ำสูงมำก และจำกประเด็นค ำถำมทีใ่ช ้
แสดงให้เห็นว่ำผู้รับบริกำรนอกจ ำกมีควำมผูกพันกับกรมกำรจัดหำ งำนแล้ว ยังยินดีที่จะแนะน ำผู้ อ่ื น  
มำใช้บริกำรของกรม ตลอดจนบอกต่อหรือกระจำยข่ำวกำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ใหบ้คุคลอ่ืน
ทรำบด้วย รำยละเอียดดังตำรำงที่ 28 
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ตำรำงท่ี 28 ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 
ท่ีมีต่อกรมกำรจัดหำงำน  

ค ำถำม 

ร้อยละของผู้ตอบแบบส ำรวจ  
(n = 750 คน) 

ผูกพัน ไม่ผูกพัน 
1) ท่ำนยินดีที่จะเข้ำมำมีส่วนร่วมท ำกิจกรรม หรือด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือให้
กรมกำรจัดหำงำนเกิดกำรพัฒนำในทำงที่ดีขึ้นหรือไม่ (ยินดี/ไม่ยินดี) 

733 
(97.73%) 

17 
(2.27%) 

2) เม่ือท่ำนได้มำใช้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำนแล้ว ท่ำนคิดว่ำจะ
แนะน ำผู้อ่ืนให้มำใช้บริกำรด้วยหรือไม่ (แนะน ำ/ไม่แนะน ำ) 

748 
(99.73%) 

2 
(0.27%) 

3) หำกกรมกำรจัดหำงำนมีกำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรที่เป็น
ประโยชน์ ท่ำนจะบอกต่อหรือกระจำยข่ำวให้บุคคลอ่ืนทรำบหรือไม่ 
(บอกต่อ/ไม่บอกต่อ) 

750 
(100.00%) - 

ค่ำเฉล่ียร้อยละภำพรวมทัศนคติและควำมผูกพัน 99.15 0.85 

  ส่วนท่ี 4 : ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำรงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 
     เป็ นกำรส ำ รวจโดย ใช้ ค ำ ถำ มปลำ ยเปิด  จ ำน วน  3  ประเด็น เพ่ือน ำข้ อคิดเห็ น  
และข้ อเสนอแนะจำกผู้ รับบริ กำรมำเป็น แนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำกำร ให้บริ กำรงำนแนะแนว  
และกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพในภำพรวมต่อไป ซ่ึงผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรได้แสดงควำมคิดเห็น 
ในแต่ละประเด็น สรุปได้ดังนี้ (รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 29)  
     -  กำรให้บริกำรท่ีท่ำนประทับใจ  : ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่จะประทับใจเจ้ำหน้ำที่   
ณ จุดบริกำร ซ่ึงให้มีควำมสุภำพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง พูดจำไพเรำะ ให้บริกำรดี สะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ 
ให้กำรต้อนรับเป็นอย่ำงดี รวมถึงคอยช่วยเหลือและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องกำรแนะแนวอำชีพ ตอบข้อซักถำม
อย่ำงดีเยี่ยม กำรท ำแบบทดสอบอธิบำยเข้ำใจง่ำย ถูกต้อง ชัดเจน อีกทั้งในบำงพ้ืนที่ยังให้บริกำรโดยไม่หยุด 
พักเที่ยง นอกจำกนี้ ยังประทับใจในเรื่องกำรแนะแนวอำชีพ ซ่ึงเป็นกำรแนะแนวจำกประสบกำรณ์จริง ท ำให้
นักเรียนสำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย  และน ำไปใช้เป็นแนวทำงกำรเลือกศึกษำต่อได้ อีกทั้งยังประทับใจในเรื่อง 
กำรให้บริกำรข่ำวสำรข้อมูลด้ำนกำรหำงำนและกำรแนะแนวอำชีพ กำรบูรณำกำรร่วมกับโรงเรียน กำรให้ข้อมูล 
กับทำงโรงเรียน  โดยเฉพำะกำรบริกำรส ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น ซ่ึงปัจจุบันมีกำรหำงำนออนไลน์  
ในสถำนศึกษำ เพ่ือให้นักเรียนเข้ำใจโลกกว้ำงทำงอำชีพมำกขึ้น รวมถึงประทับใจกำรให้บริกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำน 
อำทิ กำรให้กู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน 
     -  กำรให้บริกำรท่ีท่ำนไม่พึงพอใจ และต้องกำรให้ปรับปรุง : ผู้รับบริกำรบำงส่วนที่รับ
บริกำรในบำงหน่วยงำนเกิดควำมไม่พึงพอใจและต้องกำรให้ปรับปรุง สรุปได้ดังนี้ 
      1) เจ้ำหน้ำที่ไม่ค่อยเพียงพอกรณีมีผู้มำใช้บริกำรเป็นจ ำนวนมำกท ำให้ต้องรอคิวนำน 
      2) สถำนที่คับแคบ ควรจะไปต้ังส ำนักงำนใหม่เพรำะมีคนใช้บริกำรตลอดเวลำ  
      3) ควรปรับปรุงด้ำนอุปกรณ์เทคโนโลยี ให้ทันสมัย รวมถึงควรมีบริกำรสัญญำณ
อินเทอร์เน็ต (wifi) เนื่องจำกอินเทอร์เน็ตช้ำ เว็บล่มบ่อย 
     -  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ : ผู้รับบริกำรบำงส่วนที่รับบริกำรในบำงหน่วยงำนมีข้อเสนอแนะ
เพ่ือยกระดับบริกำรให้ดีขึ้น สรุปได้ดังนี้ 
      1) อยำกให้มีกำรจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ อีกอยำกให้จัดบริกำรด้ำนต่ำง ๆ ที่นักเรียน
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในอนำคตให้มำกขึ้น 
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      2) อยำกให้มีกำรสร้ำงอำคำรใหม่ หรือขยำยสถำนที่ให้บริกำรให้กว้ำงขวำงเพียงพอ 
ต่อผู้มำรับบริกำร รวมถึงอยำกให้มีกำรออกมำให้บริกำรในโรงเรียนต่ำง ๆ เพ่ิมมำกขึ้นกว่ำเดิม 
      3) เพ่ิมสถำนที่จอดรถให้เพียงพอต่อผู้มำติดต่อขอรับบริกำร 
      4) อยำกให้มีบริกำรแนะแนวด้ำนกำรวัดควำมถนัดรูปแบบใหม่ให้แก่นักเรียน 
      5) เพ่ิมควำมช่วยเหลือในด้ำนกำรอบรมหำควำมรู้ด้ำนอำชีพ 

ตำรำงท่ี 29 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำรงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ  
จ ำแนกตำมหน่วยงำนให้บริกำร (แสดงข้อมูลเฉพำะหน่วยบริกำรท่ีมีกำรตอบกลับข้อมูลจำกผู้รับบริกำร) 

หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ศูนย์บริกำรจัดหำงำน 
เพ่ือคนไทย 

- เจ้ำหน้ำที่สุภำพเรียบร้อย
พูดเพรำะ ใส่ใจให้บริกำร 
- เจ้ำหน้ำที่ให้ข้อมูลครบถ้วน 
- กำรแนะน ำที่ชัดเจน 
สุภำพดี 

- อินเทอร์เน็ตช้ำ เว็บล่ม - อยำกขยำยระยะเวลำ
เปิดท ำกำร 
 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 1 

- ประทับใจกำรแนะแนว
อำชีพ 
- กำรประสำนงำน 
กับเจ้ำหน้ำที่ 
- มีกำรแนะน ำที่ชัดเจน 
สุภำพดี 

- กำรเข้ำถึงข้อมูล 
เพ่ือน ำมำใช้ 

 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 2 

- อธิบำยข้อมูลได้ชัดเจน 
- ประทับใจกำรให้ข้อมูล
แนะแนว/ข้อมูล 
ต ำแหน่งงำนว่ำง 
- ประทับใจกำรแนะแนว
กำรศึกษำ 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 4 

- ประทับใจกำรท ำ
แบบทดสอบ 
- ประทับใจกำรแนะน ำ
อำชีพ 
- ประทับใจกำรประชำสัมพันธ์
ของเจ้ำหน้ำที่ 
- เจ้ำหน้ำที่สนใจ เอำใจใส่
ให้ควำมส ำคัญกับ
ผูร้ับบริกำร 
- ประทับใจกำรประสำนงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ 
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หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 5 

- ประทับใจเจ้ำหน้ำที่  
และวิธีกำรบรรยำย 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 6 

- ประทับใจกำรแนะแนว
อำชีพ 
- ประทับใจควำมตรงต่อเวลำ 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 7 

- บริกำรด้วยควำมเสมอภำค
ไม่เลือกปฏิบัติ 
- บุคลำกรเป็นกันเอง 
- บุคลำกรมีมนุษยสัมพันธ์ 
มีใจรักกำรบริกำร 
- ประทับใจกำรแนะแนว
อำชีพ 
- ประทับใจกำรให้ข้อมูล
กำรศึกษำและอำชีพ 

 - อยำกให้มีกำรออกมำ
ให้บริกำรในโรงเรียน 
- อยำกให้มีกำรขยำย
สถำนที่ให้บริกำร 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 10 

- ประทับใจกำรขึ้นทะเบียน
ว่ำงงำนผู้ประกันตน  
กำรแนะแนวอำชีพอิสระ 
- บริกำรดี ใส่ใจทุกขั้นตอน 
- เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรดี  
มีคุณภำพ 

 - ที่จอดรถไม่เพียงพอ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดกำญจนบุรี 

- เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ 
ดีมำก 
- ประทับใจเรื่องกำร 
แนะแนวอำชีพ 
- ประทับใจกำรบูรณำกำร
ร่วมกับโรงเรียน กำรให้
ข้อมูลกับทำงโรงเรียน 
- เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรดี  
ให้ควำมช่วยเหลือ ตอบข้อ
ซักถำม สงสัยทุกเรื่อง  

 - อยำกให้คงคุณภำพ 
แบบนี้ตลอดไป 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดกำฬสินธุ์ 

- ประทับใจกำรท ำ
แบบทดสอบ 
- เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรดีมำก 
- พนักงำนมีกำรแนะน ำ
เป็นอย่ำงดี 
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หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

- เจ้ำหน้ำที่ให้ข้อมูล 
ตรงตำมที่สอบถำม 
แนะน ำแจ้งข้อมูลข่ำวสำร
เพ่ิมเติม 
- ประทับใจกำรแนะแนว 
- บริกำรรวดเร็วทันใจ 
- เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ 
ดีมำก 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

- ท ำงำนรวดเร็ว 
- ประทับใจกำรท ำ
แบบทดสอบ 
- เจ้ำหน้ำที่เป็นกันเอง 
- เจ้ำหน้ำที่พูดจำดี อธิบำย
เข้ำใจง่ำยชัดเจน 
- กำรบริกำรดี  
- ให้ค ำปรึกษำดี 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดชลบุรี 

- เจ้ำหน้ำที่มีควำม
กระตือรือร้นในกำรให้
ข้อมูล 
- ประทับใจกำรบริกำร
ส ำหรับนักเรียน ม.ต้น 
- ให้บริกำรดี รวดเร็ว 
- พนักงำนมีควำมสุภำพ 
เรียบร้อย บุคลิกเหมำะสม 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดชัยนำท 

- เจ้ำหน้ำที่มีควำมใส่ใจ 
ในกำรให้ข้อมูล 
- ให้บริกำรดี รวดเร็ว 
- พนักงำนมีควำมสุภำพ  

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดชุมพร 

- ประทับใจกำรแนะแนว
ด้ำนอำชีพ 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดเชียงรำย 

- เจ้ำที่อธิบำยได้เข้ำใจ
ชัดเจน  
- บริกำรดีมำก 
- ระบบเข้ำใจง่ำย 
- ประทับใจกำรแนะแนว
ด้ำนอำชีพ 

- ที่จอดรถไม่เพียงพอ 
 

- มีเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอ
ต่อคนมำใช้บริกำร 
- อยำกให้จัดกิจกรรม
ต่อเนื่องต่อไป 
- อยำกให้บริกำรดีอย่ำงนี้
ตลอดไป 
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หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดเชียงใหม่ 

- ให้ข้อมูลข่ำวสำรรวดเร็ว 
- ประทับใจกำรบริกำร 
แนะแนวอำชีพให้แก่นักเรียน 
- ประทับใจกำรให้บริกำร
ข่ำวสำรข้อมูลด้ำนกำรหำงำน
และกำรแนะแนวอำชีพ 

 - อยำกให้มีบริกำรแนะแนว
ด้ำนกำรวัดควำมถนัด
รูปแบบใหม่ให้แก่นักเรียน 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดตรัง 

- ประทับใจควำมเป็นมิตร
ของเจ้ำหน้ำที่ 
- ประทับใจควำมชัดเจน
ในกำรให้ข้อมูล 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดตรำด 

- ประทับใจมำก เจ้ำหน้ำที่
พูดจำดี 
- บริกำรรวดเร็ว ตรงตำม
วัตถุประสงค์ 
- พนักงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ
เป็นอย่ำงดี 
- สถำนที่อยู่ในเมือง ไม่ไกล 
- เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำดีมำก 
- ประทับใจกำรแนะแนว
กำรประกอบอำชีพ 
- เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 

- ควรปรับปรุงด้ำนอุปกรณ์
เทคโนโลยี 

 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดตำก 

- ประทับใจกำรแนะน ำ
ข้อมูลข่ำวสำรจำกเจ้ำหน้ำที่ 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดนครปฐม 

- เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำได้ดี 
- เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรสุภำพ 
ให้ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็น
ประโยชน์ 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดนครรำชสีมำ 

- กำรให้บริกำรชัดเจน  
ตรงต่อเวลำ 
- เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 
- ให้ค ำแนะน ำดีมำก  
และให้ก ำลังใจ  

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

- เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ 
เป็นอย่ำงดีเก่ียวกับ 
กำรแนะแนวอำชีพ 

- ต้องกำรสัญญำณ
อินเทอร์เน็ต 
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หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

- กำรตอบค ำถำมของ
เจ้ำหน้ำที่ ชัดเจน ถูกต้อง 
- เจ้ำหน้ำที่ ให้ค ำแนะน ำดี 
อยำกให้จัดโครงกำร 
ฝึกอำชีพอีก 
- เจ้ำหน้ำที่พูดเพรำะ 
แนะน ำกำรฝึกอำชีพได้
เป็นอย่ำงดี 

ส ำนักงำนจัดหำงำน 
จังหวัดนครสวรรค์ 

- ประทับใจกำรให้บริกำร
รับงำนไปท ำที่บ้ำน 
- บริกำรกำรให้กู้ยืม
เงินกองทุนเพ่ือผู้รับงำน 
ไปท ำที่บ้ำน 
- บริกำรดีมำก 

 - อยำกให้มีฝึกอำชีพ 
อย่ำงต่อเนื่อง 

ส ำนักงำนจัดหำงำน 
จังหวัดนนทบุรี 

- บริกำรรวดเร็ว   

ส ำนักงำนจัดหำงำน 
จังหวัดนรำธิวำส 

- กำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
บริกำรด้วยควำมเป็นมิตร 
ไม่เลือกบริกำร บริกำร 
ไม่หยุดพักกลำงวัน 
- เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำดี 
เป็นกันเอง 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน 
จังหวัดน่ำน 

- ประทับใจเจ้ำหน้ำที่    

ส ำนักงำนจัดหำงำน 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- เจ้ำหน้ำที่แนะแนวน่ำรัก
ตอบทุกค ำถำมเข้ำใจ  
ให้ควำมช่วยเหลือทุกอย่ำง
เป็นอย่ำงดี 
- แนะแนวดีมำก ช่วยเหลือ
เรื่องเอกสำร แบบทดสอบ
ควำมพร้อมทำงอำชีพ 
- เจ้ำหน้ำที่อธิบำยเข้ำใจง่ำย 
พูดเพรำะ 
- เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร 
ยิ้มแย้มแจ่มใส 
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หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- ประทับใจของรำงวัล   

ส ำนักงำนจัดหำงำน 
จังหวัดปรำจีนบุรี 

- ประทับใจกำรแนะน ำ
ข้อมูลของเจ้ำหน้ำที่ 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

- ประทับใจกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่ 

 - อยำกให้มีกำรจัด
กิจกรรมดี ๆ แบบนี้อีก 

ส ำนักงำนจัดหำงำน 
จังหวัดพัทลุง 

- ประทับใจกำรแนะแนว
ข้อมูลอำชีพ แนะน ำระบบ 
- ประทับใจกำรหำงำน 
ในออนไลน์ ในสถำนศึกษำ 
เพ่ือให้นักเรียนเข้ำใจโลก
กว้ำงทำงอำชีพมำกขึ้น 

- ระยะเวลำในกำร
ให้บริกำร 

อยำกให้จัดบริกำร 
ด้ำนต่ำง ๆ ที่ นักเรียน
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ในอนำคตให้มำกขึ้น 

ส ำนักงำนจัดหำงำน 
จังหวัดพิจิตร 

- เจ้ำหน้ำที่พูดจำดี  
เป็นกันเอง ยิ้มแย้ม 
- เจ้ำหน้ำที่บริกำรดี 
และสะดวก รวดเร็ว 
- พนักงำนให้ค ำแนะน ำดี 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน 
จังหวัดพิษณุโลก 

- เจ้ำหน้ำที่บริกำรดี 
และไวมำก 
- ประทับใจกำรแนะน ำ
อำชีพ 

 - ไม่จ ำเป็นต้องเปิดช่วง 
พักกลำงวันก็ได้ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน 
จังหวัดเพชรบุรี 

- เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้ม อธิบำย
เข้ำใจง่ำย เป็นกันเอง 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

- เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรสุภำพ 
บริกำรดี ตรงควำมต้องกำร 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน 
จังหวัดแพร่ 

- เจ้ำหน้ำที่แนะน ำ
โครงกำรดี คอยช่วยเหลือ  
- บุคลำกรทุกคนให้บริกำร
ดีมำก ยิ้มแย้มแจ่มใส 
- บริกำรฉับไว 
- ประทับใจกำรแนะแนว
ให้กับโรงเรียน 
- เจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำน
ให้บริกำรตอบข้อซักถำม
อย่ำงดีเยี่ยม 

 - เพ่ิมควำมช่วยเหลือ 
ในด้ำนกำรอบรมหำควำมรู้
ด้ำนอำชีพ 
- อยำกให้จัดอบรมอำชีพ
ให้นักเรียน 
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หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

- ให้บริกำรแนะแนวอำชีพ
ดีมำก 
- ประทับใจด้ำนกำรให้บริกำร
ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร 

ส ำนักงำนจัดหำงำน 
จังหวัดภูเก็ต 

- เจ้ำหน้ำที่บริกำรดี  
ให้ค ำปรึกษำดี 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน 
จังหวัดมหำสำรคำม 

- บริกำรดีมำก ยิ้มแย้ม
แจ่มใส 
- สถำนที่สะอำดมำก 
- เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ 
ดีมำก 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน 
จังหวัดมุกดำหำร 

- เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรดี 
พูดจำสุภำพ 
- บริกำรรวดเร็ว 
- เจ้ำหน้ำที่ตอบค ำถำม
และแนะน ำงำนต่ำงๆ  
ช่วยตำมงำนจนส ำเร็จ  

- สถำนที่คับแคบ 
- เจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอ 

 

ส ำนักงำนจัดหำงำน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

- เข้ำถึงง่ำย รวดเร็ว 
- เจ้ำหน้ำที่สุภำพให้ข้อมูล
ที่มีประโยชน์ 
- เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สุภำพอ่อนน้อม 
- เจ้ำหน้ำที่ให้ควำมรู้ดีมำก 
- ประทับใจบริกำรสอน
อำชีพให้ประชำชน 

- สถำนที่คับแคบ ควรจะ
ไปต้ังส ำนักงำนใหม่ 
เพรำะมีคนใช้บริกำร
ตลอดเวลำ 
 

- ควรสร้ำงส ำนักงำนใหม่ 
- อยำกให้จัดสอนอำชีพ 
ที่ใหม่ที่น่ำสนใจ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน 
จังหวัดยโสธร 

- ประทับใจกำรแจ้ง
ข่ำวสำรข้อมูลอำชีพ 
- ให้บริกำรรวดเร็ว 
- บริกำรด้วยรอยยิ้ม 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

- กำรใหบ้ริกำรต่ำง ๆ ดี  
- เจ้ำหน้ำที่พูดจำน่ำรัก 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน 
จังหวัดระยอง 

- บริกำรสะดวก รวดเร็ว   

ส ำนักงำนจัดหำงำน 
จังหวัดรำชบุรี 

- เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้ม   
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หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน 
จังหวัดลพบุรี 

- มีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรเยอะ 
- เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร 
ด้วยควำมยิ้มแย้มแจ่มใส 
พูดจำสุภำพ ให้ข้อมูล 
ที่ชัดเจน 

- อุปกรณ์ไม่ทันสมัย - ระบบล่มบ่อย 

ส ำนักงำนจัดหำงำน 
จังหวัดล ำปำง 

- ประทับใจกำรแนะแนว
อำชีพ 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน 
จังหวัดล ำพูน 

- พนักงำนบริกำรดี 
- เจ้ำหน้ำที่พูดจำดี ใส่ใจ 
อัธยำศัยดี เป็นมิตร 
สำมำรถตอบรำยละเอียด
ข้อสงสัยได้ 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน 
จังหวัดเลย 

- ประทับใจกำรให้บริกำร   

ส ำนักงำนจัดหำงำน 
จังหวัดศรีสะเกษ 

- ประทับใจด้ำนกำรแนะแนว
อำชีพกำรมีงำนท ำ 
- เจ้ำหน้ำที่บริกำรดีมำก 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน 
จังหวัดสกลนคร 

- เจ้ำหน้ำที่บริกำรดีมำก 
ยิ้มแย้ม ให้บริกำร 
ด้วยวำจำที่สุภำพ 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน 
จังหวัดสมุทรสงครำม 

- ประทับใจกำรแนะแนว
ของเจ้ำหน้ำที่ท ำให้ลูก 
มีข้อมูลเพ่ือน ำมำเป็น 
แนวทำงกำรเลือกเรียนต่อ 
- เจ้ำหน้ำที่แนะแนวจำก
ประสบกำรณ์จริง ท ำให้
น้องๆสำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน 
จังหวัดสระบุรี 

- เจ้ำหน้ำที่พูดจำดี บริกำร
ดีมำก 
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 ตอนท่ี 3 :  ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   กำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันต่อบริกำรกรมกำรจัดหำงำนของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำแนกผลกำรส ำรวจตำมประเภทบริกำร จ ำนวน 3 งำนบริกำร ดังนี้ 
 1.  งำนบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ   
  ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์กลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำรสแกน QR Code “แบบส ำรวจ ข” เพ่ือสอบถำม
ควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับควำมพึงพอใจและควำมผูกพันต่อบริกำรของกรมกำร
จัดหำงำน ด้ำนบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ จ ำนวน 48 คน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่ำงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  
คนหำงำนที่ประสงค์ไปท ำงำนต่ำงประเทศ/ลูกจ้ำงในสถำนประกอบกำรที่ไปท ำงำนหรือฝึกงำนในต่ำงประเทศ/ 
ผู้รับอนุญำตจัดหำงำนในประเทศหรือต่ำงประเทศ โดยมีกำรสุ่มตัวอย่ำงจำกหน่วยงำนส่วนกลำง ได้แก่  
กองบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ ปรำกฏผลกำรส ำรวจ ดังนี้  
  ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ  
     จำกผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียด้ำนบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ ได้แก่ 
คนหำงำนที่ประสงค์ไปท ำงำนต่ำงประเทศ/ลูกจ้ำงในสถำนประกอบกำรที่ไปท ำงำนหรือฝึกงำนในต่ำงประเทศ/  
ผู้รับอนุญำตจัดหำงำนในประเทศหรือต่ำงประเทศ จ ำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงพบว่ำส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง จ ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 72.92 รองลงมำเป็นเพศชำย จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 27.08   
โดยผู้ตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่มีช่วงอำยุระหว่ำง 40-49 ปี มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมำ  
อำยุระหว่ำง 50 - 59 ปี ร้อยละ 27.08 อำยุระหว่ำง 30-39 ปี และอำยุระหว่ำง 20 –  29 ปี มีร้อยละ 
ของผู้ตอบแบบส ำรวจเท่ำกัน ร้อยละ 18.75 และอำยุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 2.08 ตำมล ำดับ รำยละเอียด 
ตำมตำรำงที่ 30 

ตำรำงท่ี 30 ข้อมูลท่ัวไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศท่ีตอบแบบส ำรวจ  

ประเด็น จ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจ (คน) ร้อยละ 
เพศ 
 - ชำย 
 - หญิง 

 
13 
35 

 
27.08 
72.92 

รวม 48 100.00 
อำยุ 
 - 20-29 ปี 
 - 30-39 ปี 
 - 40-49 ปี 
 - 50-59 ปี 
     - 60 ปีขึ้นไป  

 
9 
9 
16 
13 
1 

 
18.75 
18.75 
33.33 
27.08 
2.08 

รวม 48 100.00 

    ส่วนท่ี 2 :ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในกำรด ำเนินงำนของกรมกำรจัดหำงำน  
      กำ รส ำร วจควำ มพึงพอใจของผู้ มีส่วนไ ด้ส่วนเสีย  แบ่ งกำร ส ำร วจตำ มประเ ด็น  
กำรด ำเนินงำนออกเป็น 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนภำรกิจและกฎ ระเบียบ ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ด้ำนควำม
โปร่งใสและกำรอ ำนวยควำมสะดวก และด้ำนข้อมูลข่ำวสำร เทคโนโลยีและกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   
ซ่ึงพบว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจต่องำนบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศในภำพรวม
ระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 77.80 โดยมีควำมพึงพอใจในประเด็นด้ำนควำมโปร่งใสและกำรอ ำนวยควำมสะดวก
มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 และประเด็นด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนได้รับคะแนนควำมพึงพอใจต่ ำสุด 
คิดเป็นร้อยละ 74.00 ดังตำรำงที่ 31 
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ตำรำงท่ี 31 ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่องำนบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ 

ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ควำม 
ไม่พึง
พอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้ำนภำรกิจและกฎ ระเบียบ 3.90 78.00  

1) กำรด ำเนินงำนของกรมกำรจัดหำงำน
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของประชำชนเป็นหลัก 

18.80 58.30 22.90 0.00 0.00 3.96 79.20 0.00 

2) กฎ ระเบียบท่ีกรมกำรจัดหำงำนก ำหนดข้ึน 
เป็นประโยชน์ต่อท่ำน 

20.80 50.00 27.10 2.10 0.00 3.90 78.00 0.00 

3) กำรประชำสัมพันธ์ช้ีแจงหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติกำรให้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำน 
ให้ประชำชนทรำบ 

22.90 45.80 27.10 2.10 2.10 3.85 77.00 0.00 

ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 3.70 74.00  

1) กำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
หรือประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนิน
กิจกรรมต่ำง ๆ  ของกรมกำรจัดหำงำน 

18.80 41.70 35.40 2.10 2.10 3.73 74.60 0.00 

2) กำรเปิดช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะจำกบุคคลภำยนอก 

18.80 45.80 27.10 6.20 2.10 3.73 74.60 0.00 

3) กำรน ำควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
จำกบุคคล ภำยนอกไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/
กำรให้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำน 

14.60 43.80 35.40 2.10 4.20 3.62 72.40 0.00 

ด้ำนควำมโปร่งใสและกำรอ ำนวยควำมสะดวก 4.00 80.00  

1) กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของกรมกำร
จัดหำงำนให้ประชำชนทรำบ 

27.10 47.90 20.80 4.20 0.00 3.98 79.60 0.00 

2) ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
กำรด ำเนินงำนของกรมกำรจัดหำงำน 

22.90 47.90 22.90 6.20 0.00 3.88 77.60 0.00 

3) ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี 27.10 50.00 18.80 2.10 0.00 4.04 80.80 2.10 

4) กำรใช้เทคโนโลยีในกำรส่ือสำรและอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ประชำชน 

29.20 52.10 14.60 4.20 0.00 4.06 81.20 0.00 

ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร เทคโนโลยีและกำรรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 3.96 79.20  

1) มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร  
เพ่ือให้บริกำรประชำชนท่ีมีควำมทันสมัย 
เข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว เช่น บริกำร 
สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2  
และ 1694 facebook  Line  YouTube 
Tiktok  โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น 

22.90 45.80 29.20 2.10 0.00 3.90 78.00 0.00 

2) มีระบบเว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน 
(www.doe.go.th) ท่ีมีข้อมูลข่ำวสำรท่ีเป็น
ปัจจุบัน และทันสมัย ตรงตำมควำมต้องกำร 
เมนูง่ำยต่อกำรใช้งำน ค้นหำข้อมูลได้อย่ำง
รวดเร็ว 
 
 

27.10 50.00 20.80 2.10 0.00 4.02 80.40 0.00 
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ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ควำม 
ไม่พึง
พอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

3) มีช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ท่ีหลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย ช่วยให้
ปัญหำได้รับกำรแก้ไขได้อย่ำงรวดเร็ว เช่น 
บริกำรสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 
และ 1694 / เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน / 
ระบบออนไลน์ Doe Help Me / โทรศัพท์ / 
อีเมล / กล่องรับฟังควำมคิดเห็น เป็นต้น 

25.00 47.90 25.00 2.10 0.00 3.96 79.20 0.00 

ควำมพึงพอใจต่องำนบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศในภำพรวม 3.89 77.80  

      จำกตำรำงที่  31  เม่ือเปรียบเทียบผลส ำรวจทั้ง 4 ด้ำน กับเกณฑ์ค่ำคะแนนกำรวัดระดับ 
ควำมพึงพอใจ พบว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจกำรด ำเนินงำนในแต่ละประเด็นย่อย 
อยู่ในระดับพึงพอใจมำก โดยประเด็นย่อยที่มีระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 :  
ประเด็นกำรใช้เทคโนโลยีในกำรสื่อสำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ร้อยละ 81.20 อันดับที่ 2 : 
ประเด็นควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ร้อยละ 80.80 และอันดับที่ 3 : ประเด็นกำรมีระบบเว็บไซต์
กรมกำรจัดหำงำน (www.doe.go.th) ที่มีข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน และทันสมัย ตรงตำมควำมต้องกำร เมนงู่ำย
ต่อกำรใช้งำน ค้นหำข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว ร้อยละ 80.40 แสดงให้เห็นว่ำจุดแข็งของกำรงำนบริกำรจัดหำงำน
ต่ำงประเทศอยู่ที่ด้ำนควำมโปร่งใสและกำรอ ำนวยควำมสะดวก รวมถึงด้ำนข้อมูลข่ำวสำรเทคโนโลยีและกำรรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และหำกพิจำรณำถึงประเด็นย่อยที่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจต่ ำสุด ได้แก่ 
ประเด็นกำรน ำควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจำกบุคคลภำยนอกไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร  
ของกรมกำรจัดหำงำน ร้อยละ 7 2.40 แสดงให้เห็นว่ำจุดอ่อนของงำนบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ  
คือ ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน นอกจำกนี้ แม้ว่ำงำนบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศจะได้รับควำมพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมำก แต่กรมกำรจัดหำงำนควรพัฒนำและปรับปรุงในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนข้ำ งต้น เพ่ือเป็นกำร
ยกระดับกำรให้บริกำรดังกล่ำว ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงสูงสุด  
และน ำไปสู่ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรต่อไป 
      อย่ำงไรก็ตำมหำกพิจำรณำจำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ  
ยังมีประเด็นย่อยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบำงส่วนไม่พึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ 0.13 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำกรมควรต้อง 
มีกำรพัฒนำและปรับปรุงบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น แม้ว่ำบริกำรนั้น ๆ  
จะได้รับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกแล้วก็ตำม เพ่ือเป็นกำรยกระดับกำรให้บริกำรดังกล่ำวให้สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสูงสุด ซ่ึงจะน ำไปสู่ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรต่อไป  
โดยประเด็นย่อยที่ควรน ำมำพิจำรณำและหำแนวทำงในกำรปรับปรุง ได้แก่ ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
ของเจ้ำหน้ำที่  
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ตำรำงท่ี 32 ควำมต้องกำรให้หน่วยงำนเปิดให้บริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศในช่วงเวลำพักเท่ียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หน่วยบริกำร 
ต้องกำร 
(คน) 

ไม่ต้องกำร 
(คน) 

ไม่แสดง
ควำมเห็น (คน) 

ส่วนกลำง : 
- กองบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ 

41 
(85.42%) 

7 
(14.58%) 

- 
 

รวม 
41 

(85.42%) 
7 

(14.58%) 
- 
 

     จำกตำรำงที่ 32 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ ยงัคง
มีควำมต้องกำรให้กองบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศเปิดให้บริกำรในช่วงเวลำพักเที่ยง มำกถึงร้อยละ 85.42 
และส ำหรับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียที่ คิดว่ำกำรให้บริกำรตำมช่วงระยะเวลำท ำกำรปกติของทำงรำชกำรนั้นเหมำะสม
แล้ว และไม่จ ำเป็นต้องเปิดให้บริกำรนอกเวลำท ำกำรในช่วงเวลำพักเที่ยง อยู่ที่ร้อยละ 14.58 จำกค่ำตัวเลข
ดังกล่ำว สะท้อนให้เห็นว่ำผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่สะดวกที่จะมำรับบริกำรในช่วงเวลำพักเที่ยงเป็นส่วนใหญ่ 
ซ่ึงอำจเกิดจำกปัจจัยทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตด้วยควำมเร่งรีบตลอดเวลำ รวมไปถึง 
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอีกบำงส่วนที่เป็นผู้ มีง ำนท ำประจ ำไม่สำมำรถมำใช้บริกำรในช่วงเวลำท ำกำรปก ติ  
ของทำงรำชกำรได้  

  ส่วนท่ี 3  : ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศท่ีมีต่อ
กรมกำรจัดหำงำน 
      กำรส ำรวจทัศนคติและควำมผูกพันของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่ มีต่อกรมกำรจัดหำงำน  
ได้ก ำหนดข้อค ำถำมที่สะท้อนถึงควำมผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ 
จ ำนวน 3 ประเด็น ซ่ึงผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีทัศนคติและควำมผูกพันต่อกรมกำรจัดหำงำน 
คิดเป็นร้อยละ 98.61 ซ่ึงถือว่ำสูงมำก และจำกประเด็นค ำถำมที่ใช้ แสดงให้เห็นว่ำผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่ำว 
นอกจำกมีควำมผูกพันกับกรมกำรจัดหำงำนแล้ว ยังยินดีที่จะแนะน ำผู้ อ่ืนมำใช้บริกำรของกรม ตลอดจน  
บอกต่อหรือกระจำยข่ำวกำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ให้บุคคลอ่ืนทรำบด้วย รำยละเอียด  
ดังตำรำงที่ 33 

ตำรำงท่ี 33 ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศท่ีมีต่อกรมกำรจัดหำงำน 

ค ำถำม 

ร้อยละของผู้แบบส ำรวจ  
(n = 48 คน) 

ผูกพัน ไม่ผูกพัน 
1) ท่ำนยินดีที่จะเข้ำมำมีส่วนร่วมท ำกิจกรรม หรือด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือให้
กรมกำรจัดหำงำนเกิดกำรพัฒนำในทำงที่ดีขึ้นหรือไม่ (ยินดี/ไม่ยินดี) 

47 
(97.92%) 

1 
(2.08%) 

2) เม่ือท่ำนได้มำใช้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำนแล้ว ท่ำนคิดว่ำจะ
แนะน ำผู้อ่ืนให้มำใช้บริกำรด้วยหรือไม่ (แนะน ำ/ไม่แนะน ำ) 

47 
(97.92%) 

1 
(2.08%) 

3) หำกกรมกำรจัดหำงำนมีกำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรที่เป็น
ประโยชน์ ท่ำนจะบอกต่อหรือกระจำยข่ำวให้บุคคลอ่ืนทรำบหรือไม่ 
(บอกต่อ/ไม่บอกต่อ) 

48 
(100.00%) - 

ค่ำเฉล่ียร้อยละภำพรวมทัศนคติและควำมผูกพัน 98.61 1.39 
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   ส่วนท่ี 4 :ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำกำรด ำเนินงำนบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ 
      เป็นกำรส ำรวจโดยใช้ค ำถำมปลำยเปิด จ ำนวน 3 ประเด็น เพ่ือน ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมำเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำกำรบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศในภำพรวมต่อไป 
ซ่ึงผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงควำมคิดเห็นในแต่ละประเด็น สรุปได้ดังนี้  (รำยละเอียด 
ตำมตำรำงที่ 34)  
      - กำรให้บริกำรท่ีท่ำนประทับใจ : ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่จะประทับใจเจ้ำหน้ำที่
พูดจำดี บริกำรดีตอบข้อสงสัยและให้ค ำปรึกษำดี เข้ำใจง่ำย ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรบริกำร รวมถึง 
ยังประทับใจในระบบ e-service ซ่ึงช่วยให้อนุมัติเอกสำรรวดเร็ว 
      - กำรให้บริกำรท่ีท่ำนไม่พึงพอใจ และต้องกำรให้ปรับปรุง  : ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ไม่พึงพอใจและต้องกำรให้ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
       1) เจ้ำหน้ำที่บำงคนขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  
       2) สถำนที่จอดรถไม่เพียงพอ 
       3) ควรปรับปรุงเครื่องปรับอำกำศในสถำนที่ให้บริกำรที่ค่อนข้ำงร้อน 
      - ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ : ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำและปรับปรุง 
กำรด ำเนินงำน เช่น กำรปรับปรุงกำรพูดจำ ควำมใส่ใจของเจ้ำหน้ำที่ ปรับปรุงเครื่องปรับอำกำศในสถำนที่
ให้บริกำรเนื่องอำกำศค่อนขำ้งร้อน รวมถึงพัฒนำและปรับปรุงระบบ e-service ให้มีควำมเสถียรมำกขึ้น เป็นต้น 

ตำรำงท่ี 34 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำกำรด ำเนินงำนของบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ จ ำแนกตำมหน่วยงำน
รับผิดชอบ (แสดงข้อมูลเฉพำะหน่วยบริกำรท่ีมีกำรตอบกลับข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

กำรด ำเนินงำน 
ท่ีประทับใจ 

กำรด ำเนินงำน 
ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

- กองบริหำรแรงงำน
ไทยไปต่ำงประเทศ 

- ประทับใจระบบ e-service  
- อนุมัติเอกสำรรวดเร็ว 
- ประทับใจที่มีเจ้ำหน้ำที่ 
พูดจำดี บริกำรดีตอบข้อสงสัย
และให้ค ำปรึกษำดี เข้ำใจ
ง่ำย  
ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำร
บริกำร   

- เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ 
- ยื่นเอกสำรบำงครั้ง  
ใช้เวลำนำนเกินไป 
- ระบบออนไลน์ช้ำ 
- ที่จอดรถไม่พอ 

- สถำนที่ให้บริกำร 
แอร์ไม่เย็น 
- อยำกให้พัฒนำ 
และปรับปรุงระบบ  
e-service ให้มีควำม
เสถียรมำกขึ้น 
  

 2. งำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว   
  ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์กลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำรสแกน QR Code “แบบส ำรวจ ข” เพ่ือสอบถำม
ควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับควำมพึงพอใจและควำมผูกพันต่อบริกำรของกรมกำร
จัดหำงำน ด้ำนงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว  จ ำนวน 876 คน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่ำงผูมี้สว่นได้สว่นเสยี 
ได้แก่ นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร/ผู้รับอนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวเข้ำมำท ำงำนกับนำยจ้ำงในประเทศ/ผู้แทน   
โดยแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่ำงจำกหน่วยงำนส่วนกลำง ได้แก่ ส ำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว ศูนย์บริกำรวีซ่ำ  
และใบอนุญำตท ำงำน  และส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 1 - 10 จ ำนวน 172 คน จำกหน่วยงำน 
ส่วนภูมิภำค ได้แก่ ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทั่วประเทศ จ ำนวน 704 คน ปรำกฏผลกำรส ำรวจ ดังนี้ 
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  ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
      จำกผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ ำงผู้ มีส่วนได้ส่ วนเสียด้ำนงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำน 
ของคนต่ำงด้ำว ได้แก่ นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร/ตัวแทน และผู้รับอนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวมำท ำงำนในประเทศ 
จ ำนวน 876 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงพบว่ำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 529 คน คิดเป็นร้อยละ 60.39 
รองลงมำเป็นเพศชำย จ ำนวน 347 คน คิดเป็นร้อยละ 39.61 โดยผู้ตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่มีช่วงอำยุระหว่ำง  
30 - 39 ปี มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.90 รองลงมำอำยุระหว่ำง 40 - 49 ปี ร้อยละ 29.91 อำยุระหว่ำง  
20 - 29 ปี ร้อยละ 19.41 อำยุระหว่ำง 50 - 59 ปี ร้อยละ 11.30 อำยุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 4.22 และอำยุระหวำ่ง 
15 - 19 ปี ร้อยละ 1.26 ตำมล ำดับ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 35 

ตำรำงท่ี 35 ข้อมูลท่ัวไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
   ท่ีตอบแบบส ำรวจ  

ประเด็น จ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจ (คน) ร้อยละ 
เพศ 
 - ชำย 
 - หญิง 

 
347 
529 

 
39.61 
60.39 

รวม 876 100.00 
อำยุ 
 - 15-19 ปี 
 - 20-29 ปี 
 - 30-39 ปี 
 - 40-49 ปี 
 - 50-59 ปี 
     - 60 ปีขึ้นไป  

 
11 
170 
297 
262 
99 
37 

 
1.26 
19.41 
33.90 
29.91 
11.30 
4.22 

รวม 876 100.00 

  ส่วนท่ี 2 : ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในกำรด ำเนินงำนของกรมกำรจัดหำงำน 
      กำ รส ำร วจควำ มพึงพอใจของผู้ มีส่วนไ ด้ส่วนเสีย  แบ่ งกำร ส ำร วจตำ มประเ ด็น 
กำรด ำเนินงำนออกเป็น 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนภำรกิจและกฎ ระเบียบ ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ด้ำนควำม
โปร่งใสและกำรอ ำนวยควำมสะดวก และด้ำนข้อมูลข่ำวสำร เทคโนโลยีและกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
พบว่ำผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำน 
ของคนต่ำงด้ำวในภำพรวมระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.50 โดยมีควำมพึงพอใจในประเด็น ด้ำนภำรกิจ
และกฎ ระเบียบมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.40 และประเด็นด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ได้รับคะแนน 
ควำมพึงพอใจต่ ำสุด คิดเป็นร้อยละ 84.00 ดังตำรำงที่ 36 
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ตำรำงท่ี 36 ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรด ำเนินงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำน 
 ของคนต่ำงด้ำว 

ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ควำม 
ไม่พึง
พอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้ำนภำรกิจและกฎ ระเบียบ 4.32 86.40  

1) กำรด ำเนินงำนของกรมกำรจัดหำงำน
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของประชำชนเป็นหลัก 

47.80 37.90 12.00 1.90 0.30 4.31 86.20 0.00 

2) กฎ ระเบียบท่ีกรมกำรจัดหำงำนก ำหนดข้ึน 
เป็นประโยชน์ต่อท่ำน 

46.50 39.70 12.00 1.30 0.30 4.31 86.20 0.20 

3) กำรประชำสัมพันธ์ช้ีแจงหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติกำรให้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำน 
ให้ประชำชนทรำบ 

49.70 36.50 11.40 2.20 0.20 4.33 86.60 0.00 

ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 4.20 84.00  

1) กำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
หรือประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆ ของกรมกำรจัดหำงำน 

42.50 37.70 17.00 2.50 0.30 4.19 83.80 0.00 

2) กำรเปิดช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะจำกบุคคลภำยนอก 

44.50 36.10 16.10 2.90 0.50 4.21 84.20 0.00 

3) กำรน ำควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
จำกบุคคล ภำยนอกไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/
กำรให้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำน 

44.50 35.70 15.40 3.70 0.60 4.20 84.00 0.10 

ด้ำนควำมโปร่งใสและกำรอ ำนวยควำมสะดวก 4.31 86.20  

1) กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของกรมกำร
จัดหำงำนให้ประชำชนทรำบ 

49.10 36.00 12.40 2.20 0.20 4.32 86.40 0.10 

2) ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
กำรด ำเนินงำนของกรมกำรจัดหำงำน 

47.40 36.90 12.90 2.50 0.30 4.28 85.60 0.00 

3) ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี 51.90 36.10 9.80 1.60 0.50 4.38 87.60 0.10 

4) กำรใช้เทคโนโลยีในกำรส่ือสำรและอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ประชำชน 

46.70 36.40 14.00 2.50 0.30 4.27 85.40 0.00 

ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร เทคโนโลยีและกำรรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 4.27 85.40  

1) มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร  
เพ่ือให้บริกำรประชำชนท่ีมคีวำมทันสมัย 
เข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว เช่น บริกำร 
สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2  
และ 1694 facebook  Line  YouTube 
Tiktok  โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น 

44.50 39.60 13.60 1.80 0.50 4.26 85.20 0.00 

2) มีระบบเว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน 
(www.doe.go.th) ท่ีมีข้อมูลข่ำวสำรท่ีเป็น
ปัจจุบัน และทันสมัย ตรงตำมควำมต้องกำร 
เมนูง่ำยต่อกำรใช้งำน ค้นหำข้อมูลได้อย่ำง
รวดเร็ว 

46.50 38.10 13.00 2.20 0.20 4.28 85.60 0.00 
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ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ควำม 
ไม่พึง
พอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 
3) มีช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ท่ีหลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย ช่วยให้
ปัญหำได้รับกำรแก้ไขได้อย่ำงรวดเร็ว เช่น 
บริกำรสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 
และ 1694 / เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน / 
ระบบออนไลน์ Doe Help Me / โทรศัพท์ / 
อีเมล / กล่องรับฟังควำมคิดเห็น เป็นต้น 

44.90 39.40 13.10 2.20 0.50 4.26 85.20 0.00 

ควำมพึงพอใจต่องำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวในภำพรวม 4.28 85.50  

     จำกตำรำงที่  36  เม่ือเปรียบเทียบผลส ำรวจทั้ง 4 ด้ำน กับเกณฑ์ค่ำคะแนนกำรวัดระดับ 
ควำมพึงพอใจ พบว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจกำรด ำเนินงำนในแต่ละประเด็นย่อย 
อยู่ในระดับพึงพอใจมำกถึงพึงพอใจมำกที่สุด โดยประเด็นย่อยที่มีระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
อันดับที่ 1 : ประเด็นควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ร้อยละ 87.60 อันดับที่ 2 : ประเด็น 
กำรประชำสัมพันธ์ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกำรให้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำนให้ประชำชนทรำบ   
ร้อยละ 86.60 และอันดับที่ 3 : ประเด็นกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของกรมกำรจัดหำงำนให้ประชำชนทรำบ  
ร้อยละ 86.40 แสดงให้เห็นว่ำจุดแข็งของกำรด ำเนินงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
อยู่ที่ ด้ำนควำมโปร่งใสและกำรอ ำนวยควำมสะดวก รวมถึงด้ำนภำรกิจและกฎ ระเบียบ และหำกพิจำรณำถึง
ประเด็นย่อยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจต่ ำสุด ได้แก่ ประเด็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
หรือประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของกรมกำรจัดหำงำน ร้อยละ 83.80 ซ่ึงแสดง 
ให้เห็นว่ำจุดอ่อนที่ต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขของกำรด ำเนินงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
อยู่ที่ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
    อย่ำงไรก็ตำมหำ กพิจำรณำจำกตำ รำงข้ำ งต้นจะเห็ นได้ว่ำผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียบำงรำ ย 
ไม่พึงพอใจกำรด ำเนินงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวในภำพรวม เฉลี่ยร้อยละ 0.04 ซ่ึงแสดง
ให้เห็นว่ำกรมกำรจัดหำงำนควรต้องมีกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพ่ือยกระดับกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร 
ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้และลดผลกระทบที่อำจเกิดจำกกำรด ำเนินงำนให้มำกขึ้น โดยประเด็นย่อยที่ควรน ำมำ
พิจำรณำและหำแนวทำงในกำรปรับปรุง มีดังนี้ 
    1) กฎ ระเบียบที่กรมกำรจัดหำงำนก ำหนดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อท่ำน 
    2) กำรน ำควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจำกบุคคล ภำยนอกไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/  
กำรให้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำน 
    3) กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของกรมกำรจัดหำงำนให้ประชำชนทรำบ 
    4) ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
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ตำรำง ท่ี 37 ควำมต้องกำรให้หน่วยงำนเปิดให้บริกำรงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
ในช่วงเวลำพักเท่ียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

หน่วยบริกำร 
ต้องกำร 
(คน) 

ไม่ต้องกำร 
(คน) 

ไม่แสดง
ควำมเห็น (คน) 

ส่วนกลำง : 
- ส ำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว 
- ศูนย์บริกำรวีซ่ำและใบอนุญำตท ำงำน 
- ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 1-10 

121 
(13.81%) 

51 
(5.82%) 

- 

ส่วนภูมิภำค :  
- ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทั่วประเทศ 

483 
(55.14%) 

221 
(25.23%) 

- 

รวม 
604 

(68.95%) 
272 

(31.05%) 
- 

     จำกตำรำงที่ 37 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำน 
ของคนต่ำงด้ำว ยังคงมีควำมต้องกำรให้หน่วยงำนในสังกัดกรมกำรจัดหำงำนทั้งส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค  
เปิดให้บริกำรในช่วงเวลำพักเที่ยง โดยเฉลี่ยมำกถึงร้อยละ 68.95 ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่คิดว่ำกำรให้บริกำร
ตำมช่วงระยะเวลำท ำกำรปกติของทำงรำชกำรนั้นเหมำะสมแล้ว และไม่จ ำเป็นต้องเปิดให้บริกำรนอกเวลำท ำกำร
ในช่วงเวลำพักเที่ยง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 31.05 จำกค่ำตัวเลขดังกล่ำว สะท้อนให้เห็นว่ำผู้ มีส่วนได้ส่วนเสี ย 
ส่วนใหญ่สะดวกที่จะมำรับบริกำรในช่วง เวลำพักเที่ยงเป็นส่ วนใหญ่ ซ่ึ งอำจเกิดจำกปัจจัยทำงสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตด้วยควำมเร่งรีบตลอดเวลำ รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกบำงส่วน
ที่เป็นผู้มีงำนท ำประจ ำไม่สำมำรถมำใช้บริกำรในช่วงเวลำท ำกำรปกติของทำงรำชกำรได้  
  อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำจะมีหน่วยงำนในสังกัดกรมกำรจัดหำงำนบำงส่วนที่เปิดให้บริกำร 
ในช่วงเวลำพักเที่ยงอยู่แล้ว แต่จำกผลกำรส ำรวจที่ปรำกฏนั้น อำจบ่งบอกว่ำกรมกำรจัดหำงำนควรมีมำตรกำร
ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนบริกำรในสังกัดทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคจัดเจ้ำหน้ำที่สับเปลี่ยนเวร เพ่ือเปิดให้บริกำร
แก่ประชำชนในช่วงเวลำพักเที่ยง เพ่ือเป็นทำงเลือกและเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนต่อไป 

  ส่วนท่ี 3  : ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำน 
ของคนต่ำงด้ำวท่ีมีต่อกรมกำรจัดหำงำน 
     กำรส ำรวจทัศนคติและควำมผูกพันของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่ มีต่อกรมกำรจัดหำงำน  
ได้ก ำหนดข้อค ำถำมที่สะท้อนถึงควำมผูกพันของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรด ำเนินงำนพิจำรณำอนุญำต 
กำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว จ ำนวน 3 ประเด็น ซ่ึงผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรด ำเนินงำน
พิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว มีทัศนคติและควำมผูก พันต่อกรมกำรจัดหำงำน คิดเป็ น 
ร้อยละ 97.95 ซ่ึงถือว่ำสูงมำก และจำกประเด็นค ำถำมที่ใช้ แสดงให้เห็นว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่ำว นอกจำก
มีควำมผูกพันกับกรมกำรจัดหำงำนแล้ว ยังยินดีที่จะแนะน ำผู้ อ่ืนมำใช้บริกำรของกรม ตลอดจนบอกต่อ  
หรือกระจำยข่ำวกำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ให้บุคคลอ่ืนทรำบด้วย รำยละเอียดดังตำรำงที่ 38 
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ตำรำงท่ี 38 ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว
ท่ีมีต่อกรมกำรจัดหำงำน 

ค ำถำม 

ร้อยละของผู้แบบส ำรวจ 
(n = 876 คน) 

ผูกพัน ไม่ผูกพัน 
1) ท่ำนยินดีที่จะเข้ำมำมีส่วนร่วมท ำกิจกรรม หรือด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือให้
กรมกำรจัดหำงำนเกิดกำรพัฒนำในทำงที่ดีขึ้นหรือไม่ (ยินดี/ไม่ยินดี) 

851 
(97.15%) 

25 
(2.85%) 

2) เม่ือท่ำนได้มำใช้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำนแล้ว ท่ำนคิดว่ำจะ
แนะน ำผู้อ่ืนให้มำใช้บริกำรด้วยหรือไม่ (แนะน ำ/ไม่แนะน ำ) 

855 
(97.60%) 

21 
(2.40%) 

3) หำกกรมกำรจัดหำงำนมีกำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรที่เป็น
ประโยชน์ ท่ำนจะบอกต่อหรือกระจำยข่ำวให้บุคคลอ่ืนทรำบหรือไม่ 
(บอกต่อ/ไม่บอกต่อ) 

868 
(99.09%) 

8 
(0.91%) 

ค่ำเฉล่ียร้อยละภำพรวมทัศนคติและควำมผูกพัน 97.95 2.05 

  ส่วนท่ี 4 : ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำกำรด ำเนินงำนของงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
     เป็ นกำรส ำ รวจโดย ใช้ ค ำ ถำ มปลำ ยเปิด  จ ำน วน  3  ประเด็น เพ่ือน ำข้ อคิดเห็ น  
และข้อเสนอแนะจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมำเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำกำรให้บริกำรงำนพิจำรณำ
อนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวในภำพรวมต่อไป ซ่ึงผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดง 
ควำมคิดเห็นในแต่ละประเด็น สรุปได้ดังนี้ (รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 39)  
     - กำรให้บริกำรท่ีท่ำนประทับใจ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่จะประทับใจเจ้ำหน้ำที่  
ณ จุดบริกำร ซ่ึงมีควำมเป็นกันเอง พูดจำไพเรำะ ตรงต่อเวลำ บริกำรรวดเร็วด้วยควำมเสมอภำค เท่ำเทียมกัน 
ให้ค ำแนะน ำตอบข้อซักถำม และข้อสงสัยได้อย่ำงชัดเจน ตลอดจนกำรให้ควำมช่วยเหลือ แนะน ำขั้นตอนปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง และติดตำมงำนเป็นอย่ำงดี รวมถึงมีกำรประชำสัมพันธ์ กำร ให้ข้อมูลต่ำง ๆ กำรอบรมให้ควำมรู้
เก่ียวกับข่ำวสำรใหม่ มำตรฐำนและตำมระเบียบที่กระทรวงก ำหนด มีกำรจัดระบบกำรยื่นเอกสำรและระบบ
กำรจ่ำยเงิน และบรรยำกำศในสถำนที่ให้บริกำรดี อำกำศเย็นสบำย 
     - กำรให้บริกำรท่ีท่ำนไม่พึงพอใจ และต้องกำรให้ปรับปรุง  : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบ
แบบส ำรวจบำงส่วนไม่พึงพอใจและต้องกำรให้ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนบำงแห่ง สรุปได้ดังนี้ 
      1) ควรปรับปรุงเรื่องกำรจัดล ำดับคิวให้เป็นระบบกว่ำนี้  รวมถึงในหน่วยงำนที่มี  
กำรจ ำกัดคิวในกำรให้บริกำรในแต่ละวัน ควรมีกำรเพ่ิมจ ำนวนคิวกำรให้บริกำรมำกขึ้น 
      2) เอกสำรที่ใช้ประกอบมำกเกินไป กำรเรียกเอกสำรประกอบแต่ละเรื่องไม่ชัดเจน 
ควรปรับปรุงระบบกำรยื่นเอกสำรให้มีมำตรฐำนและมีควำมชัดเจนเหมือนกันทุกแห่ง รวมถึงต้องมีกำรปรับปรุง
ในเรื่องกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรยื่นขอรับบริกำรให้ทั่วถึง ถูกต้อง ชัดเจน  
เข้ำใจง่ำย ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ต้องให้ข้อมูลดังกล่ำวอย่ำงถูกต้องและเป็น ไปในทิศทำงเดียวกันทุกหน่วย 
      3) ปรับปรุงอำคำรสถำนที่ เช่น ขยำยพ้ืนที่ลดควำมแออัด เพ่ิมที่นั่งรอ ติดเครื่องปรับอำกำศ
เพ่ือลดควำมร้อนขณะรอรับบริกำร รวมถึงสถำนที่จอดรถให้เพียงพอต่อผู้รับบริกำร 
      4) ควรเพ่ิมจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ให้เพียงพอแบ่งหน้ำที่รับผิดชอบจะได้ด ำเนินกำรได้ไวขึ้น 
และลดข้อผิดพลำด  
      5) ควรมีมำตรฐำนในกำรตอบข้อซักถำมและให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน รวมถึง
ต้องมีกำรให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ใหม่ๆ เพ่ือมีข้อมูลในกำรตอบค ำถำมได้อย่ำงถูกต้อง 



 

68 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

      6) ควรปรับปรุงกำรรับเล่มใบอนุญำตท ำงำน และกำรท ำบัตรชมพูให้สำมำรถรับแทน
ได้โดยไม่ต้องพำแรงงำนต่ำงด้ำวมำรับด้วยตนเอง 
      7)  กังวลเรื่องใบเสร็จรับเงินแบบปริ้นต์ออกจำกระบบไม่มีชื่อเจ้ำหน้ำที่รับเงิน 
      8) ควรปรับปรุงกำรท ำธุรกรรมผ่ำนระบบออนไลน์ 
      9) ควรต้องมีกำรประชุมร่วมกันทุกหน่วยงำนเพ่ีอควำมเข้ำใจที่ถูกต้องจะได้ไม่เป็น
แรงงำนเถื่อน นำยจ้ำงไม่ต้องเสียค่ำปรับ 
      10) ปรับปรุงกำรประชำสัมพันธ์ ให้เกิดควำมชัดเจนในกำรน ำคนต่ำงด้ำวมำท ำงำน  
ในประเทศ เพ่ือมิให้ผู้ฉวยโอกำส (นำยหน้ำ) หลอกลวงผู้ประกอบกำรหรือคนงำนในโรงงำน 
     - ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ : ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำและปรับปรุง 
กำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
      1) ควรประชำสัมพันธ์ด้ำนข่ำวสำรทุกรูปแบบ เพ่ือควำมรวดเร็ว รวมทั้งให้ข้อมูล
เป็นไปในทิศทำงเดียวกันทุกจังหวัด โดยเฉพำะกำรกระจำยข่ำวเก่ียวกับกฎระเบียบที่มีกำรแก้ไขปรับปรุง 
เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้มำกขึ้น 
      2) ต้องกำรให้มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยให้เกิดควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 
อำทิ กำรเชื่อมโยงเอกสำร กำรยื่นเอกสำร กำรอนุมัติ กำรช ำระค่ำธรรมเนียมและสำมำรถออกใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ กำรออกใบอนุญำตท ำงำน ผ่ำนรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น  
      3) อยำกให้มีบริกำรถ่ำยเอกสำร ปริ้นต์งำนบริเวณส ำนักงำน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก 
      4) อยำกให้มีเจ้ำหน้ำที่ผลัดเปลี่ยนกันให้บริกำรในเวลำพักเที่ยง 
      5) ควรมีเจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำแต่ละจุดที่เข้ำไปติดต่อประสำนงำน เพ่ือคอยช่วยแก้ไข
ปัญหำเฉพำะหน้ำให้กับประชำชน 

ตำรำงท่ี 39 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำกำรด ำเนินงำนของงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
จ ำแนกตำมหน่วยงำนรับผิดชอบ (แสดงข้อมูลเฉพำะหน่วยบริกำรท่ีมีกำรตอบกลับข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย) 

หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ส ำนักบริหำร 
แรงงำนต่ำงด้ำว 

- เจ้ำหน้ำที่พูดจำไพเรำะ 
บริกำรดี รวดเร็ว ให้
ค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรท ำ
เอกสำรดี ตอบข้อซักถำม
ได้อย่ำงชัดเจน  
- ประทับใจงำน MOU 
- ประทับใจกำรจัดระบบ
กำรยื่นเอกสำร 
 

- ควรปรับปรุงระบบกำร
ยื่นเอกสำร และระยะเวลำ
ด ำเนินกำรเอกสำร 
- ควรปรับปรุงจ ำนวนคิว
กำรรับบริกำรต่อวัน 
ซ่ึงน้อยเกินไป 
- ปรับปรุงกำรสแกนยื่น
และรับdemand  
ให้แยกกับกำรยื่นและรับ 
name list 
- ควรเพ่ิมจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ 
ให้เพียงพอ 

- ควรประชำสัมพันธ์ 
ด้ำนข่ำวสำร ทุกรูปแบบ 
เพ่ือควำมรวดเร็วโดยเฉพำะ
กำรกระจำยข่ำวเก่ียวกับ
กฎระเบียบ ที่มีกำรแก้ไข
ปรับปรุง 
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หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

- กำรยื่นเอกสำรไม่เหมือนกัน 
ไม่มีมำตรฐำน ท ำให้ต้อง
เดินทำงไปยื่นเอกสำร
หลำยรอบ 
- ระบบกำรท ำงำนล่ำช้ำ 
ไม่มีกำรกระจำยงำน 
ส่งผลให้บริกำรล่ำช้ำ เช่น 
กำรอนุมัติเอกสำรน ำเข้ำ
แรงงำนล่ำช้ำมำก 
- กำรติดต่อสอบถำม 
ทำงโทรศัพท์ บำงครั้งไม่มี
ผู้รับสำย 
- ควรปรับปรุงกำรรับเล่ม
ใบอนุญำตท ำงำน และกำร
ท ำบัตรชมพูให้สำมำรถรับ
แทนได้โดยไม่ต้องพำ
แรงงำนต่ำงด้ำวมำรับด้วย
ตนเอง 

ศูนย์บริกำรวีซ่ำและ
ใบอนุญำตท ำงำน 

- ประทับใจระบบจ่ำยเงิน 
- เจ้ำหน้ำที่มีควำมเป็น
กันเอง และกำรให้ควำม
ช่วยเหลือ แนะน ำเก่ียวกับ
ข้อสงสัยดี 

- เอกสำรมำกเกินไป 
- ควรเพ่ิมสถำนที่นั่งรอ 

 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 1 

- เจ้ำหน้ำที่แนะน ำดี - ข้อมูลในเว็บไซต์ช้ำ  
ไม่ทันสมัย 

- อยำกให้กำรยื่นเอกสำรต่ำง  ๆ
ท ำกำรผ่ำนเว็บไซต์ได้ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 2 

- เจ้ำหน้ำที่บริกำรดี
ต้อนรับและให้ค ำแนะน ำ 
ดีมำก 
- ประทับใจกำรต่อใบอนุญำต 
- ประทับใจกำรตอบค ำถำม
ของแอดมิน (Admin) 

- ใช้เอกสำรที่มำกเกินไป 
และเกินกว่ำควำมจ ำเป็น 
- ควรปรับปรุงกำรรับเล่ม
ท ำงำนให้สำมำรถรับแทน
กันได้ 
- ควรท ำเอกสำรแจก 
เพ่ือประชำสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่ำวสำรให้ทรำบอย่ำง
ทั่วถึง 
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หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 3 

- เจ้ำหน้ำที่บริกำรดี 
เป็นกันเอง ตอบค ำถำม
อย่ำงรวดเร็ว 

- ควรปรับปรุงกำรแจ้ง
ข่ำวสำรข้อมูลที่ควรทรำบ 
- ใช้เอกสำรที่มำกเกินไป 
- เวลำท ำงำนในรำชกำร
น้อยไป 
- ที่จอดรถไม่เพียงพอ 
- ใบเสร็จรับเงินแบบปริ้นต์
ออกจำกระบบไม่มีชื่อ
เจ้ำหน้ำที่ 

- อยำกให้มีบริกำรถ่ำยเอกสำร 
- อยำกให้ยื่นเอกสำรทำงเน็ต 
แล้วอนุมัติ จ่ำยเงิน รับเอกสำร 
ผ่ำนทำงออนไลน์ได้ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 4 

- เจ้ำหน้ำที่บริกำรดี 
ช่วยเหลือดี 

- ควรลดควำมเข้มงวด 
ในกำรตรวจสถำนที่ต้ัง 
- ควรปรับปรุงกำรท ำ 
ธุรกรรมผ่ำนระบบออนไลน์ 
- กำรประชำสัมพันธ์ท่ีไม่
ชัดเจน 

 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 5 

- มีกำรอบรมให้ควำมรู้
เก่ียวกับข่ำวสำรใหม่ 
- สะดวกและมีระเบียบ 

- ควรปรับปรุงกำรให้
ข้อมูล และกำรตอบ 
ข้อซักถำม 
- เจ้ำหน้ำที่บริกำรช้ำ 

- อยำกให้มีระบบออนไลน์
เพ่ือลดกำรแพร่กระจำย 
ของโควิด เพ่ือลดกำรแออัด 
 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 6 

- พนักงำนบริกำรดีและ
สุภำพ 

- สถำนที่ค่อนข้ำงอำกำศ
ไม่ถ่ำยเท 

- อยำกให้ปรับระยะเวลำ 
ในกำรยื่นเอกสำร 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 7 

- เจ้ำหน้ำที่ดูแลเอำใจใส่ดี - ระยะเวลำควรรวดเร็วขึ้น - ควรปรับปรุงด้ำนกำรใช้
เอกสำรให้รัดกุมและจ ำเป็น
เท่ำนั้น 
- ควรเพ่ิมจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ 
- เจ้ำหน้ำที่ควรเพ่ิมควำมรู้ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 8 

- เจ้ำหน้ำที่พูดจำไพเรำะ 
ตอบค ำถำมชัดเจน ให้
ค ำแนะน ำช่วยเหลือกรณี
ด ำเนินกำรไม่ถูกต้อง 

- ที่จอดรถไม่เพียงพอ 
 

- อยำกให้กำรยื่นเอกสำรต่ำง  ๆ
สำมำรถท ำผ่ำนเว็บไซต์ได้ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 10 

- กำรด ำเนินงำนเป็น
มำตรฐำนและตำมระเบียบ
ที่กระทรวงก ำหนด 
- สะดวก รวดเร็ว 
- เจ้ำหน้ำที่มีควำมเป็นกันเอง 
ให้ค ำแนะน ำดี  

- ที่จอดรถไม่เพียงพอ 
- ควรเพ่ิมจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ 
 

- อยำกให้น ำระบบออนไลน์
มำใช้ยื่นเอกสำร 
- อยำกได้ใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องให้
เจ้ำหน้ำที่เขียน 
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หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดกำญจนบุรี 

- สะดวก - ปรับปรุงควำมรวดเร็ว - อยำกให้บริกำรเร็วขึ้น 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดกำฬสินธุ์ 

- ส่วนของแรงงำนต่ำงด้ำว
จัดท ำเอกสำรรวดเร็วและ
แจ้งข้อมูลชัดแจน 

 - อยำกให้อัปเดตข้อมูล
ข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงไลน์ 
- อยำกให้มีเจ้ำหน้ำที่
ผลัดเปลี่ยนกันให้บริกำร 
ในเวลำพักเที่ยง 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดขอนแก่น 

- บรรยำกำศในสถำนที่
ให้บริกำรดี แอร์เย็นสบำย 

- ควรปรับปรุงกำร
ประชำสัมพันธ์เรื่องกำร
จัดเตรียมเอกสำร 
- มำตรฐำนเรื่องเอกสำร 
ควรมีควำมชัดเจน 

- อยำกให้แจกหน้ำกำก
อนำมัยส ำหรับผู้มำรับ
บริกำรเพ่ือป้องกันโควิด-19 
 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดจันทบุรี 

 - ค ำสั่งกำรหรือหนังสือเวียน 
ส่งถึงเจ้ำหน้ำที่ต่ำงจังหวัด
ล่ำช้ำมำก บำงทีในกรุงเทพฯ 
ปฏิบัติแล้ว แต่ต่ำงจังหวัด
หนังสือยังไม่ถึงหน่วยงำน 

 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดชลบุรี 

- เจ้ำหน้ำที่มำรยำทดี  
ให้ค ำแนะน ำดี 

- เพ่ิมจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ 
ให้เพียงพอแบ่งหน้ำที่
รับผิดชอบ จะได้ด ำเนินกำร
ได้ไวขึ้น รวมถึงมีควำม 
ถูกต้องและลดข้อผิดพลำด 
- ควรลดขั้นตอนให้น้อยลง 

- อยำกให้ขยำยพ้ืนที่ 
สถำนที่ให้บริกำร เพ่ือลด
ควำมแออัด 
 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดชุมพร 

- เจ้ำหน้ำที่ให้ควำม
ร่วมมือดี 
 

- ต้องกำรให้มีกำรประชุม
ร่วมกันทุกหน่วยงำน 
เพ่ีอควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
จะได้ไม่เป็นแรงงำนเถื่อน 
นำยจ้ำงไม่ต้องเสียค่ำปรับ 
- สถำนที่คับแคบ ที่จอดรถ
ไม่เพียงพอ 

 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดเชียงรำย 

- เจ้ำหน้ำที่ช่วยประสำน
ข้อมูลและอ ำนวยควำม
สะดวกข้อมูลข่ำวสำร 
ของผู้สมัครงำนดีมำก  

- ปรับปรุงกำรประชำสัมพันธ์
ข้อมูลเอกสำรที่ใช้ในกำร
ยื่นประกอบให้ละเอียด 
- กำรรับเล่มใบอนุญำต ควร
มอบอ ำนำจให้รับแทนได้ 

- ควรมีบริกำรถ่ำยเอกสำร
ถ้ำจ ำเป็น 
- อยำกให้เพ่ิมบริกำรช่วง 
พักเที่ยง และออกหน่วย
บริกำรเคลื่อนที่ 
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หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดเชียงใหม่ 

- ประทับใจกำรต่อใบอนุญำต
ท ำงำน 
- เจ้ำหน้ำที่บริกำรดี  
ให้ค ำแนะน ำที่ชัดเจน  

- ห้องน้ ำไม่เพียงพอ 
- ระบบล่มบ่อย 
 

- ควรมีเจ้ำหน้ำที่ ให้ค ำแนะน ำ
แต่ละจุดที่เข้ำไปติดต่อ
ประสำนงำน 
 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดตรำด 

 - เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้ม 
บริกำรดี อัธยำศัยดี 

- สถำนที่จอดรถไม่เพียงพอ 
 

- อยำกให้มีเจ้ำหน้ำที่คอย
ช่วยแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดตำก 

- ประทับใจกำรประชำสัมพันธ์ 
และให้ข้อมูลต่ำงๆ 

- ควรปรับปรุงฝ่ำยต่ำงด้ำว 
- สถำนที่จอดรถไม่
เพียงพอ 

- อยำกให้มีกำรนัดพบปะ 
ประชุมกลุ่ม ผู้ประกอบกำร 
เพ่ือหำแนวทำงพัฒนำ  
เปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำร
มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม 
กำรพัฒนำระบบ 
- อยำกให้ใช้ระบบกำรยื่น
เอกสำร ผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดนครนำยก 

- เจ้ำหน้ำที่เป็นกันเอง
พูดจำสุภำพน่ำรัก 

- เจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอ
ส ำหรับให้บริกำร 

 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดนครปฐม 

 - อยำกให้แจ้งประกำศ 
ทำงล ำโพงให้ผู้คนที่รอคิว 
ด้ำนนอกได้ยินด้วย 
- กำรออกเล่มใบอนุญำต
ท ำงำน ต้องปรับปรุง 
ให้รวดเร็วขึ้น 
- อยำกให้ยกเลิกหนังสือ
เดินทำงเคลื่อนย้ำย
เช่นเดียวกับจังหวัดอ่ืน 
- อยำกให้เพ่ิมควำม
รวดเร็วในกำรด ำเนินกำร 

- อยำกให้มีกำรแบ่งงำน 
และควำมรับผิดชอบ 
ของเจ้ำหน้ำที่จะได้
ให้บริกำรได้รวดเร็วขึ้น 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

- เจ้ำหน้ำที่ให้กำรแนะน ำดี 
ตรวจและแนะน ำขั้นตอน 
รวดเร็ว 

- ควำมล้ำช้ำในกำรเซ็น
อนุมัติ 
- มำตรฐำนในกำรบริกำร 

 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดนรำธิวำส 

- เจ้ำหน้ำทีน่ำรักและให้
ค ำปรึกษำดี 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดน่ำน 

- ประทับใจในเจ้ำหน้ำที่
และหน่วยงำน 

- อยำกให้ลดขั้นตอน 
กำรบริกำร 
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หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดปทุมธำนี 

- ประทับใจงำนต่อ
ใบอนุญำต กลุ่ม MOU 

- อยำกให้ปรับปรุง 
กำรรับเล่ม บต.39 

- มำตรฐำนกำรจัดเอกสำร 
ทุกพ้ืนที่ควรใช้เหมือนกัน 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- ประทับใจควำมละเอียด
ของเจ้ำหน้ำที่ 

- ควำมรวดเร็วในกำร
บริกำร 
- สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ไม่ครบ 

- อยำกให้มีบริกำรถ่ำยเอกสำร 
ปริ้นต์งำนบริเวณส ำนักงำน 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดปรำจีนบุรี 

- เจ้ำหน้ำที่ให้ข้อมูล 
ด้วยควำมสุภำพ เรียบร้อย 
รวดเร็ว 
- ประทับใจงำนต่ำงด้ำว 

- เอกสำรในกำรยื่นเรื่อง 
ต้องกรอกข้อมูลเยอะไป
อยำกให้ลดจ ำนวนหน้ำ
เอกสำร 
- อยำกให้ปรับระยะเวลำ
ในกำรอนุญำตให้เปลี่ยน
นำยจ้ำง 
- ควรเพ่ิมควำมรวดเร็วใน
กำรบริกำร 

- อยำกให้มีกำรให้ข้อมูล 
กำรด ำเนินกำรที่มีควำม
ชัดเจน ถูกต้องในเรื่องกำร
เปลี่ยนนำยจ้ำงโดยนำยจ้ำง
เดิมยังไม่แจ้งออก 
- อยำกให้เพ่ิมเจ้ำหน้ำที่ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

- เจ้ำหน้ำที่พูดจำดี  
ให้ค ำแนะน ำดี ให้ควำม
ช่วยเหลือ อธิบำยข้อสงสัย
ให้กับผู้ใช้บริกำร รวดเร็ว 

- ควรเพ่ิมจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่
ให้ค ำปรึกษำ 
- อยำกให้ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ให้นำยจ้ำงทรำบ 
- สถำนที่จอดรถไม่เพียงพอ 
- ปรับปรุงเรื่องระยะเวลำ 
ในกำรด ำเนินกำรเรื่องเอกสำร 
ให้รวดเร็วขึ้น  
- ควรอ ำนวยควำมสะดวก
ให้นำยจ้ำงให้มำกขึ้น เช่น 
เรื่องขอรับเอกสำร
ใบอนุญำตท ำงำนแทน 
คนต่ำงด้ำว บำงครั้ง
นำยจ้ำงก็ไม่สะดวก 
พำคนงำนไปรับเล่ม  
ตัวคนต่ำงด้ำวเองก็ล ำบำก
ในกำรเดินทำงมำรับเอง 

 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

- เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำดี 
บริกำรดี 

- ที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ 
ไม่เพียงพอ 
- ติดต่อทำงโทรศัพท์ยำก 
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หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดมหำสำรคำม 

- เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำดี 
มีกำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน 

 - อยำกให้มีกำรน ำเทคโนโลยี
มำใช้แทนเอกสำรกระดำษ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดมุกดำหำร 

- เจ้ำหน้ำที่พูดดีพูดเพรำะ
ใจเย็นในกำรตอบค ำถำม  

- กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำ
เกินไป 

 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

- เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรดี - ควรปรับปรุงสถำนที่
ให้บริกำรเนื่องจำกคับแคบ 

 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดระยอง 

- ประทับใจเจ้ำหน้ำที่ - ควรเปิดเคำน์เตอร์ 
บริกำรเพ่ิม เนื่องจำก 
ใช้เวลำรอนำน 
- กำรช ำระเงินปิดเร็ว
เกินไป 

 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดรำชบุรี 

- เจ้ำหน้ำที่ท ำงำนดี 
ตรงต่อเวลำ ตำมงำนได้ 

- ควรปรับปรุงงำนออก
เล่มใบอนุญำตท ำงำน 
เนื่องจำกออกช้ำ 
- อยำกให้อธิบำยรำยละเอียด
แต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนขึ้น 

 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดลพบุรี 

- ประทับใจมำก  - กำรให้บริกำรช้ำต้องกำร
ให้ปรับปรุง 
- อยำกให้เพ่ิมเจ้ำหน้ำที่ 

 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดล ำปำง 

- เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรที่ดี 
ให้ค ำแนะน ำดี 

- จ ำนวนเอกสำรและ
ขั้นตอนในกำรขออนุญำต
มีมำกเกินไป 
- ระบบกำรท ำงำน และ
ขั้นตอนกำรท ำงำนล่ำช้ำ 

- อยำกให้มีระบบออนไลน์
ครบวงจร 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดล ำพูน 

- กำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
ให้ค ำแนะน ำดีบริกำรดี 

- ควรปรับปรุงแนวทำง
และขั้นตอนของกำร
ด ำเนินงำนเอกสำรต่ำงๆ 
- ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
ปฏิบัติงำนช้ำ ควรปรับปรุง 
- กำรเปลี่ยนแปลงเอกสำร
ควรจะแจ้งให้แต่ละบริษัท 
หรือแต่ละหน่วยงำนที่
เก่ียวข้องทรำบให้ชัดเจน 
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หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดสงขลำ 

 - ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
ของเจ้ำหน้ำที่บำงท่ำน 

- อยำกให้ระบบสำมำรถ
ตรวจสอบเอกสำรที่ยื่นไว้ 
มีกำรอัปเดตข้อมูลให้ดี
กว่ำเดิม 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดสมุทรปรำกำร 

- เจ้ำหน้ำที่  MOU แนะน ำดี 
มีน้ ำใจ สุภำพ 

  

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดสมุทรสำคร 

  - กำรรับเล่มใบอนุญำตอยำก
ให้นำยจ้ำงมำรับแทนได้ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดสมุทรสำคร 

- เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำดี 
ท ำงำนอย่ำงเต็มที่ ถึงแม้
ปริมำณงำนจะมำกเพียงใด 

- ปรับปรุงกำรประชำสัมพันธ์ 
ให้เกิดควำมชัดเจนในกำร
น ำคนต่ำงด้ำวมำท ำงำน 
ในประเทศ เพ่ือมิให้ผู้ 
ฉวยโอกำส (นำยหน้ำ) 
หลอกลวงผู้ประกอบกำร
หรือคนงำนในโรงงำน  

- กำรบริกำรควรใช้ระบบ
เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยให้เกิด
ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 
 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดสระบุรี 

- เจ้ำหน้ำที่บริกำรดี  
- กำรชี้แจงข้อสงสัย  
กำรรับค ำขอต่ำง ๆ 
ค่อนข้ำงรวดเร็ว 

- กำรเรียกขอเอกสำร 
ประกอบแต่ละเรื่อง ไม่ชัดเจน 
- ควรปรับปรุงระยะเวลำ
ในกำรติดต่องำน 

 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดสิงห์บุรี 

- ประทับใจกำรต่ออำยุ
กำรอนุญำตท ำงำนของ 
คนต่ำงด้ำว 
- พนักงำนพูดจำดี  
ตอบข้อซักถำมดี 
 

- เอกสำรและขั้นตอน
เยอะและเข้มงวดเกินไป 
- ขำดกำรประชำสัมพันธ์ 
เรื่องเอกสำรประกอบ 
กำรยื่นขอรับบริกำร 

- ควรประชำสัมพันธ์และ
เข้ำถึงให้มำกขึ้น และอยำก
ให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทำง
เดียวกันทุกจังหวัด 
- อยำกให้มีเจ้ำหน้ำที่
ให้บริกำรในช่วงพักกลำงวัน 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี 

- ประทับใจกำร
ประชำสัมพันธ์ 
ของหน่วยงำน 

- ควรปรับปรุงวิธีกำร
ปฏิบัติงำนและกำรบริกำร
ของเจ้ำหน้ำที่ 

 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดหนองคำย 

- ประทับใจกำรบริกำร
ของพนักงำน 

- ขำดกำรประชำสัมพันธ์ เรื่อง
เอกสำรประกอบกำรใช้ยื่น 

- ควรมีกำรเชื่อมโยงเอกสำร 
ผ่ำนระบบออนไลน์ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดอ่ำงทอง 

- เจ้ำหน้ำที่หำข้อมูลให้
อย่ำงรวดเร็ว 

- ปรับปรุงกำรสื่อสำร 
กำรให้ข้อมูลรำยละเอียด
ในกำรด ำเนินกำรที่เข้ำใจ
ง่ำยขึ้น เช่น เอกสำรบำง
รำยกำรไม่ชัดเจนท ำให้เกิด
ควำมสับสน ไม่เข้ำใจ 

- อยำกให้มีกำรจัดเจ้ำหน้ำที่
รับบริกำรในช่วงพักเที่ยง 
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หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

- เจ้ำหน้ำที่ควรมีมำตรฐำน
ในกำรตอบข้อซักถำมและ
ให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน รวมถึงต้องมีกำร
ให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ใหม่ๆ 
เพ่ือมีข้อมูลในกำรตอบ
ค ำถำมได้อย่ำงถูกต้อง 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดอุดรธำนี 

- เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ
เป็นอย่ำงดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
เป็นกันเอง พร้อมช่วยเหลือ
เม่ือมีปัญหำ 

- เอกสำรล่ำช้ำ 
- ปรับปรุงเรื่องกำรจ่ำยเงิน 

 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 - ปรับปรุงเรื่องจุดกำรให้
ข้อมูลต่ำง ๆ ที่จะมำรับ
บริกำรก่อนที่จะจ่ำยคิว 
ให้ผู้รับบริกำร เนื่องจำก
เสียเวลำรอรับบริกำร 
แต่เอกสำรไม่ครบถ้วนต้อง
เดินทำงกลับมำใหม่ 

 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดอุบลรำชธำนี 

- เจ้ำหน้ำที่ติดตำมงำนดี  - อยำกให้มีกำรจัดประชุม
ชี้แจงแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนบ่อยๆ 

 3. งำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน 
  ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์กลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำรสแกน QR Code “แบบส ำรวจ ข” เพ่ือสอบถำม
ควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับควำมพึงพอใจและควำมผูกพันต่อบริกำรของกรมกำร
จัดหำงำน ด้ำนงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน จ ำนวน 100 คน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  
ผู้รับอนุญำตจัดหำงำนให้คนหำงำนท ำงำนในประเทศ/ต่ำงประเทศ/ผู้รับอนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวเข้ำมำท ำงำน  
กับนำยจ้ำงในประเทศ/ผู้แทน ปรำกฏผลกำรส ำรวจ ดังนี้ 
  ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
     จำกผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้ำนงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน 
ได้แก่ ผู้รับอนุญำตจัดหำงำนให้คนหำงำนท ำงำนในประเทศ/ต่ำงประเทศ ผู้รับอนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวเข้ำมำท ำงำน 
กับนำยจ้ำงในประเทศ/ผู้แทน จ ำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงพบว่ำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน  
70 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมำเป็นเพศชำย จ ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 โดยผู้ตอบ 
แบบส ำรวจส่วนใหญ่มีช่วงอำยุระหว่ำง 30 -  39 ปี มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.00 รองลงมำ อำยุระหว่ำง  
40 - 49 ปี ร้อยละ 31.00อำยุระหว่ำง 50 - 59 ปี ร้อยละ 14.00 อำยุระหว่ำง 20 - 29 ปี ร้อยละ 13.00  
และอำยุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 5.00 ตำมล ำดับ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 40 
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ตำรำงท่ี 40 ข้อมูลท่ัวไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนท่ีตอบแบบส ำรวจ  

ประเด็น จ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจ (คน) ร้อยละ 
เพศ 
 - ชำย 
 - หญิง 

 
30 
70 

 
30.00 
70.00 

รวม 100 100.00 
อำยุ 
 - 20-29 ปี 
 - 30-39 ปี 
 - 40-49 ปี 
 - 50-59 ปี 
     - 60 ปีขึ้นไป  

 
13 
37 
31 
14 
5 

 
13.00 
37.00 
31.00 
14.00 
5.00 

รวม 100 100.00 

  ส่วนท่ี 2 : ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในกำรด ำเนินงำนของกรมกำรจัดหำงำน 
     กำ รส ำร วจควำ มพึงพอใจของผู้ มีส่วนไ ด้ส่วนเสีย  แบ่ งกำร ส ำร วจตำ มประเ ด็น  
กำรด ำเนินงำนออกเป็น 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนภำรกิจและกฎ ระเบียบ ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ด้ำนควำม
โปร่งใสและกำรอ ำนวยควำมสะดวก และด้ำนข้อมูลข่ำวสำร เทคโนโลยีและกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
พบว่ำผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจต่องำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนในภำพรวม  
ระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 83.20 โดยมีควำมพึงพอใจในประเด็นด้ำนควำมโปร่งใสและกำรอ ำนวยควำมสะดวก
มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.40 และประเด็นด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนได้รับคะแนนควำมพึงพอใจ  
ต่ ำทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ 80.00 ดังตำรำงที่ 41 

ตำรำงท่ี 41 ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรด ำเนินงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน 

ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ควำม 
ไม่พึง
พอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้ำนภำรกิจและกฎ ระเบียบ 4.24 84.80  

1) กำรด ำเนินงำนของกรมกำรจัดหำงำน
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของประชำชนเป็นหลัก 

44.00 52.00 3.00 0.00 1.00 4.38 87.60 0.00 

2) กฎ ระเบียบท่ีกรมกำรจัดหำงำนก ำหนดข้ึน 
เป็นประโยชน์ต่อท่ำน 

34.00 48.00 12.00 5.00 1.00 4.09 81.80 0.00 

3) กำรประชำสัมพันธ์ช้ีแจงหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติกำรให้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำน 
ให้ประชำชนทรำบ 

40.00 46.00 11.00 1.00 1.00 4.24 84.80 1.00 

ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 4.00 80.00  

1) กำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
หรือประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนิน
กิจกรรมต่ำง ๆ  ของกรมกำรจัดหำงำน 

33.00 39.00 22.00 2.00 3.00 3.98 79.60 1.00 

2) กำรเปิดช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำกบุคคลภำยนอก 

37.00 37.00 19.00 4.00 2.00 4.04 80.80 1.00 

3) กำรน ำควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 33.00 42.00 16.00 5.00 3.00 3.98 79.60 1.00 
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ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ควำม 
ไม่พึง
พอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

จำกบุคคล ภำยนอกไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/
กำรให้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำน 
ด้ำนควำมโปร่งใสและกำรอ ำนวยควำมสะดวก 4.27 85.40  

1) กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของกรมกำร
จัดหำงำนให้ประชำชนทรำบ 

44.00 45.00 8.00 3.00 0.00 4.30 86.00 0.00 

2) ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
กำรด ำเนินงำนของกรมกำรจัดหำงำน 

40.00 42.00 14.00 3.00 1.00 4.20 84.00 1.00 

3) ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
ของเจ้ำหน้ำท่ี 

51.00 38.00 9.00 2.00 0.00 4.38 87.60 0.00 

4) กำรใช้เทคโนโลยีในกำรส่ือสำรและอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ประชำชน 

42.00 38.00 15.00 3.00 1.00 4.18 83.60 1.00 

ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร เทคโนโลยีและกำรรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 4.13 82.60  

1) มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร  
เพ่ือให้บริกำรประชำชนท่ีมีควำมทันสมัย 
เข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว เช่น บริกำร 
สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2  
และ 1694 facebook  Line  YouTube 
Tiktok  โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น 

30.00 48.00 18.00 2.00 1.00 4.05 81.00 1.00 

2) มีระบบเว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน 
(www.doe.go.th) ท่ีมีข้อมูลข่ำวสำรท่ีเป็น
ปัจจุบัน และทันสมัย ตรงตำมควำมต้องกำร 
เมนูง่ำยต่อกำรใช้งำน ค้นหำข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว 

37.00 48.00 11.00 3.00 0.00 4.25 85.00 1.00 

3) มีช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ท่ีหลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย ช่วยให้
ปัญหำได้รับกำรแก้ไขได้อย่ำงรวดเร็ว เช่น 
บริกำรสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 
และ 1694 / เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน / ระบบ
ออนไลน์ Doe Help Me / โทรศัพท์ / อีเมล / 
กล่องรับฟังควำมคิดเห็น เป็นต้น 

32.00 49.00 16.00 3.00 0.00 4.10 82.00 0.00 

ควำมพึงพอใจต่องำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนในภำพรวม 4.16 83.20  

     จำกตำรำงที่ 41  เม่ือเปรียบเทียบผลส ำรวจทั้ง 4 ด้ำน กับเกณฑ์ค่ำคะแนนกำรวัดระดับ 
ควำมพึงพอใจ พบว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยจัดอยู่ในระดับ 
พึงพอใจมำกถึงพึงพอใจมำกที่สุด โดยประเด็นย่อยที่มีระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  
อันดับที่ 1 : มี 2 ประเด็นย่อยที่มีคะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกันที่ร้อยละ 87.60 ได้แก่ ประเด็นกำรด ำเนินงำน 
ของกรมกำรจัดหำงำนค ำนึงถึงผลประโยชน์ของประชำชนเป็นหลัก และประเด็นควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
ของเจ้ำหน้ำที่ อันดับที่ 2 : ประเด็นกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของกรมกำรจัดหำงำนให้ประชำชนทรำบ  
ร้อยละ 86.00 และอันดับที่ 3 : ประเด็นมีระบบเว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน (www.doe.go.th) ที่มีข้อมูล 
 
ข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน และทันสมัย ตรงตำมควำมต้องกำร เมนูง่ำยต่อกำรใช้งำน ค้นหำข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว  
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ร้อยละ 85.00 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำจุดแข็งของงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนอยู่ที่ ด้ำนภำรกิจและกฎ ระเบียบ 
ด้ำนควำมโปร่งใสและกำรอ ำนวยควำมสะดวก และด้ำนข้อมูลข่ำวสำร เทคโนโลยีและกำรรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ และหำกพิจำรณำถึงประเด็นย่อยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจต่ ำสุด ซ่ึงมี 
2 ปร ะเด็นย่อยที่มีคะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกันที่ร้ อยละ 7 9.6 0 ได้แก่ ประเด็น กำร เปิด โอกำสให้ 
ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องหรื อประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของกรมกำรจัดหำงำ น   
และประเด็นกำรน ำควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจำกบุคคล ภำยนอกไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร  
ของกรมกำรจัดหำงำน 
     อย่ำงไรก็ตำมหำกพิจำรณำจำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียบำงรำย 
ไม่พึงพอใจ กำรด ำเนินงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนในภำพรวม ร้อยละ 0.63 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำกรมกำร
จัดหำงำนควรต้องมีกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
เพ่ือยกร ะดับกำรด ำเนินงำนดังกล่ ำวให้สำ มำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ มีส่ วนไ ด้ส่วนเสี ยไ ด้  
และลดผลกระทบท่ีอำจเกิดจำกกำรด ำเนินงำนให้มำกขึ้น โดยประเด็นย่อยที่ควรน ำมำพิจำรณำและหำแนวทำง
ในกำรปรับปรุง มีดังนี้ 
     1. กำรประชำสัมพันธ์ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกำรให้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำน
ให้ประชำชนทรำบ  
     2. กำรเปิดโอกำสให้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องหรือประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรม
ต่ำง ๆ ของกรมกำรจัดหำงำน  
     3. กำรเปิดช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกบุคคลภำยนอก  
     4. กำรน ำควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจำกบุคคล ภำยนอกไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/
กำรให้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำน  
     5. ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรกำรด ำเนินงำนของกรมกำรจัดหำงำน  
     6. กำรใช้เทคโนโลยีในกำรสื่อสำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน  
     7. มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร เพ่ือให้บริกำรประชำชนที่มีควำมทันสมัย เข้ำถึงได้ง่ำย 
สะดวก รวดเร็ว เช่น บริกำรสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 และ 1694 facebook  Line  YouTube 
Tiktok  โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น  
     8. มีระบบเว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน (www.doe.go.th) ที่มีข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน 
และทันสมัย ตรงตำมควำมต้องกำร เมนูง่ำยต่อกำรใช้งำน ค้นหำข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว  

ตำรำงท่ี 42 ควำมต้องกำรให้หน่วยงำนเปิดให้บริกำรงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนในช่วงเวลำพักเท่ียง 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

หน่วยบริกำร 
ต้องกำร 
(คน) 

ไม่ต้องกำร 
(คน) 

ไม่แสดง
ควำมเห็น (คน) 

ส่วนกลำง : 
- กองทะเบียนจัดหำงำนกลำงและคุ้มครองคนหำงำน 

64 
(64.00%) 

36 
(36.00%) 

- 

รวม 
64 

(64.00%) 
36 

(36.00%) 
- 

     จำกตำรำงที่ 42  พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงผู้ มีส่ วนได้ส่วนเสียของงำนตรวจและคุ้มครอง
คนหำงำน ยังคงมีควำมต้องกำรให้หน่วยงำนเปิดให้บริกำรในช่วงเวลำพักเที่ยง โดยเฉลี่ยมำกถึงร้อยละ 64.00 
ส่วนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่ คิดว่ำกำรให้บริกำรตำมช่วงระยะเวลำท ำกำรปกติของทำงรำชกำรนั้นเหมำะสมแล้ว  
และไม่จ ำเป็นต้องเปิดให้บริกำรนอกเวลำท ำกำรในช่วงเวลำพักเที่ยง โดยเฉลี่ ยอยู่ที่ร้อยละ 36.00 จำกค่ำตัวเลข
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ดังกล่ำว สะท้อนให้เห็นว่ำผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่สะดวกที่จะมำรับบริกำรในช่วงเวลำพักเที่ยงเป็นส่วนใหญ่ 
ซ่ึงอำจเกิดจำกปัจจัยทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตด้วยควำมเร่งรีบตลอดเวลำ รวมไปถึงผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียอีกบำงส่วนที่เป็นผู้มีงำนท ำประจ ำไม่สำมำรถมำใช้บริกำรในช่วงเวลำท ำกำรปกติของทำงรำชกำรได้  

  ส่วนท่ี 3 : ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนท่ีมีต่อ
กรมกำรจัดหำงำน  
     กำรส ำรวจทัศนคติและควำมผูกพันของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่ มีต่อกรมกำรจัดหำงำน  
ได้ก ำหนดข้อค ำถำมที่สะท้อนถึงควำมผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรด ำเนิน งำนตรวจและคุ้มครอง
คนหำงำน จ ำนวน 3 ประเด็น ซ่ึงผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน 
มีทัศนคติและควำมผูกพันต่อกรมกำรจัดหำงำน คิดเป็นร้อยละ 96.67 ซ่ึงถือว่ำสูงมำก และจำกประเด็นค ำถำม
ที่ใช้แสดงให้เห็นว่ำผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่ำว นอกจำกมีควำมผูกพันกับกรมกำรจัดหำงำนแล้ว ยังยินดีที่จะ
แนะน ำผู้อ่ืนมำใช้บริกำรของกรม ตลอดจนบอกต่อหรือกระจำยข่ำวกำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรที่เป็น
ประโยชน์ให้บุคคลอ่ืนทรำบด้วย รำยละเอียดดังตำรำงที่ 43 

ตำรำงท่ี 43 ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนท่ีมีต่อ
กรมกำรจัดหำงำน 

ค ำถำม 

ร้อยละของผู้ตอบแบบส ำรวจ  
(n = 100 คน) 

ผูกพัน ไม่ผูกพัน 
1) ท่ำนยินดีที่จะเข้ำมำมีส่วนร่วมท ำกิจกรรม หรือด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือให้
กรมกำรจัดหำงำนเกิดกำรพัฒนำในทำงที่ดีขึ้นหรือไม่ (ยินดี/ไม่ยินดี) 

95 
(95.00%) 

5 
(5.00%) 

2) เม่ือท่ำนได้มำใช้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำนแล้ว ท่ำนคิดว่ำจะ
แนะน ำผู้อ่ืนให้มำใช้บริกำรด้วยหรือไม่ (แนะน ำ/ไม่แนะน ำ) 

95 
(95.00%) 

5 
(5.00%) 

3) หำกกรมกำรจัดหำงำนมีกำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรที่เป็น
ประโยชน์ ท่ำนจะบอกต่อหรือกระจำยข่ำวให้บุคคลอ่ืนทรำบหรือไม่ 
(บอกต่อ/ไม่บอกต่อ) 

100 
(100.00%) - 

ค่ำเฉล่ียร้อยละภำพรวมทัศนคติและควำมผูกพัน 96.67 3.33 

  ส่วนท่ี 4 : ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำกำรด ำเนินงำนของงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน 
     เป็นกำรส ำรวจโดยใช้ค ำถำมปลำยเปิด จ ำนวน 3 ประเด็น เพ่ือน ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จำกผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมำเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำกำรงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนต่อไป ซ่ึงผลกำร
ส ำรวจพบว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงควำมคิดเห็นในแต่ละประเด็น ตำมรำยละเอียดในตำรำงที่ 44 
     - กำรให้บริกำรท่ีท่ำนประทับใจ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่จะประทับใจเจ้ำหน้ำที่  
ซ่ึงให้บริกำรดี ให้ควำมช่วยเหลือในกำรประสำนงำน พูดจำดี พร้อมให้ค ำแนะน ำ ข้อมูลครบ ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย 
โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ตรวจสถำนประกอบกำร ที่มีกำรโต้ตอบข้อมูลต่ำง ๆ ผ่ำนอีเมลอย่ำงรวดเร็ว  
     - กำรให้บริกำรท่ีท่ำนไม่พึงพอใจ และต้องกำรให้ปรับปรุง  : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบ
แบบส ำรวจบำงส่วนไม่พึงพอใจและต้องกำรให้ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนบำงแห่ง สรุปได้ดังนี้ 
      1. ไม่พึงพอใจในเรื่องของกำรแจ้งแก้ไขเอกสำรที่ระบุไม่ชัดเจน กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลขำดกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงทั่วถึง  
      2. กำรอนุมัติมีควำมล่ำช้ำ 
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      3. กำรปรึกษำกับนักกฎหมำย ค่อนข้ำงยุ่งยำก และให้ข้อมูลสับสน 
      4. ขำดกำรบูรณำกำรร่วมกันในกำรเชื่อมโยงเอกสำร เช่น หนังสือตรวจพฤติกำรณ์ 
อำจจะต้องให้ทำงส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ มีหนังสือแจ้งควำมเห็นในกำรตรวจพฤติกำรณ์ ท ำให้กำรอนุมัติ 
เกิดควำมล่ำช้ำ 
      5. สถำนที่จอดรถไม่เพียงพอ 
     - ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ : ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำและปรับปรุง 
กำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
      1. อยำกขอให้ช่วยจัดกำรปัญหำนำยหน้ำเถื่อน และให้ข้อมูลเก่ียวกับนำยหน้ำเถื่อน 
      2. ควร ให้ ควำมเป็น ธร รมกับบริษัทจัดหำ งำ นในกร ณีที่ ถูกแ รงงำ นหลอกลวง  
ถูกร้องเรียน เนื่องจำกลูกจ้ำงท ำผิดกฎระเบียบ เช่น สมัครแล้วยกเลิก  
      3. ควรจัดให้เจ้ำหน้ำที่คอยตอบค ำถำมทำงโทรศัพท์ 
      4. ขั้นตอนในกำรท ำเอกสำร และกำรใช้เอกสำรค่อนข้ำงเยอะ อยำกให้น ำเทคโนโลยี
ระบบฐำนข้อมูลมำใช้เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล ช่วยลดปริมำณเอกสำร และลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ร วมถึง 
ควรน ำมำใช้ในกำรเพ่ิมช่องทำงในกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียม เช่น สแกน QR code โอนจ่ำยค่ำธรรมเนียม  
ช ำระผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร หรือ เคำน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น 
      5. ควรปรับอำยุใบอนุญำต โดยให้มีกำรต่อใบอนุญำตทุก 3 ปี 

ตำรำงท่ี 44 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำรกำรคุ้มครองคนหำงำน จ ำแนกตำมหน่วยงำนให้บริกำร  
(แสดงข้อมูลเฉพำะหน่วยบริกำรท่ีมีกำรตอบกลับข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

กองทะเบียน 
จัดหำงำนกลำงและ
คุ้มครองคนหำงำน 

- เจ้ำหน้ำที่บริกำรดี  
ให้ควำมช่วยเหลือในกำร
ประสำนงำน พูดจำดี พร้อมให้
ค ำแนะน ำ ข้อมูลครบ 
ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย  
- เจ้ำหน้ำที่ตรวจ  
สถำนประกอบกำร 
โต้ตอบตอบอีเมล์เร็ว 
- ประทับใจกำรเปิดบริกำร
แบบไม่พักกลำงวัน 
- จัดหำงำนกลำงมีกำร 
จัดต้ังกลุ่ม LINE Account 
เพ่ือให้ข้อมูลและค ำแนะน ำ
แก่ผู้รับอนุญำตจัดหำงำน 
- เทคโนโลยีสื่อสำรออนไลน์ 
กำรเปิดช่องทำงส่งข้อมูล 
รำยงำนต่ำงๆ ทำง e-mail 
ระบบ e-service 

- ควรเชื่อมโยงฐำนข้อมูล 
เพ่ือลดกำรรำยงำนซ้ ำซ้อน 
- กำรประชำสัมพันธ์ 
กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล 
- ใช้เอกสำรค่อนข้ำงเยอะ 
อยำกให้เปลี่ยนเป็นระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ 
- กำรปรึกษำเจ้ำหน้ำที่
ด้ำนกฎหมำย ค่อนข้ำง
ยุ่งยำก และให้ข้อมูลสับสน 
- กำรอนุมัติมีควำมล่ำช้ำ 
- อยำกให้เพ่ิมช่องทำง 
ในกำรช ำระเงิน
ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ 
อย่ำงเช่น QR code  
- ควรจะต่อใบอนุญำตทุก 3 ปี 

- อยำกให้น ำเทคโนโลยี 
ระบบฐำนข้อมูลมำใช้ 
- อยำกให้กำรท ำงำน  
กำรบริกำร กำรให้ข้อมูล
ของทุกหน่วยบริกำร 
มีมำตรฐำนกำรเดียวกัน 
- อยำกขอให้ช่วยจัดกำร
ปัญหำนำยหน้ำเถื่อน  
และให้ข้อมูลเก่ียวกับ
นำยหน้ำเถื่อน 
- อยำกให้รักษำเสถียรภำพ
ของกำรให้บริกำรและเพ่ิม
ควำมเร็วในกำรอนุมัติ 
- ควรให้ควำมยุติธรรม 
กับบริษัทจัดหำงำนที่ถูก
แรงงำนหลอกลวง 
- ควรให้ควำมเป็นธรรม 



 

82 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ท่ีไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 
 
 

- ขำดกำรบูรณำกำร
ร่วมกันในกำรเชื่อมโยง
เอกสำร เช่น หนังสือตรวจ
พฤติกำรณ์ กับทำงส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำติช่วยร่วม
อนุมัติเกิดควำมล่ำช้ำ 
 

ในกรณีที่ถูกร้องเรียน
เนื่องจำกลูกจ้ำงท ำผิด
กฎระเบียบ เช่น สมัครแล้ว
ยกเลิก 
- ควรจัดให้เจ้ำหน้ำที่คอย
ตอบค ำถำมทำงโทรศัพท์ 
- ควรลดขั้นตอนในกำรท ำ
เอกสำร 
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ภำคผนวก 



(แบบส ารวจ ก) 

แบบส ารวจความพงึพอใจและความผกูพนัของ “ผูร้บับรกิาร” 
กรมการจดัหางาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 กรมการจัดหางานขอความร่วมมือท่านซึ่งเป็นผู้เคยใช้บริการของกรมตอบแบบส ารวจ เพื่อจะได้น าข้อมูลผลการส ารวจไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพงานบริการของกรมการจัดหางานให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ประทับใจ และสนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อยกระดับคุณภาพ 
การให้บริการและรองรับระบบราชการ 4.0 ต่อไป โดยการตอบแบบส ารวจนี้จะไม่มีผลใดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 

สว่นที ่1 : ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบส ารวจ (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  หน้าค าตอบที่ตรงกับข้อมูลท่านเพยีงข้อเดยีว) 

 1. เพศ     ชาย     หญิง 

 2.  อาย ุ    15 – 19 ปี       20 – 29 ปี       30 – 39 ปี      40 – 49 ปี       50 – 59 ปี       60 ปีขึ้นไป    

 3. ประเภทผูร้บับรกิาร  
    คนหางาน/ประชาชนทั่วไป       นักเรียน/นักศึกษา/ครูแนะแนว       นายจ้าง/สถานประกอบการ/ตัวแทน 
    ผู้รับอนุญาตจัดหางาน/ผู้รับอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ/ตัวแทน     อื่น ๆ (ระบุ)................... 

 4. งานบรกิารทีท่า่นใชบ้รกิาร ณ วนัทีต่อบแบบส ารวจ 
    จัดหางานในประเทศ       จัดหางานต่างประเทศ       พิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว 
    การคุ้มครองคนหางาน     แนะแนวอาชีพ 
 5. หนว่ยงานทีท่า่นใชบ้รกิาร ณ วนัทีต่อบแบบส ารวจ 
    ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย    กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ     ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
    กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน    ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่.............(ระบุพ้ืนที่ 1 - 10) 
    ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน    ส านักงานจัดหางานจังหวัด .......................................(ระบุจังหวัด) 

สว่นที ่2 : ความพงึพอใจในงานบรกิารทีท่า่นมารบับรกิาร ณ วนัทีต่อบแบบส ารวจ (กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่านมากที่สุด) 

ประเดน็ 
ระดบัความพงึพอใจ 

ไมพ่งึ
พอใจ มาก

ทีส่ดุ 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีส่ดุ 

1. ดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 
 1.1 ขั้นตอนการให้บริการ มีความสะดวก เป็นระบบ และมีประกาศแจ้งขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการที่สามารถเห็นไดโ้ดยง่าย ชัดเจน ไมยุ่่งยาก ซับซ้อน 

      

 1.2  ระยะเวลาการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว และเหมาะสม       
 1.3  การให้บริการมีความเสมอภาค ให้บริการตามล าดับ (ก่อน – หลัง)       
 1.4  กระบวนการมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้       
 1.5  ความเหมาะสมของเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอรับบริการ       
 1.6  ระบบการให้บริการผ่าน e-service ช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลา และลดรายการ
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอรับบริการต่าง ๆ ของกรมการจดัหางาน 

      

2. ดา้นเจา้หนา้ทีผู่ใ้หบ้รกิาร 
 2.1 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญในการให้บริการและสามารถให้ค าแนะน า  
ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ 

      

 2.2 เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปญัหา อุปสรรค ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม       
 2.3 ความสุภาพ เอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่       
 2.4 ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมในการปฏิบัตหิน้าท่ี       
3.   ดา้นชอ่งทางการใหบ้รกิาร/การรบัเรือ่งรอ้งเรยีน รอ้งทุกข์       
 3.1 การบริการ ณ ส านักงาน มคีวามสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมบริการต่าง ๆ        
 3.2 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายและทันสมัย เช่น ระบบ e-service ระบบ
แอปพลิเคชั่นบนมือถือ เว็บไซต์ Line Facebook เป็นต้น 

      

(กรณุาพลกิดา้นหลงั) 
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ประเดน็ 
ระดบัความพงึพอใจ 

ไมพ่งึ
พอใจ มาก

ทีส่ดุ 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีส่ดุ 

 3.3 การบริการออนไลน์ ผ่านระบบ e-service หรือระบบแอปพลิเคชั่นบนมือถือ  
หรือบนเว็บไซต์ มีความทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีการจัดท าคู่มือการใช้งาน
ระบบ ที่ชัดเจน ช่วยให้เข้าใช้บริการได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

      

 3.4 มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ช่วยให้ปัญหาได้รับการแก้ไขได้อยา่งรวดเร็ว เช่น บริการสายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 
กด 2 และ 1694 / เว็บไซต์กรมการจัดหางาน / ระบบออนไลน์ Doe Help Me / โทรศัพท์ / 
อีเมล์ / กล่องรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น  

      

4. ดา้นขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลย ี       
 4.1 มีการประชาสัมพันธข์้อมลูข่าวสาร เพื่อให้บริการประชาชนที่มคีวามทันสมยั 
เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เช่น บริการสายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2 และ 
1694 facebook  Line  YouTube Tiktok  โทรทัศน์ วิทยุ เปน็ตน้  

      

 4.2 มีระบบเว็บไซต์กรมการจัดหางาน (www.doe.go.th) ที่มีข้อมูลข่าวสาร 
ทีเ่ป็นปัจจุบัน และทันสมัย ตรงตามความต้องการ เมนูง่ายต่อการใช้งาน ค้นหาข้อมูล 
ได้อย่างรวดเร็ว 

      

5. ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก และมาตรการการปอ้งกนัการแพรร่ะบาด Covid-19 
 5.1 ความเพียงพอของจุดให้บริการและความชัดเจน ความน่าสนใจของป้ายข้อความ 
บอกจุดบริการ แผนผัง ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ/คู่มือต่าง ๆ 

      

 5.2 มีบริการด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บรกิาร เช่น 
บริการระบบ wifi  อินเตอร์เน็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

      

 5.3 สถานท่ีให้บริการสะอาด มีความเพียงพอของอุปกรณ์ และสิ่งอ านวย 
ความสะดวก เช่น โต๊ะเก้าอี้ น้ าดื่ม ห้องน้ า โรงอาหาร ที่จอดรถ ฯลฯ 

      

 5.4 มีความพร้อมของอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 
เช่น มบีริการคดักรองด้วยเครื่องวัดอุณหภมูิ  บริการแอลกอฮอร์ฆ่าเช้ือโรค จัดสถานท่ี 
ให้บริการ และสวมหน้ากากอนามยัตามข้อก าหนดและมาตรการของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

      

6. ดา้นผลลพัธข์องบรกิารทีไ่ดร้บั/คณุภาพการใหบ้รกิาร 
 6.1  ตรงตามความต้องการ ถูกต้อง น่าเชื่อถือ       
 6.2  ระยะเวลาที่แล้วเสร็จเป็นไปตามที่คาดหวัง และมีความเหมาะสม       
 6.3  ความคุ้มค่า คุ้มประโยชน์ของบริการ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้       
 6.4 คุณภาพการให้บริการและระบบมคีวามทันสมัย        

7.  ทา่นตอ้งการใหห้นว่ยงานเปดิใหบ้รกิารในช่วงเวลาพกัเทีย่งหรอืไม ่
  ต้องการ       ไม่ต้องการ 

สว่นที ่3  : ทัศนคตแิละความผกูพนัของผูร้บับริการทีม่ตีอ่กรมการจดัหางาน (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  หน้าค าตอบที่ตรงกับข้อมูลท่าน
เพียงขอ้เดยีว) 
 1. ท่านยินดีที่จะเข้ามามสี่วนร่วมท ากิจกรรม หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้กรมการจดัหางานเกดิการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ 
    ยินดี        ไม่ยินดี เพราะ............................................................................................................................................. 
 2. เมื่อท่านได้มาใช้บริการของกรมการจัดหางานแล้ว ท่านคิดว่าจะแนะน าผู้อื่นให้มาใช้บริการด้วยหรือไม ่ 
    แนะน า        ไม่แนะน า เพราะ........................................................................................................................................ 
 3. หากกรมการจัดหางานมีการจัดท ากิจกรรมหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ท่านจะบอกต่อหรือกระจายข่าวให้บุคคลอื่นทราบหรือไม่ 
    บอกต่อ/กระจายข่าว     ไม่บอกต่อ/ไม่กระจายข่าว  เพราะ............................................................................................ 
สว่นที ่4 : ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการใหบ้รกิาร    
 1. การให้บริการที่ท่านประทับใจ........................................................................................................................................................................... 
 2. การให้บริการที่ท่านไม่พึงพอใจ และต้องการให้ปรับปรุงเปน็ล าดับแรก........................................................................................................ 
 3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / ควรปรับปรุง..................................................................................................................................................................... 

ขอขอบพระคณุท่านทีใ่หค้วามอนเุคราะหใ์นการตอบแบบส ารวจครัง้นี ้



 (แบบส ารวจ ข) 

แบบส ารวจความพงึพอใจและความผกูพนัของ “ผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี” 
กรมการจดัหางาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 กรมการจัดหางานขอความร่วมมือท่านซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบแบบส ารวจ เพื่อจะได้น าข้อมูลผลการส ารวจไปพัฒนาและปรับปรุง 
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และสนองตอบต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป โดยการตอบแบบส ารวจนี้จะไม่มีผลใดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 

สว่นที ่1 : ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบส ารวจ (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  หน้าค าตอบที่ตรงกับข้อมูลท่านเพยีงข้อเดยีว) 
 1. เพศ     ชาย     หญิง 

 2.  อาย ุ    15 – 19 ปี       20 – 29 ปี       30 – 39 ปี      40 – 49 ปี       50 – 59 ปี       60 ปีขึ้นไป    

 3. ประเภทผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
    นายจ้าง/สถานประกอบการ/ตัวแทน    
    ผู้รับอนุญาตจัดหางาน/ผู้รับอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ/ตัวแทน  
    ลูกจ้างในสถานประกอบการที่ไปท างาน/ฝึกงานในต่างประเทศ 
    องค์กร / หน่วยงานอื่น ๆ (ระบุ)................................................................................................................................   

 4. งานบรกิารทีส่ง่ผลใหท้า่นเปน็ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
    จัดหางานต่างประเทศ       การคุ้มครองคนหางาน     พิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว 
 5. หนว่ยงานทีท่า่นใชบ้รกิาร ณ วนัทีต่อบแบบส ารวจ 
    ส านักบริหารแรงงานตา่งด้าว    กองทะเบยีนจดัหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน    ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนญุาตท างาน   
    กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ     ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่..................(ระบุพ้ืนที่ 1 - 10)   
    ส านักงานจัดหางานจังหวัด ..............................................(ระบุจังหวัด) 

สว่นที ่2 : ความพงึพอใจในการด าเนนิงานของกรมการจดัหางาน (กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด) 

ประเดน็ 
ระดบัความพงึพอใจ 

ไมพ่งึ
พอใจ มาก

ทีส่ดุ 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีส่ดุ 

1.  ดา้นภารกจิและกฎ  ระเบยีบ 
 1.1  การด าเนินงานของกรมการจดัหางานค านึงถึงผลประโยชน์ 
ของประชาชนเป็นหลัก 

      

 1.2  กฎ ระเบียบที่กรมการจดัหางานก าหนดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อทา่น       
 1.3  การประชาสัมพันธ์ช้ีแจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิการให้บริการ 
ของกรมการจัดหางานให้ประชาชนทราบ 

      

2. ดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชน 
 2.1 การเปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือประชาชนเข้ามสี่วนร่วม 
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของกรมการจดัหางาน 

      

 2.2 การเปิดช่องทางรับฟังความคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากบุคคล 
ภายนอก 

      

 2.3 การน าความคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก 
ไปปรับปรุงการด าเนินงาน/การใหบ้ริการของกรมการจัดหางาน 

      

3. ดา้นความโปรง่ใสและการอ านวยความสะดวก 
 3.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมการจัดหางานให้ประชาชนทราบ       
 3.2 ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารการด าเนินงาน 
ของกรมการจัดหางาน 

      

 3.3 ความโปร่งใสในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี       
 3.4 การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและอ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชน 

      

(กรณุาพลกิดา้นหลงั) 
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ประเดน็ 
ระดบัความพงึพอใจ 
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4. ดา้นขอ้มลูขา่วสาร เทคโนโลยแีละการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข์       
  4.1 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสาร เพื่อให้บริการประชาชนที่มี
ความทันสมยั เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เช่น บริการสายด่วนกรมการจัดหา
งาน 1506 กด 2 และ 1694 facebook  Line  YouTube Tiktok  โทรทัศน์ 
วิทยุ เป็นต้น 

      

 4.2 มีระบบเว็บไซต์กรมการจัดหางาน (www.doe.go.th) ที่มีข้อมูล
ข่าวสารที่เปน็ปัจจุบนั และทันสมยั ตรงตามความต้องการ เมนูง่ายต่อการใช้งาน 
ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

      

 4.3 มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ท่ีหลากหลาย สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ช่วยให้ปัญหาได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว เช่น บริการสายด่วน
กรมการจัดหางาน 1506 กด 2 และ 1694 / เว็บไซต์กรมการจัดหางาน / 
ระบบออนไลน์ Doe Help Me / โทรศัพท์ / อีเมล์ / กล่องรับฟังความคิดเห็น 
เป็นต้น  

      

 

5.  ทา่นตอ้งการใหห้นว่ยงานเปดิใหบ้รกิารในช่วงเวลาพกัเทีย่งหรอืไม ่
  ต้องการ       ไม่ต้องการ 

  

สว่นที ่3  : ทัศนคตแิละความผกูพนัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่ตีอ่กรมการจดัหางาน (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  หน้าค าตอบที่ตรงกับข้อมูล
ท่านเพยีงข้อเดยีว) 
 1. ท่านยินดีที่จะเข้ามามสี่วนร่วมท ากิจกรรม หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้กรมการจดัหางานเกดิการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ 
    ยินดี        ไม่ยินดี เพราะ............................................................................................................................................. 
 2. เมื่อท่านได้มาใช้บริการของกรมการจัดหางานแล้ว ท่านคิดว่าจะแนะน าผู้อื่นให้มาใช้บริการด้วยหรือไม ่ 
    แนะน า        ไม่แนะน า เพราะ........................................................................................................................................ 
 3. หากกรมการจัดหางานมีการจัดท ากิจกรรมหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ท่านจะบอกต่อหรือกระจายข่าวให้บุคคลอื่นทราบหรือไม่ 
    บอกต่อ/กระจายข่าว     ไม่บอกต่อ/ไม่กระจายข่าว  เพราะ............................................................................................ 

สว่นที ่4 : ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการใหบ้รกิาร    

 1. การให้บริการที่ท่านประทับใจ........................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 2. การให้บริการที่ท่านไม่พึงพอใจ และต้องการให้ปรับปรุงเป็นล าดับแรก........................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ควรปรับปรุง........................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................................................. 

ขอขอบพระคณุท่านทีใ่หค้วามอนเุคราะหใ์นการตอบแบบส ารวจครัง้นี ้


