แบบสรุปผลการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖4
1. ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

ทั้งหมด

1) ชำย
2) หญิง
2. สถานะของผู้ใช้บริการ
1) ผู้สมัครงำน
2) นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร
3) อื่นๆ (โปรดระบุ)
3. ช่วงอายุของผู้มาใช้บริการ
1) ต่ำกว่ำ 20 ปี
2) ช่วงอำยุ 20 – 30 ปี
3) ช่วงอำยุ 31 – 40 ปี
4) ช่วงอำยุ 41 – 50 ปี
5) ช่วงอำยุ 51 ปี ขึ้นไป
4. ระดับการ ศึกษา
1) ต่ำกว่ำ หรือ ประถมึึกาำ
2) มัธยมึึกาำตอนต้น
3) มัธยมึึกาำตอนปลำย หรือ ปวช.
4) อนุปริญญำ หรือ ปวส.
5) ปริญญำตรีขึ้นไป

จำนวน ๑13 คน
จำนวน
จำนวน

52 คน
๖1 คน

จำนวน
จำนวน
จำนวน

44 คน
- คน
69 คน

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

2
25
55
21
10

คน
คน
คน
คน
คน

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

20
๔2
3๖
๑1
4

คน
คน
คน
คน
คน

-25. ผลการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจัดหางาน
ตอบใช่
ตอบใช่
(จานวนคน) คิดเป็นร้อยละ
กระบวนการให้บริการ
๙๗.76
1. กำรให้บริกำรตำมลำดับก่อนหลังมีควำมเหมำะสม เช่น มำก่อนได้รับบริกำรก่อน
109
๙6.46
2. ขั้นตอนกำรให้บริกำรสะดวก รวดเร็ว ต่อผู้เข้ำรับบริกำร
113
100
3. กำรนำระบบคอมพิวเตอร์มำใช้ ทำให้ได้รับควำมสะดวก และรวดเร็ว
113
100
4. ได้รับข้อมูลตรงตำมควำมต้องกำร เช่น ตำแหน่งงำนว่ำง คนหำงำน
113
100
5. กำรให้บริกำรเป็นไปตำมควำมคำดหวังที่คิดไว้
๑00
88.49
เจ้าหน้าที่ให้บริการ
100
6. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส
113
100
7. เจ้ำหน้ำที่ดูแลเอำใจใส่ เป็นกันเองเสมือนญำติ
113
100
8. เจ้ำหน้ำที่ให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถำมเป็นอย่ำงดี
113
100
9. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรเหมือนกันทุกรำยโดยไม่เลือกปฏิบัติ
113
100
10. เจ้ำหน้ำที่มีควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรเป็นอย่ำงดี
113
100
11. จำนวนเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรเพียงพอกับจำนวนผู้มำใช้บริกำร
113
100
12. เมื่อผู้ใช้บริกำรพบปัญหำสำมำรถเข้ำถึงเจ้ำหน้ำที่เพื่อแก้ปัญหำได้อย่ำงสะดวก
113
100
และรวดเร็ว
สิ่งอานวยความสะดวก
๙5.39
13. จุดที่ให้บริกำรมีควำมเหมำะสมเข้ำถึงได้สะดวก
๑10
๙7.34
14. ควำมเพียงพอของสิ่งอำนวยควำมสะดวก เช่น ที่นั่งคอย ที่จอดรถ ห้องน้ำ ฯลฯ
105
๙2.92
15. ป้ำย/สัญลักาณ์/ประชำสัมพันธ์ บอกจุดบริกำรมีควำมเหมำะสม ชัดเจน
๑10
๙๗.3๔
16. อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรบริกำรมีควำมทันสมัย
๑09
96.46
17. ควำมสะอำด และควำมสวยงำนของสถำนที่ให้บริกำร
๑05
๙2.92
ความเชื่อมั่นในการให้บริการโดยรวม
๙7.34
18. เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร
๑10
๙7.34
19. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ
110
๙7.34
สรุปผลการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจัดหางานในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน
๙๗.62
ประเด็นการประเมิน

หมายเหตุ : ผลกำรวัดควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรจัดหำงำนในภำพรวมทั้ง 4 ด้ำน
6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1) จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. .......................................................................-...............................................................................................
2) จุดหรือประเด็นที่ไม่พึงพอใจ
1. .......................................................................-...............................................................................................
2. .......................................................................-...............................................................................................
3) คำชมเชย
1. .......................................................................-...............................................................................................
2. .......................................................................-...............................................................................................
4) ข้อคิดเห็นอื่นๆ
1. .......................................................................-...............................................................................................

สรุปรายงานการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 1/2564
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำมีภำรกิจให้บริกำรจัดหำงำนส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ
อิสระ ให้บริกำรแนะแนวอำชีพประสำนงำนกำรรับงำนไปทำที่บ้ำน ควบคุมกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำวและดูแล
คุ้มครองคนหำงำน
ในปีงบประมำณ พ.ึ. 2564 สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำได้จัดทำแบบสำรวจควำมพึงพอใจ
กำรให้ บ ริก ำรตำมภำรกิจ ของส ำนั กงำนฯ เพื่ อประเมิน กำรให้ บ ริกำรและใช้เป็ น ข้อมูล ประกอบกำรปรับปรุง
และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นแบ่งออกเป็น 4 ด้ำน ประกอบด้วย
1.ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร
2.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร
3.ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
4.ด้ำนควำมเชื่อมั่นกำรให้บริกำร
จำกกำรสำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรประชำชนตำมภำรกิจประจำปีงบประมำณ พ.ึ. 2564
สรุป ผลกำรกำรส ำรวจฯตำมแบบรำยงำนผลควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรประชำชน ครั้งที่ 1/2564 มีผู้ ตอบ
แบบสอบถำมรวม 113 คน ภำพรวมควำมพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 97.62 ดังนี้
1.ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร
มีควำมพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 97.76
2.ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร
มีควำมพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 100
3.ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก มีควำมพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 95.39
4.ด้ำนควำมเชื่อมั่นกำรให้บริกำร มีควำมพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 97.34
อย่ำงไรก็ตำมสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำจะปรับปรุงกำรบริกำรให้ดียิ่งขึ้น ในทุก ๆ ด้ำน
ทั้งนี้ ส ำนั กงำนจั ด หำงำนจังหวัดฉะเชิ งเทรำจะส่ งเสริม และพัฒ นำเจ้ำหน้ ำที่ ให้ ได้รับ ควำมรู้
ด้ำนเทคโนโลยี และด้ำนอื่น ๆ ที่ เกี่ย วข้องกับ กำรบริกำรตำมภำรกิจ และน ำเทคโนโลยีส ำรสนเทึมำปรับ ใช้
เพื่ อ บริ ก ำรประชำชนให้ ได้ รั บ ควำมสะดวกและรวดเร็ ว โดยเพิ่ ม ช่ อ งทำงกำรบริ ก ำรผ่ ำ นระบบ E-Service
ของหน่วยงำน

