
                                                                                                                                          

 

 
 

แบบสรุปผลการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ณ  ส านักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ครั้งที่ 2/๒๕๖4 
 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ทั้งหมด  จ ำนวน   113   คน 

                     1)  ชำย          จ ำนวน    42    คน 
                     2)  หญิง    จ ำนวน    71    คน 
2.  สถานะของผู้ใช้บริการ 
                     1)  ผู้สมัครงำน    จ ำนวน    73    คน 
                     2)  นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร   จ ำนวน     -     คน 
                     3)  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    จ ำนวน    40    คน 
3.  ช่วงอายุของผู้มาใช้บริการ 
                     1)  ต่ ำกว่ำ  20 ป ี    จ ำนวน      2    คน 
                     2)  ช่วงอำยุ 20 – 30 ปี    จ ำนวน    34    คน 
                     3)  ช่วงอำยุ 31 – 40 ปี    จ ำนวน    38    คน 
                     4)  ช่วงอำยุ 41 – 50 ปี    จ ำนวน    32    คน  
                     5)  ช่วงอำยุ 51 ปี ขึ้นไป    จ ำนวน     7     คน 
4.  ระดับกา   รศึกษา 
                     1)  ต่ ำกว่ำ หรือ ประถมึึกาำ    จ ำนวน    15    คน 
                     2)  มัธยมึกึาำตอนต้น    จ ำนวน    32    คน 
                     3)  มัธยมึกึาำตอนปลำย หรือ ปวช.  จ ำนวน    34    คน 
                     4)  อนุปรญิญำ หรือ ปวส.    จ ำนวน    16    คน 
                     5)  ปริญญำตรีขึ้นไป    จ ำนวน    16    คน 
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5.  ผลการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจัดหางาน 

ประเด็นการประเมิน ตอบใช่ 
(จ านวนคน) 

ตอบใช่ 
คิดเป็นร้อยละ 

    กระบวนการให้บริการ  98.76 
1. กำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลังมีควำมเหมำะสม เช่นมำก่อนได้รับบริกำรก่อน 111 98.23 
2. ขั้นตอนกำรให้บริกำรสะดวก  รวดเร็ว  ต่อผู้เข้ำรับบริกำร 112 99.11 
3. กำรน ำระบบคอมพิวเตอร์มำใช้ ท ำให้ได้รับควำมสะดวก  และรวดเร็ว 111 98.23 
4. ได้รับข้อมูลตรงตำมควำมต้องกำร เช่น ต ำแหน่งงำนว่ำง  คนหำงำน 113 100 
5.  กำรให้บริกำรเป็นไปตำมควำมคำดหวังที่คิดไว้ 111 98.23 
    เจ้าหน้าที่ให้บริการ  99.23 
6.  เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ  ยิ้มแย้มแจ่มใส 110 97.34 
7.  เจ้ำหน้ำที่ดูแลเอำใจใส่ เป็นกันเองเสมือนญำติ 112 99.11 
8.  เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ  และตอบข้อซักถำมเป็นอย่ำงดี 113 100 
9.  เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรเหมือนกันทุกรำยโดยไม่เลือกปฏิบัติ 112 99.11 
10.เจ้ำหน้ำที่มีควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรเป็นอย่ำงดี 112 99.11 
11.จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรเพียงพอกับจ ำนวนผู้มำใช้บริกำร 113 100 
12.เมื่อผู้ใช้บริกำรพบปัญหำสำมำรถเข้ำถึงเจ้ำหน้ำที่เพ่ือแก้ปัญหำได้อย่ำงสะดวกและ
รวดเร็ว 

113 100 

    สิ่งอ านวยความสะดวก  98.05 
13. จุดที่ให้บริกำรมีควำมเหมำะสมเข้ำถึงได้สะดวก 111 98.23 
14. ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่นั่งคอย ที่จอดรถ ห้องน้ ำ 
ฯลฯ 

110 97.34 

15. ป้ำย/สัญลักาณ์/ประชำสัมพันธ์ บอกจุดบริกำรมีควำมเหมำะสม  ชัดเจน 110 97.34 
16. อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรบริกำรมีควำมทันสมัย 110 97.34 
17. ควำมสะอำด  และควำมสวยงำนของสถำนที่ให้บริกำร 113 100 
    ความเชื่อม่ันในการให้บริการโดยรวม  ๙7.34 
18. เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ๑10 ๙7.34 
19. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ 110 ๙7.34 
สรุปผลการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจัดหางานในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน  ๙8.34 

 หมายเหตุ :  ผลกำรวัดควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรจัดหำงำนในภำพรวมทั้ง  4  ด้ำน 
  6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
     1) จุดเด่นของกำรให้บริกำร 
          .......................................................................-............................................................................................. 
     2) จุดหรือประเด็นที่ไม่พึงพอใจ 
          .......................................................................-............................................................................................. 
     3)  ค ำชมเชย 
          .......................................................................-............................................................................................. 
     4)  ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
          .......................................................................-............................................................................................. 

 
 



 
 

สรุปรายงานการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 2/2564   

    
   ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำมีภำรกิจให้บริกำรจัดหำงำนส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ
อิสระ ให้บริกำรแนะแนวอำชีพประสำนงำนกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำน ควบคุมกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวและดูแล
คุ้มครองคนหำงำน 

             ในปีงบประมำณ พ.ึ. 2564 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำได้จัดท ำแบบส ำรวจ  
ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรตำมภำรกิจของส ำนักงำนฯ เพ่ือประเมินกำรให้บริกำรและใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร
ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นแบ่งออกเป็น  4  ด้ำน ประกอบด้วย 
   1.ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร 
   2.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร 
   3.ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
   4.ด้ำนควำมเชื่อมั่นกำรให้บริกำร 

   จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรประชำชนตำมภำรกิจประจ ำปีงบประมำณ พ.ึ. 2564 
สรุปผลกำรกำรส ำรวจฯตำมแบบรำยงำนผลควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรประชำชน ครั้งที่ 2/2564 มีผู้ตอบ
แบบสอบถำมรวม 113 คน  ภำพรวมควำมพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 98.34  ดังนี้ 
   1.ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร มีควำมพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 98.76 
   2.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร  มีควำมพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 99.23 
   3.ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีควำมพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 98.05 
   4.ด้ำนควำมเชื่อมั่นกำรให้บริกำร มีควำมพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 97.34 

   อย่ำงไรก็ตำมส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำจะปรับปรุงกำรบริกำรให้ดียิ่งขึ้น ในทุก ๆ ด้ำน 

   ทั้งนี้ ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำจะส่งเสริมและพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ให้ได้รับควำมรู้  
ด้ำนเทคโนโลยีและด้ำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรตำมภำรกิจ และน ำเทคโนโลยีสำรสนเทึมำปรับใช้  
เพ่ือบริกำรประชำชนให้ได้รับควำมสะดวกและรวดเร็ว โดยเพ่ิมช่องทำงกำรบริกำรผ่ำนระบบ E-Service   
ของหน่วยงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 


