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1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเปน็มา 
 กรมการจัดหางาน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน ทั้งในด้านบริการจัดหางาน
ในประเทศ ด้านการแนะแนวและการส่ ง เสริมการประกอบอาชีพ ด้านการบริหารแรงงานไทย 
ไปต่างประเทศ ด้านการคุ้มครองคนหางาน และด้านการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว เพ่ือมุ่ง
ส่งเสริมให้แรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายมีงานท า รวมถึงคนหางานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ตลอดจน  
คนต่างด้าวท างานโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
 จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ส่ งผลให้ภาครัฐต้องมี 
การปรับเปลี่ยนการท างานจากเดิมไปสู่ระบบราชการ 4.0 โดยภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท างาน 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ  
ซึ่งหมายความว่าระบบราชการต้องปรับ เปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างาน เพ่ือพลิกโฉมให้สามารถ 
เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ และเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มีนโยบายให้ทุกส่วนราชการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และ
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็น
ผลให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมการจัดหางานได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
 ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว กรมการจัดหางานจึงต้องปรับการให้บริการ 
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และจ าเป็นต้องด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพัน 
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบริการของกรมการจัดหางาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
เพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่มีต่อบริการต่างๆ ของกรมการจัดหางาน และสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งก าหนดทิศทาง 
การด าเนินงานและการให้บริการต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ 
ผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้มากที่สุดต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 (1) เพ่ือให้หน่วยงานน าผลการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อบริการของกรมการจัดหางาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง
คุณภาพการด าเนินงานและบริการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 (2) เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการปรับปรุงคุณภาพ 
การให้บริการและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรมการจัดหางาน 

1.3 ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2564 

1.4 ตวัชีว้ดั 
 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการ              
ของกรมการจัดหางานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
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1.5 ผลผลติ 
 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
บริการของกรมการจัดหางาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

1.6 ขอบเขตการศึกษา 
 (1) กลุ่มเป้าหมาย 
   - ผู้รับบริการ คือ ผู้ที่มารับบริการจากกรมการจัดหางาน ณ หน่วยบริการของกรมการจัดหางาน 
   - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการรับบริการจากกรมการจัดหางาน  
ณ หน่วยบริการของกรมการจัดหางาน 
 (2) ขอบเขตการส ารวจ 
   ส ารวจภาพรวมการปฏิบัติงานในการให้บริการด้านต่าง ๆ ของกรมการจัดหางาน 
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บทที ่2 
วธิดี าเนินงาน 

 
 การส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบริการ 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 

2.1 วธิกีารส ารวจ 
 ใช้วิธีการส ารวจเชิงปริมาณ (Quantitative Survey) ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ 
จากการตอบแบบสอบถามของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มารับบริการ ณ จุดบริการทั้ง 5 ภารกิจ      
ของกรมการจัดหางาน 

2.2 กลุม่เปา้หมาย 
 (1) ผู้รับบริการ คือ ผู้ที่มารับบริการจากกรมการจัดหางาน ณ หน่วยบริการของกรมการจัดหางาน 
จ านวน 1,000 ตัวอย่าง จ าแนกตามภารกิจ ดังนี้ 
  - งานจัดหางานในประเทศ  จ านวน 300 ตัวอย่าง 
  - งานจัดหางานต่างประเทศ จ านวน 100 ตัวอย่าง 
  - งานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว จ านวน 250 ตัวอย่าง 
  - งานตรวจและคุ้มครองคนหางาน จ านวน 100 อย่าง 
  - งานแนะแนวและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ จ านวน 250 ตัวอย่าง 
  (2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการรับบริการจากกรมการจัดหางาน ณ หน่วยบริการ
ของกรมการจัดหางาน จ านวน 320 ตัวอย่าง จ าแนกตามภารกิจ ดังนี้ 
  - งานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว  จ านวน 220 ตัวอย่าง 
  - งานตรวจและคุ้มครองคนหางาน  จ านวน 100 อย่าง 

2.3 วธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการทอดแบบส ารวจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่เป็น 
กลุ่มตัวอย่างที่เข้ามารับบริการในภารกิจต่าง ๆ ณ จุดให้บริการของหน่วยงานส่วนกลาง ในสังกัดกรมการจัดหางาน 
ได้แก่ ศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว  
(ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน) กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน และส านักงาน
จัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1-10 ด้วยวิธีการสุ่ม โดยกระจายการทอดแบบส ารวจตามวันและเวลาท าการ
ในช่วงต่าง ๆ  

2.4 เครื่องมือในการส ารวจ  
 1. แบบส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการที่มีต่อบริการของกรมการจัดหางาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบส ารวจ ก) แบ่งข้อค าถามเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
  - ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
  - ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในงานบริการที่ท่านมารับบริการ ณ วันที่ตอบแบบส ารวจ ประกอบด้วย 
  1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
  2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  4. ด้านผลลัพธ์ของบริการที่ได้รับ 
  5. ด้านช่องทางการขอรับบริการ/การติดต่อสื่อสาร/การประสานงาน/ 
การร้องเรียน ร้องทุกข ์
  6. ความต้องการให้หน่วยงานเปิดให้บริการในช่วงเวลาพักเท่ียง 
  - ส่วนที่ 3 ทัศนคติและความผูกพันของผู้รับบริการที่มีต่อกรมการจัดหางาน 
  - ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการให้บริการ    
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 2. แบบส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบริการของกรมการ
จัดหางาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบส ารวจ ข) แบ่งข้อค าถามเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
  - ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
  - ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการด าเนินงานของกรมการจัดหางาน ประกอบด้วย 
     1. ด้านภารกิจและกฎ  ระเบียบ 
     2. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     3. ด้านความโปร่งใสและการอ านวยความสะดวก 
     4. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร/การประสานงาน/การร้องเรียน ร้องทุกข์ 
     5. ความต้องการให้หน่วยงานเปิดให้บริการในช่วงเวลาพักเท่ียง  
  - ส่วนที่ 3 ทัศนคติและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมการจัดหางาน 
  - ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการให้บริการ  

2.5 การประมวลผล 
 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบส ารวจเรียบร้อยแล้ว ได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง  
ครบถ้วน และความสอดคล้องของข้อมูลในแบบส ารวจที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นน าข้อมูลดังกล่าว
มาลงรหัสและประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS โดยแบ่งตามลักษณะของแบบส ารวจ ดังนี้ 
 (1)  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างแต่ละรายในเรื่องความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบริการของกรมการจัดหางาน ซึ่งมีรูปแบบข้อค าถามที่มีลักษณะเป็นแบบแสดง
ระดับของความพึงพอใจ โดยมีการให้คะแนนแทนค่าของแต่ละระดับความพึงพอใจ และด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล ด้วยการค านวณค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละในแต่ละข้อค าถาม และน าค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อค าถามมาแปลผล                         
โดยก าหนดเกณฑ์การวัดตามระบบ Likert Scales แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ตารางที่ 1 เกณฑ์ค่าคะแนนการวัดระดับความพึงพอใจ 

 (2) ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างแต่ละรายในเรื่องความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อบริการในด้านต่าง ๆ ของกรมการจัดหางาน ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการค านวณ 
ค่าร้อยละของจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็นในแต่ละข้อค าถาม 
 (3) ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างแต่ละรายในเรื่องความผูกพันต่อกรมการจัดหางาน 
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการค านวณค่าร้อยละของจ านวน  
กลุ่มตัวอย่างท่ีแสดงความคิดเห็นในแต่ละข้อค าถาม  
 (4) ข้อคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการให้บริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อบริการในด้านต่าง ๆ 
ของกรมการจัดหางาน ซึ่งมีรูปแบบข้อค าถามเป็นแบบปลายเปิด ด าเนินการตีความและวิเคราะห์เนื้อหา 
จากความคิดเห็น และสรุปใจความส าคัญ  
 
 
 

ระดบัความพงึพอใจ คะแนน คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 
มากที่สุด  5 4.21 – 5.00 85.00 – 100.00 
มาก  4 3.41 – 4.20 69.00 – 84.00 
ปานกลาง  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 



 

5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

บทที ่3 
ผลการส ารวจ 

 
 การส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบริการ  
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการวิเคราะห์ผลการส ารวจแบ่งเป็น 3 ส่วน 
ประกอบด้วย 
 1. ผลการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในภาพรวม  
 2. ผลการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการ  
 3. ผลการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ซึ่งข้อมูลทีน่ ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่มีผู้ตอบแบบส ารวจมากกว่าร้อยละ 80 โดยปรากฏผลการส ารวจ ดังนี้ 

1. ผลการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวม 
  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการใช้บริการ 
หรือการด าเนินงานของกรมการจัดหางาน โดยเทียบกับความคาดหวัง ซึ่งสรุปผลการส ารวจได้ ดังนี้  
  (1) ผลการส ารวจความพึงพอใจของ “ผู้รับบริการ” ที่มีต่อการใช้บริการของกรมการจัดหางาน 
ในภาพรวมทั้ง 5 ภารกิจ มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 84.40 และหากน าผลการส ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการในภาพรวม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 มาเปรียบเทียบ จะพบว่าผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ลดลงร้อยละ 3.92 ดังภาพที่ 1 ซึ่งระดับความพึงพอใจยังคงอยู่ในช่วงพึงพอใจ 
มากที่สุด ทั้งนี้ กรมการจัดหางานยังรักษามาตรฐานการให้บริการและการด าเนินงานไว้อย่างต่อเนื่อง  
และมุ่งเน้นพัฒนาปรับปรุงบริการและการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ผู้รับบริการยังไม่พึงพอใจตามที่ปรากฏ 
ในผลการส ารวจตารางที่ 2 คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการส ารวจความพึงพอใจจะอยู่ในช่วง 
พึงพอใจมากที่สุด 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อบริการของกรมการจัดหางานตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
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ปีทีส่ ารวจ 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อบริการของกรมการจัดหางานในภาพรวม 

ประเภทงานบริการ 

ผลการส ารวจความพงึพอใจ 
 ของผูร้บับริการ 

ร้อยละ 
ความพงึพอใจ 

ร้อยละ 
ความไม่พงึพอใจ 

1. บริการจัดหางานในประเทศ 87.20 0.00 
2. บริการจัดหางานต่างประเทศ 78.20 0.00 
3. งานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว 84.80 0.00 
4. งานตรวจและคุ้มครองคนหางาน 84.60 0.14 
5. งานแนะแนวและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 87.20 0.00 

ภาพรวม 84.40 0.03 

   (2) ผลการส ารวจความพึงพอใจของ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ที่มีต่อการใช้บริการของกรมการ
จัดหางานในภาพรวมทั้ง 2 ภารกิจ มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 86.60 อยู่ในช่วงพึงพอใจมากที่สุด และหาก
น าผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียในภาพรวม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  
มาเปรียบเทียบ จะพบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อบริการของกรมการจัดหางานเพ่ิมขึ้นทุก ๆ ปี  
ดังภาพที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรมการจัดหางานได้มีการพัฒนาและปรับปรุงบริการและการด าเนินงานต่าง ๆ  
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เป็นอย่างดี และหากยังรักษาและพัฒนามาตรฐาน
การด าเนินงานไว้ได้อย่างต่อเนื่อง คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการส ารวจความพึงพอใจจะอยู่ในช่วง
พึงพอใจมากที่สุด 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบริการของกรมการจัดหางานตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบริการของกรมการจัดหางาน  
ในภาพรวม 

ประเภทงานบริการ 

ผลการส ารวจความพงึพอใจ 
 ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ร้อยละ 
ความพงึพอใจ 

ร้อยละ 
ความไม่พงึพอใจ 

1. งานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว 84.40 0.01 
2. งานตรวจและคุ้มครองคนหางาน 88.80 0.00 

ภาพรวม 86.60 0.01 

  ความผูกพัน  หมายถึง การที่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เปลี่ยนไปใช้บริการของที่อ่ืน 
หรือองค์กรที่เป็นคู่แข่ง แต่ในเชิงภาครัฐแล้ว เนื่องจากตามลักษณะการผูกขาดของงานราชการท าให้
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้บริการขององค์กรอ่ืนได้ ดังนั้น กรมการจัดหางาน  
จึงได้ประยุกต์ใช้นิยามความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์การ โดยการส ารวจทัศนคติและความคิดเห็น 
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่ามีความรู้สึกแสดงตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร มีจุดร่วม 
ที่เหมือนกัน รับรู้และเข้าถึง เข้าใจในภารกิจขององค์การ และยินดีที่จะแนะน าองค์กรให้เป็นที่รู้จักและได้รับ
การยอมรับ ซึ่งผลการส ารวจความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวม ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 พบว่า “ผู้รับบริการ” มีความผูกพันต่อกรมการจัดหางาน ร้อยละ 98.88 และ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” มี
ความผูกพันต่อกรมการจัดหางาน ร้อยละ 99.30 อยู่ในช่วงผูกพันมากที่สุด ซึ่งเกิดจากการรับบริการหรือ
ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน การเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้สึกประทับใจ และรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ยินดีที่จะเข้ามา
ช่วยงานขององค์กร ในขณะที่ตนเองจะได้รับประโยชน์จากการกระท านั้นด้วย 

ตารางที่ 4 สรุปผลการส ารวจความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบริการของกรมการ
จัดหางานในภาพรวม 

ประเภทงานบริการ 
ร้อยละความผกูพนั 

ผูร้บับริการ 
ผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี 

1. บริการจัดหางานในประเทศ 98.47 -ไม่ประเมิน- 
2. บริการจัดหางานต่างประเทศ 99.67 -ไม่ประเมิน- 
3. งานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว 98.40 98.93 
4. งานตรวจและคุ้มครองคนหางาน 98.67 99.67 
5. งานแนะแนวและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 99.20 -ไม่ประเมิน- 

ภาพรวม 98.88 99.30 

2. ผลการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการ 
 ส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบริการ 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกผลการส ารวจตามประเภทบริการ จ านวน  
5 ภารกิจ ดังนี้ 
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 2.1 บริการจัดหางานในประเทศ  
  ด า เนินการทอดแบบส ารวจ  (แบบ ก) สอบถามความคิด เห็นของผู้ รับบริการเกี่ ยวกับ 
ความพึงพอใจและความผูกพันต่อบริการของกรมการจัดหางาน ด้านบริการจัดหางานในประเทศ จ านวน  
300 ตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการ ได้แก่ คนหางานและประชาชนทั่วไป / นายจ้าง ตัวแทน และสถานประกอบการ 
ปรากฏผลการส ารวจ ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 จากผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการจัดหางานในประเทศ ได้แก่ คนหางานและประชาชน
ทั่วไป จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 81.70 และนายจ้าง ตัวแทน และสถานประกอบการ จ านวน 55 คน  
คิดเป็นร้อยละ 18.30 พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.70 รองลงมา 
เป็นเพศชาย ร้อยละ 48.30 โดยผู้ตอบแบบส ารวจที่มารับบริการมีช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 31.30 รองลงมาเป็นช่วงอายุระหว่าง 40-49 ปี อายุระหว่าง 20-29 ปี อายุระหว่าง 50-59 ปี  
อายุระหว่าง 15-19 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป ตามล าดับ รายละเอียดตามตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการจัดหางานในประเทศที่ตอบแบบส ารวจ 

ประเด็น จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ (คน) ร้อยละ 
เพศ 
 - ชาย 
 - หญิง 

 
145 
155 

 
48.30 
51.70 

รวม 300 100.00 
อาย ุ
 - 15-19 ปี 
 - 20-29 ปี 
 - 30-39 ปี 
 - 40-49 ปี 
 - 50-59 ปี 
 - 60 ปีขึ้นไป 

 
4 
79 
94 
88 
32 
3 

 
1.30 
26.30 
31.30 
29.30 
10.70 
1.00 

รวม 300 100.00 

 ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในบริการ 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการแบ่งการส ารวจตามประเด็นการให้บริการออกเป็น  
4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
และด้านผลลัพธ์ของบริการที่ ได้รับ  พบว่าผู้ รับบริการที่ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อบริการ 
จัดหางานในประเทศในภาพรวมระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.20 โดยมีความพึงพอใจในประเด็น 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.90 และประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมีความพึงพอใจ
ต่ าสุด คิดเป็นร้อยละ 86.00 ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการจัดหางานในประเทศ  
 

ประเดน็การใหบ้รกิาร 

รอ้ยละผูต้อบแบบ 
ตามระดบัความพงึพอใจ คา่เฉลีย่ 

( ) 
รอ้ยละ 
(%) 

รอ้ยละ
ผูต้อบแบบ
ทีไ่มพ่งึ
พอใจ 

จ านวน 
ผูต้อบ 
(คน) มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุ่ด 

ดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 4.36 87.20 0.00  

1) ความชัดเจนของขั้นตอน 
การให้บริการ มีความสะดวก 
เป็นระบบ และมีประกาศ 
แจ้งขั้นตอนและระยะเวลา 
การให้บริการทีส่ามารถ 
เห็นไดโ้ดยง่าย และชัดเจน 

40.00 50.00 9.70 0.00 0.30 4.29 85.80 0.00 300 

2) ขั้นตอนในการให้บริการ 
มีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน 

45.00 45.70 8.70 0.00 0.70 4.35 87.00 0.00 300 

3) ระยะเวลาการให้บริการ 
มีความสะดวก รวดเร็ว และ
เหมาะสม 

47.00 45.30 7.30 0.00 0.30 4.39 87.80 0.00 300 

4) การใหบ้ริการมีความเสมอภาค 
ให้บริการตามล าดับก่อนหลัง 

47.30 46.30 5.70 0.30 0.30 4.40 88.00 0.00 300 

5) กระบวนการมีความโปร่งใส
และตรวจสอบได ้

47.30 44.70 7.00 0.70 0.70 4.38 87.60 0.00 300 

6) ความเหมาะสมของเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นขอ 
รับบริการ 

45.00 46.70 7.70 0.00 0.70 4.35 87.00 0.00 300 

ดา้นเจา้หนา้ทีผู่ใ้หบ้รกิาร 4.45 88.90 0.00  

1) เจ้าหนา้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ในการชี้แจง ให้ค าปรึกษา และ
การให้บริการ 

49.30 45.00 4.70 0.70 0.30 4.42 88.40 0.00 300 

2) ความสุภาพ เอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เตม็ใจ และ 
ความพร้อมในการให้บริการ 
ของเจ้าหน้าท่ี 
 

54.00 40.70 5.00 0.00 0.30 4.48 89.60 0.00 300 

3) ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 

51.70 43.00 4.70 0.00 0.70 4.45 89.00 0.00 300 

4) ความเหมาะสมของ
บุคลิกภาพและการแต่งกาย 

50.30 44.00 5.00 0.0 0.70 4.43 88.60 0.00 300 

ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 4.30 86.00 0.00  

1) ความเพียงพอของจุดให้บริการ
และจุดประชาสัมพันธ์ 

42.00 45.30 10.70 1.70 0.30 4.27 85.40 0.00 300 

2) ความพร้อมและความทันสมัย
ด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์และ
เครื่องมือในการให้บริการ 

44.00 44.30 10.00 1.70 0.00 4.31 86.20 0.00 300 
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ประเดน็การใหบ้รกิาร 

รอ้ยละผูต้อบแบบ 
ตามระดบัความพงึพอใจ คา่เฉลีย่ 

( ) 
รอ้ยละ 
(%) 

รอ้ยละ
ผูต้อบแบบ
ทีไ่มพ่งึ
พอใจ 

จ านวน 
ผูต้อบ 
(คน) มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุ่ด 

3) ความเพียงพอของอุปกรณ์ 
และสิ่งอ านวยความสะดวก  
เช่น ท่ีนั่งรอ น้ าดื่ม ห้องน้ า  
โรงอาหาร ฯลฯ 

42.00 43.70 12.70 1.30 0.30 4.26 85.20 0.00 300 

4) ความชัดเจนและน่าสนใจ
ของป้ายข้อความบอกจุด
บริการ/ป้ายประชาสัมพันธ/์
แผ่นพับ/คู่มือต่าง ๆ 

42.00 46.00 10.30 1.30 0.30 4.28 85.60 0.00 300 

5) ความสะอาด เรียบร้อยของ
สถานท่ีให้บริการโดยรวม 
 

48.70 41.30 9.00 0.30 0.70 4.37 87.40 0.00 300 

ดา้นผลลพัธข์องบรกิารทีไ่ดร้บั 4.33 86.60 0.00  

1) ตรงตามความต้องการ ถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ 

40.70 50.00 8.70 0.00 0.70 4.30 86.00 0.00 300 

2) ระยะเวลาที่แล้วเสร็จเป็นไป
ตามที่คาดหวัง และมีความ
เหมาะสม 

43.70 46.70 9.00 0.30 0.30 4.33 86.60 0.00 300 

3) ความคุ้มค่า คุ้มประโยชน์
ของบริการ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้

45.00 47.00 8.70 0.30 0.30 4.35 87.00 0.00 300 

ความพึงพอใจการใหบ้รกิารในภาพรวม 4.36 87.20 0.00 300 

 จากตารางที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบผลส ารวจทั้ง 4 ด้าน กับเกณฑ์ค่าคะแนนการวัดระดับความพึงพอใจ 
พบว่าผู้รับบริการที่ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจแต่ละประเด็นย่อยอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด โดยประเด็น
ย่อยที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 : ความสุภาพ เอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ 
และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 89.60 อันดับที่ 2 : ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 89.00 และอันดับที่ 3 : ความเหมาะของบุคลิกภาพ ร้อยละ 88.60 
ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าจุดแข็งของการให้บริการจัดหางานในประเทศอยู่ที่ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และหาก
พิจารณาถึงประเด็นย่อยที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่ าที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ อันดับที่ 1 : ความพร้อมและ
ความทันสมัยด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการ ร้อยละ 85.20  อันดับที่ 2 : ความเพียงพอ
ของจุดให้บริการและจุดประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 85.40 และอันดับที่ 3 : ความชัดเจนและน่าสนใจของ 
ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ/คู่มือต่าง ๆ ร้อยละ 85.60 ถึงแม้ว่าความพึงพอใจ 
ทั้ง 3 ประเด็นนี้จะอยู่ในช่วงพึงพอใจมากที่สุด แต่ก็แสดงให้เห็นว่ายังมีจุดอ่อนของงานบริการจัดหางาน 
ในประเทศที่สามารถน ามาพัฒนาให้ดีขึ้นได้  

 แม้ว่าบริการจัดหางานในประเทศ จะได้ รั บความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่ สุ ด             
แต่กรมการจัดหางาน ควรพัฒนาและปรับปรุงในประเด็นที่ เป็นจุดอ่อนข้างต้น เพ่ือเป็นการยกระดับ 
การให้บริการดังกล่าว ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสูงสุด และน าไปสู่ความพึงพอใจ 
ในการรับบริการต่อไป 
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ตารางที่ 7 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อช่องทางการขอรับบริการ/การติดต่อสื่อสาร/การประสานงาน/การ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ของบริการจัดหางานในประเทศ  

ประเภทของชอ่งทาง 
จ านวน 

ผูต้อบแบบส ารวจ (คน) 
รอ้ยละ 

ช่องทางทีท่า่นเลอืกใชบ้รกิารบอ่ยทีส่ดุ   
 - ณ ส านักงาน 224 74.70 
 - สายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2 18 6.00 
 - เว็บไซต์กรมการจัดหางาน 25 8.30 
 - โทรสาร (แฟกซ์) 0 0 
 - โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของเรื่องโดยตรง 11 3.70 
 - อีเมล์ (e-mail) 2 0.70 
 - บริการออนไลน์ผ่านอินเตอรเ์น็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
  เว็บไซต์แต่ละบริการ/line/facebook) 

20 6.70 

รวม 300 100.00 
จากชอ่งทางทีเ่ลอืกทา่นมคีวามพึงพอใจหรอืไม ่   
 - พึงพอใจ 298 99.30 
 - ไม่พึงพอใจ 2 0.70 

รวม 300 100.00 
หมายเหตุ : เลือกช่องทางที่ใช้บริการบ่อยที่สุดเพียงช่องทางเดียว 

 จากตารางที่ 7 พบว่าช่องทางการขอรับบริการ/การติดต่อสื่อสาร/การประสานงาน/การร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ทีผู่้รับบริการจัดหางานในประเทศใช้บริการมากที่สุด คือ ช่องทาง ณ ส านักงาน คิดเป็นร้อยละ 74.70 
รองลงมา คือ เว็บไซต์กรมการจัดหางาน บริการออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
เว็บไซต์แต่ละบริการ/line/facebook) สายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2 โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของเรื่อง
โดยตรง และ e-mail ตามล าดับ โดยผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อช่องทางที่เลือกใช้บริการ คิดเป็น
ร้อยละ 99.30 และเมื่อพิจารณาจากช่องทางที่ผู้รับบริการเลือกใช้บริการมากที่สุด คือ ช่องทาง ณ ส านักงาน 
ซึ่งอาจประเมินได้ว่าการเข้ามารับบริการ ณ ส านักงาน ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ครบถ้วน ได้รับค าแนะน า
ที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และตรงตามความต้องการ มากกว่าช่องทางอ่ืน จึงอาจเป็นเหตุผลหลักที่ผู้รับบริการ 
ส่วนใหญ่เชื่อมั่นที่จะมารับบริการจากเจ้าหน้าที่โดยตรง ณ ส านักงาน มากกว่าการใช้บริการผ่านช่องทางอ่ืน ๆ 
ทั้งนี ้กรมการจัดหางานควรเน้นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบริการจัดหางานในรูปแบบ e-service 
อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในการใช้บริการผ่านช่องทางดังกล่าว ซึ่งเป็นการเพ่ิมทางเลือก
ในการรับบริการ รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการ ลดระยะเวลา และอ านวยความสะดวก  
แก่ผู้รับบริการให้สามารถใช้บริการได้ทุกท่ี ทุกเวลาตามความต้องการ   
 นอกจากนี้ ยังพบว่าช่องทางที่ผู้รับบริการไม่เลือกใช้บริการ คือ ช่องทางโทรสาร (แฟกซ์) ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าช่องทางดังกล่าวอาจไม่สามารถตอบสนองและอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการจัดหางานในประเทศได้ 
จึงควรพิจารณายกเลิกช่องทางบริการดังกล่าว เพ่ือลดภาระการบริหารจัดการต่างๆ หรือพัฒนาช่องทางบริการ
อ่ืนๆ มาทดแทน เพ่ือยกระดับการด าเนินงานให้สามารถตอบความต้องการแก่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น  
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ตารางที่ 8 ความต้องการให้หน่วยงานเปิดให้บริการในช่วงเวลาพักเที่ยง  

ค าถาม 
จ านวน 

ผูต้อบแบบส ารวจ (คน) 
รอ้ยละ 

ทา่นตอ้งการใหห้นว่ยงานเปดิใหบ้รกิารในช่วงเวลาพกัเทีย่งหรอืไม่   
 - ต้องการ 219 73.00 
 - ไม่ต้องการ 81 27.00 

รวม 300 100.00 

 จากตารางที่ 8 ผลการส ารวจผู้รับบริการทีม่ีความต้องการให้หน่วยงานเปิดให้บริการช่วงพักเที่ยง 
คิดเป็นร้อยละ 73.00 และท่ีไม่ต้องการคิดเป็นร้อยละ 27.00 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผู้มารับบริการส่วนใหญ่ต้องการ
ให้หน่วยงานเปิดให้บริการในช่วงพักเท่ียง     

ส่วนที่ 3  : ทัศนคติและความผูกพันของผู้รับบริการที่มีต่อกรมการจัดหางาน  (ผู้รับบริการจัดหางาน 
ในประเทศ) 
 การส ารวจทัศนคติและความผูกพันของผู้รับบริการที่มีต่อกรมการจัดหางาน ได้ก าหนดข้อค าถาม
ที่สะท้อนถึงความผูกพันของผู้รับบริการจัดหางานในประเทศที่มีต่อกรมการจัดหางาน จ านวน 3 ประเด็น  
ซึ่งผลการส ารวจพบว่าผู้รับบริการจัดหางานในประเทศมีทัศนคติและความผูกพันต่อกรมการจัดหางาน คิดเป็น
ร้อยละ 98.47 ซึ่งถือว่าสูงมาก และจากประเด็นค าถามที่ใช้ แสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการนอกจากมีความผูกพัน
กับกรมการจัดหางานแล้ว ยังยินดีที่จะแนะน าผู้อ่ืนมาใช้บริการของกรม ตลอดจนบอกต่อหรือกระจายข่าว 
การจัดท ากิจกรรมหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้บุคคลอ่ืนทราบด้วย รายละเอียดดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 ทัศนคติและความผูกพันของผู้รับบริการจัดหางานในประเทศที่มีต่อกรมการจัดหางาน  

ค าถาม 

ร้อยละของผู้แสดงความเห็น 
(n = 300 คน) 

ผูกพนั ไมผู่กพัน 
1) ท่านยินดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมท ากิจกรรม หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้
กรมการจัดหางานเกิดการพัฒนาในทางท่ีดีขึ้นหรือไม่ (ยินดี/ไม่ยินดี) 

97.00 3.00 

2) เมื่อท่านได้มาใช้บริการของกรมการจัดหางานแล้ว ท่านคิดว่าจะแนะน าผู้อ่ืน
ให้มาใช้บริการด้วยหรือไม่ (แนะน า/ไม่แนะน า) 

98.70 1.30 

3) หากกรมการจัดหางานมีการจัดท ากิจกรรมหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
ท่านจะบอกต่อหรือกระจายข่าวให้บุคคลอื่นทราบหรือไม่ (บอกต่อ/ไม่บอกต่อ) 

99.70 0.30 

ภาพรวมทศันคติและความผูกพัน 98.47 1.53 

 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้บริการจัดหางานในประเทศ    
 เป็นการส ารวจโดยใช้ค าถามปลายเปิด จ านวน 3 ประเด็น เพ่ือน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
จากผู้รับบริการมาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการให้บริการจัดหางานในประเทศในภาพรวมต่อไป  
ซึ่งผลการส ารวจพบว่าผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็น สรุปไดด้ังนี้ (รายละเอียดตามตารางที่ 10)  
 - การให้บริการที่ท่านประทับใจ : ผู้รับบริการส่วนใหญ่จะประทับใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการ  
ซึ่งให้บริการได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ พูดจาไพเราะ เป็นกันเองกับผู้ ใช้บริการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่  
ยังมีความรู้ความเข้าใจในงาน สามารถให้บริการได้รวดเร็ว ชี้แนะให้ค าปรึกษาและแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับบริการ 
ด้านต่างๆ ไดต้รงตามความต้องการ นอกจากนี้ ยังประทับใจในเรื่องส านักงานทีม่ีความสะอาด เป็นระเบียบ 
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 - การให้บริการที่ท่านไม่พึงพอใจ และต้องการให้ปรับปรุง : ผู้รับบริการส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจและ
ต้องการให้ปรับปรุงการ ดังนี้ 
  1) การจ่ายเงินชดเชย กรณีว่างงานมักมีปัญหาล่าช้าและข้อมูลมีความคาดเคลื่อนไม่ชัดเจน  
  2) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานบริการผ่านทางโทรศัพท์ บางหน่วยงานติดต่อได้ยาก 
  3) เพ่ิมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือกรณีว่างงาน 

ตารางที่ 10 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้บริการจัดหางานในประเทศ จ าแนกตามหน่วยงานให้บริการ    

หนว่ยงาน 
ให้บรกิาร 

การให้บรกิารทีป่ระทบัใจ 
การให้บรกิาร 

ที่ไมพ่ึงพอใจ และต้องการ
ให้ปรบัปรุง 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

ศูนย์บริการจัดหางาน
เพ่ือคนไทย 

- รวดเร็ว ให้ข้อมูลชัดเจน
ครบถ้วน 
- เจ้าหน้าที่อัธยาศัยดี 
- สถานที่ดี รวดเร็ว 
สะดวก สะอาด 
- เจ้าหน้าที่ให้บริการดี 
พูดจาไพเราะ 
- พูดจาดี สุภาพ รวดเร็ว 
- สุภาพเรียบร้อย 
- บริการดี แนะน าดีมาก 
- ความรวดเร็วในการ
ให้บริการ และความ
สะอาดเรียบร้อยของ
สถานที่ 
- เจ้าหน้าที่ให้บริการดี 
- ความรวดเร็ว 
- สายด่วน 1506 บริการดี 
พูดจาดี ให้ความเข้าใจ 
ชัดเจน 
- พนักงานให้บริการดีมาก 
- เจ้าหน้าที่แนะน าดี 

- โทรติดต่อยาก 
- การจ่ายเงินชดเชย กรณี
ว่างงานมักมีปัญหาล่าช้า 
และข้อมูลมีความ
คลาดเคลื่อนไม่ชัดเจน 
- เพ่ิมการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือกรณี
ว่างงาน 

- ไม่มี - 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร
พ้ืนที่ 1 

- ทันสมัย รวดเร็ว 
- อธิบายเข้าใจได้ดี 
- ให้ค าแนะน าดีมาก 
- ให้ข้อมูลที่เข้าใจง่าย 
ชัดเจน 
- เจ้าหน้าที่มีความเป็น
กันเอง ใช้น้ าเสียสุภาพ 
- รวดเร็ว สะดวก 

- ไม่มี - - ไม่มี - 
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หนว่ยงาน 
ให้บรกิาร 

การให้บรกิารทีป่ระทบัใจ 
การให้บรกิาร 

ที่ไมพ่ึงพอใจ และต้องการ
ให้ปรบัปรุง 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร
พ้ืนที่ 2 

ให้รายละเอียดชัดเจน เป็น
กันเอง มี service mind 

- ไม่มี - - ไม่มี - 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร
พ้ืนที่ 3 

- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร
พ้ืนที่ 4 

เจ้าหน้าที่พูดจาไพเราะ ให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

- ไม่มี - - ไม่มี - 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร
พ้ืนที่ 5 

เจ้าหน้าที่ให้บริการดีมาก - ไม่มี - - ไม่มี - 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร
พ้ืนที่ 6 

- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร
พ้ืนที่ 7 

- พนักงานสุภาพ อธิบายได้
ตรงตามความต้องการ 
- แนะน าเข้าใจง่าย พูดจา
สุภาพ 
- สะดวก เข้าใจง่าย รวดเร็ว 
- รวดเร็ว เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ สุภาพ สามารถตอบ
ค าถามได้ตรงตามความ
ต้องการ 

- ไม่มี - - ไม่มี - 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร
พ้ืนที่ 8 

- เจ้าหน้าที่เป็นกันเอง 
อ านวยความสะดวกดีมาก 
- บริการรวดเร็ว 
- บริการดี พูดจาสุภาพ 

- ไม่มี - - ไม่มี - 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร
พ้ืนที่ 9 

- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร
พ้ืนที่ 10 

- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 
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 (2) บริการจัดหางานต่างประเทศ  
 ด าเนินการทอดแบบส ารวจ (แบบ ก) สอบถามความคิดเห็นของผู้ รับบริการเกี่ยวกับ 
ความพึงพอใจและความผูกพันต่อบริการของกรมการจัดหางาน ด้านบริการจัดหางานต่างประเทศ จ านวน  
100 ตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการ ได้แก่ คนหางาน (ที่มาเข้ารับการอบรม/แจ้งการเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศ ด้วยตนเอง/แจ้งการเดินทางกลับไปท างานต่างประเทศ Re-entry) ประชาชนทั่วไป และนายจ้าง 
ตัวแทน สถานประกอบการ ปรากฏผลการส ารวจ ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 จากผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการด้านจัดหางานต่างประเทศ ได้แก่ คนหางาน (ที่มาเข้า
รับการอบรม/แจ้งการเดินทางไปท างานต่างประเทศ ด้วยตนเอง/แจ้งการเดินทางกลับไปท างานต่างประเทศ 
Re-entry) ประชาชนทั่วไป จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 90 และนายจ้าง ตัวแทน สถานประกอบการณ์ 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 พบว่าเป็นเพศชาย ร้อยละ 60.00 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 40.00  
โดยผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ที่มารับบริการมีช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 56.00 รองลงมาอายุระหว่าง  
20-29 ปี ร้อยละ 22.00 อายุระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 19.00 และอายุระหว่าง 50-59 ปี ร้อยละ 3.00 
ตามล าดับ รายละเอียดตามตารางที่ 11 

ตารางที่ 11 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการจัดหางานต่างประเทศที่ตอบแบบส ารวจ  

ประเด็น จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ ร้อยละ 

เพศ 
 - ชาย 
 - หญิง 
 

 
60 
40 

 
60.00 
40.00 

รวม 100 100.00 
อาย ุ
 - 20-29 ปี 
 - 30-39 ปี 
 - 40-49 ปี 
 - 50-59 ปี 

 
22 
56 
19 
3 

 
22.00 
56.00 
19.00 
3.00 

รวม 100 100.00 
  
 ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในบริการ 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการแบ่งการส ารวจตามประเด็นการให้บริการออกเป็น  
4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
และด้านผลลัพธ์ของบริการที่ ได้รับ พบว่าผู้ รับบริการที่ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อบริกา ร 
จัดหางานต่างประเทศในภาพรวมระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 78.20 โดยมีความพึงพอใจในประเด็น 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.40 และประเด็นด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
ที่ได้รับความพึงพอใจต่ าสุด คิดเป็นร้อยละ 77.20 ดังตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12 ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการจัดหางานต่างประเทศ  

ประเดน็การใหบ้รกิาร 

รอ้ยละผูต้อบแบบ 
ตามระดบัความพงึพอใจ คา่เฉลีย่ 

( ) 
รอ้ยละ 
(%) 

รอ้ยละ
ผูต้อบแบบ
ทีไ่มพ่งึ
พอใจ 

จ านวน 
ผูต้อบ 
(คน) มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุ่ด 

ดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 3.86 77.20 0.00  

1) ความชัดเจนของขั้นตอน 
การให้บริการ มีความสะดวก 
เป็นระบบ และมีประกาศ 
แจ้งขั้นตอนและระยะเวลา 
การให้บริการทีส่ามารถ 
เห็นไดโ้ดยง่าย และชัดเจน 

17.00 57.00 24.00 2.00 0.00 3.89 77.80 0.00 100 

2) ขั้นตอนในการให้บริการ 
มีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน 

20.00 37.00 43.00 0.00 0.00 3.77 75.40 0.00 100 

3) ระยะเวลาการให้บริการ 
มีความสะดวก รวดเร็ว และ
เหมาะสม 

22.00 41.00 36.00 1.00 0.00 3.87 77.40 0.00 100 

4) การใหบ้ริการมีความเสมอภาค 
ให้บริการตามล าดับก่อนหลัง 

20.00 43.00 36.00 1.00 0.00 3.82 76.40 0.00 100 

5) กระบวนการมีความโปร่งใส
และตรวจสอบได ้

22.00 50.00 28.00 1.00 0.00 3.94 78.80 0.00 100 

6) ความเหมาะสมของเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นขอ 
รับบริการ 

21.00 44.00 35.00 0.00 0.00 3.86 77.20 0.00 100 

ดา้นเจา้หนา้ทีผู่ใ้หบ้รกิาร 3.97 79.40 0.00  

1) เจ้าหนา้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ในการชี้แจง ให้ค าปรึกษา และ
การให้บริการ 

21.00 50.00 27.00 2.00 0.00 3.90 78.00 0.00 100 

2) ความสุภาพ เอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เตม็ใจ และ 
ความพร้อมในการให้บริการ 
ของเจ้าหน้าท่ี 

23.00 48.00 28.00 1.00 0.00 3.93 78.60 0.00 100 

3) ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 

28.00 46.00 26.00 0.00 0.00 4.02 80.40 0.00 100 

4) ความเหมาะสมของ
บุคลิกภาพและการแต่งกาย 

27.00 48.00 25.00 0.00 0.00 4.02 80.40 0.00 100 

ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 3.87 77.40 0.00  

1) ความเพียงพอของจุดให้บริการ
และจุดประชาสัมพันธ์ 

17.00 57.00 26.00 0.00 0.00 3.91 
 

78.20 0.00 100 

2) ความพร้อมและความทันสมัย
ด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์และ
เครื่องมือในการให้บริการ 

18.00 48.00 33.00 1.00 0.00 3.83 76.60 0.00 100 
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ประเดน็การใหบ้รกิาร 

รอ้ยละผูต้อบแบบ 
ตามระดบัความพงึพอใจ คา่เฉลีย่ 

( ) 
รอ้ยละ 
(%) 

รอ้ยละ
ผูต้อบแบบ
ทีไ่มพ่งึ
พอใจ 

จ านวน 
ผูต้อบ 
(คน) มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุ่ด 

3) ความเพียงพอของอุปกรณ์ 
และสิ่งอ านวยความสะดวก  
เช่น ท่ีนั่งรอ น้ าดื่ม ห้องน้ า  
โรงอาหาร ฯลฯ 

20.00 42.00 37.00 1.00 0.00 3.81 76.20 0.00 100 

4) ความชัดเจนและน่าสนใจ
ของป้ายข้อความบอกจุด
บริการ/ป้ายประชาสัมพันธ/์
แผ่นพับ/คู่มือต่าง ๆ 

19.00 47.00 34.00 0.00 0.00 3.85 77.00 0.00 100 

5) ความสะอาด เรียบร้อยของ
สถานท่ีให้บริการโดยรวม 

24.00 46.00 29.00 1.00 0.00 3.93 78.60 0.00 100 

ดา้นผลลพัธข์องบรกิารทีไ่ดร้บั 3.93 78.60 0.00  

1) ตรงตามความต้องการ ถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ 

19.00 53.00 27.00 1.00 0.00 3.90 78.00 0.00 100 

2) ระยะเวลาที่แล้วเสร็จเป็นไป
ตามที่คาดหวัง และมีความ
เหมาะสม 

26.00 43.00 30.00 1.00 0.00 3.94 78.80 0.00 100 

3) ความคุ้มค่า คุ้มประโยชน์
ของบริการ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้

23.00 50.00 27.00 0.00 0.00 3.96 79.20 0.00 100 

ความพึงพอใจการใหบ้รกิารในภาพรวม 3.91 78.20 0.00 100 

 จากตารางที่ 12 เมื่อเปรียบเทียบผลส ารวจทั้ง 4 ด้าน กับเกณฑ์ค่าคะแนนการวัดระดับความพึงพอใจ 
พบว่าผู้รับบริการที่ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจแต่ละประเด็นย่อยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยประเด็น
ย่อยท่ีมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก  โดยอันดับแรก ได้แก่ ประเด็นความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และประเด็นความเหมาะสมของบุคลิกภาพและการแต่งกาย ได้คะแนน 
ความพึงพอใจร้อยละ 80.40 เท่ากันทั้งสองประเด็น อันดับที่ 2 ได้แก่ ประเด็นความคุ้มค่า คุ้มประโยชน์ 
ของบริการ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 79.20 อันดับที่ 3 ได้แก่ประเด็นกระบวนการมีความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ และประเด็นระยะเวลาที่แล้วเสร็จเป็นไปตามที่คาดหวัง และมีความเหมาะสม  
ได้คะแนนความพึงพอใจ ร้อยละ 78.80 เท่ากันทั้งสองประเด็น ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าจุดแข็งของการให้บริการ
จัดหางานต่างประเทศอยู่ที่ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และหากพิจารณาถึงประเด็นย่อยที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ต่ าที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ประเด็นขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  ร้อยละ 75.40 
อันดับต่อมาคือประเด็นความเพียงพอของอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอ น้ าดื่ม ห้องน้ า  
โรงอาหาร ฯลฯ ร้อยละ 76.20 และอันดับสุดท้ายคือประเด็นการให้บริการมีความเสมอภาค ให้บริการ
ตามล าดับก่อนหลัง ร้อยละ 76.40 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจุดอ่อนของการให้บริการจัดหางานต่างประเทศอยู่ที่ 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการและด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
 อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่างานบริการจัดหางานต่างประเทศยังมีประเด็นย่อยที่ผู้รับบริการบางส่วน 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางและน้อย กรมควรต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของงานบริการ
จัดหางานต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แม้ว่าบริการนั้น ๆ จะได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากแล้วก็ตาม 
เพ่ือเป็นการยกระดับการบริการและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสูงสุด และน าไปสู่ความ
พึงพอใจมากที่สุดในการรับบริการต่อไป 
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ตารางที่ 13 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อช่องทางการขอรับบริการ/การติดต่อสื่อสาร/การประสานงาน/การ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ของบริการจัดหางานในประเทศ  

ประเภทของชอ่งทาง 
จ านวน 

ผูต้อบแบบส ารวจ (คน) 
รอ้ยละ 

ช่องทางทีท่า่นเลอืกใชบ้รกิารบอ่ยทีส่ดุ   
 - ณ ส านักงาน 79 79.00 
 - สายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2 7 7.00 
 - เว็บไซต์กรมการจัดหางาน 1 1.00 
 - โทรสาร (แฟกซ์) - - 
 - โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของเรื่องโดยตรง 5 5.00 
 - อีเมล์ (e-mail) - - 
 - บริการออนไลน์ผ่านอินเตอรเ์น็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
  เว็บไซต์แต่ละบริการ/line/facebook) 

8 8.00 

รวม 100 100.00 
จากชอ่งทางทีเ่ลอืกทา่นมคีวามพึงพอใจหรอืไม ่   
 - พึงพอใจ 100 100 
 - ไม่พึงพอใจ - - 

รวม 100 100.00 
หมายเหตุ : เลือกช่องทางที่ใช้บริการบ่อยที่สุดเพียงช่องทางเดียว 

 จากตารางที่  13 พบว่าช่องทางการขอรับบริการ/การติดต่อสื่อสาร/การประสานงาน/ 
การร้องเรียน ร้องทุกข์ท่ีผู้รับบริการจัดหางานต่างประเทศใช้บริการมากที่สุด คือ ช่องทาง ณ ส านักงาน คิดเป็น 
ร้อยละ 79.00 รองลงมา คือ ช่องทางบริการออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
เว็บไซต์แต่ละบริการ/line/facebook) สายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2 โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของเรื่อง
โดยตรง และเว็บไซต์กรมการจัดหางาน ตามล าดับ โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อช่องทางที่เลือกใช้บริการ 
คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการได้รับการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการ 
ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามงานบริการจัดหางานต่างประเทศควรประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการในการใช้บริการช่องทางการติดต่อสื่อสาร/การประสานงาน/การร้องเรียน  
ร้องทุกข์ของกรมซึ่งได้มีการเปิดให้บริการผ่านหลากหลายช่องทาง นอกจากนี้ ยังพบว่าช่องทางที่ผู้รับบริการ 
ไมเ่ลือกใช้บริการ คือ โทรสาร (แฟกซ์) และ e-mail ซึ่งแสดงให้เห็นว่าช่องทางดังกล่าวอาจไม่สามารถตอบสนอง
และอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการได้ จึงควรพิจารณายกเลิก หรือปรับปรุงการให้บริการของช่องทาง
บริการดังกล่าว เพ่ือยกระดับการให้บริการทีส่ามารถตอบความต้องการแก่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น  

ตารางที่ 14 ความต้องการให้หน่วยงานเปิดให้บริการในช่วงเวลาพักเที่ยง  

ค าถาม 
จ านวน 

ผูต้อบแบบส ารวจ (คน) 
รอ้ยละ 

ทา่นตอ้งการใหห้นว่ยงานเปดิใหบ้รกิารในช่วงเวลาพกัเทีย่งหรอืไม่   
 - ต้องการ 89 89.00 
 - ไม่ต้องการ 11 11.00 

รวม 100 100.00 
 จากตารางที่ 14 ผลการส ารวจผู้รับบริการที่มีความต้องการให้หน่วยงานเปิดให้บริการช่วงพักเที่ยง 
คิดเป็นร้อยละ 89.00 และท่ีไม่ต้องการคิดเป็นร้อยละ 11.00 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้มารับบริการส่วนใหญ่ต้องการ
ให้หน่วยงานเปิดให้บริการในช่วงพักเท่ียง 
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ส่วนที่ 3  : ทัศนคติและความผูกพันของผู้รับบริการจัดหางานต่างประเทศที่มีต่อกรมการจัดหางาน  
 การส ารวจทัศนคติและความผูกพันของผู้รับบริการที่มีต่อกรมการจัดหางาน ได้ก าหนดข้อค าถาม
ที่สะท้อนถึงความผูกพันของผู้รับบริการจัดหางานต่างประเทศที่มีต่อกรมการจัดหางาน จ านวน 3 ประเด็น  
ซึ่งผลการส ารวจพบว่าผู้รับบริการจัดหางานต่างประเทศมีทัศนคติและความผูกพันต่อกรมการจัดหางาน  
คิดเป็นร้อยละ 99.67 ซึ่งถือว่าสูงมาก และจากประเด็นค าถามที่ใช้ แสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการนอกจากมีความ
ผูกพันกับกรมการจัดหางานแล้ว ยังยินดีที่จะแนะน าผู้อ่ืนมาใช้บริการของกรม ตลอดจนบอกต่อหรือกระจาย
ข่าวการจัดท ากิจกรรมหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้บุคคลอ่ืนทราบด้วย รายละเอียดดังตารางที่ 15 

ตารางที่ 15 ทัศนคติและความผูกพันของผู้รับบริการจัดหางานในประเทศที่มีต่อกรมการจัดหางาน  

ค าถาม 

ร้อยละของผู้แสดงความเห็น 
(n = 300 คน) 

ผูกพนั ไมผู่กพัน 
1) ท่านยินดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมท ากิจกรรม หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้
กรมการจัดหางานเกิดการพัฒนาในทางท่ีดีขึ้นหรือไม่ (ยินดี/ไม่ยินดี) 

100.00 0.00 

2) เมื่อท่านได้มาใช้บริการของกรมการจัดหางานแล้ว ท่านคิดว่าจะแนะน าผู้อ่ืน
ให้มาใช้บริการด้วยหรือไม่ (แนะน า/ไม่แนะน า) 

99.00 1.00 

3) หากกรมการจัดหางานมีการจัดท ากิจกรรมหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
ท่านจะบอกต่อหรือกระจายข่าวให้บุคคลอื่นทราบหรือไม่ (บอกต่อ/ไม่บอกต่อ) 

100.00 0.00 

ภาพรวมทศันคติและความผูกพัน 99.67 0.33 

 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ    
 เป็นการส ารวจโดยใช้ค าถามปลายเปิด จ านวน 3 ประเด็น เพ่ือน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
จากผู้รับบริการมาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการให้บริการจัดหางานต่างประเทศในภาพรวมต่อไป  
ซึ่งผลการส ารวจพบว่าผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็น สรุปไดด้ังนี้ (รายละเอียดตามตารางที่ 16) 

ตารางที่ 16 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ จ าแนกตามหน่วยงานให้บริการ  

หนว่ยงาน 
ให้บรกิาร 

การให้บรกิารทีป่ระทบัใจ 
การให้บรกิาร 

ที่ไมพ่ึงพอใจ และต้องการ
ให้ปรบัปรุง 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

กองบริหารแรงงาน
ไทยไปต่างประเทศ 

- เจ้าหน้าที่ทุกคนให้
ค าแนะน าดีมาก 
- เจ้าหน้าที่พูดเพราะและ
ให้ค าแนะน าดีมาก   
- ให้บริการดมีาก  
- บุลากรพูดจาสุภาพ 
ชี้แนะแนวทางดีมาก 
- พนักงานให้บริการ และ
ค าแนะน าดีมาก 
- สะดวก รวดเร็ว ในการ
เตรียมเอกสาร 

- ใช้เวลาในการตรวจสอบ
เอกสารนานมาก 

- ไม่มี - 
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 (3) งานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว 
 ด าเนินการทอดแบบส ารวจ (แบบ ก) สอบถามความคิดเห็นของผู้ รับบริการเกี่ยวกับ 
ความพึงพอใจและความผูกพันต่อบริการของกรมการจัดหางาน ด้านงานพิจารณาอนุญาตการท างาน  
ของคนต่างด้าว จ านวน 250 ตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการ ได้แก่ คนต่างด้าวที่มารับบริการ  
ณ ส านักงาน ปรากฏผลการส ารวจ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 จากผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการด้านงานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว 
ไดแ้ก่ คนต่างด้าวที่มารับบริการ ณ ส านักงาน จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่าเป็นเพศชาย ร้อยละ 
50.00 และเพศหญิง ร้อยละ 50.00 โดยผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ที่มารับบริการมีช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี 
ร้อยละ 37.60 รองลงมาอายุระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 28.80 อายุระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 22.40  
อายุระหว่าง 50-59 ปี ร้อยละ 8.40 และอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 2.80 ตามล าดับ รายละเอียดตามตารางที่ 17 

ตารางที่ 17 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการงานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าวที่ตอบแบบส ารวจ 

ประเด็น จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ ร้อยละ 
เพศ 
 - ชาย 
 - หญิง 

 
125 
125 

 
50.00 
50.00 

รวม 250 100.00 
อาย ุ
 - 20-29 ปี 
 - 30-39 ปี 
 - 40-49 ปี 
 - 50-59 ปี 
 - 60 ปีขึ้นไป 

 
72 
94 
56 
21 
7 

 
28.80 
37.60 
22.40 
8.40 
2.80 

รวม 250 100.00 
 
 ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในบริการ 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการแบ่งการส ารวจตามประเด็นการให้บริการออกเป็น  
4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
และด้านผลลัพธ์ของบริการที่ได้รับ พบว่าผู้รับบริการที่ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่องานพิจารณาอนุญาต
การท างานของคนต่างด้าวในภาพรวมระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.80 โดยมีความพึงพอใจในประเด็น 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.40 และประเด็นด้านด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่ได้รับ
ความพึงพอใจต่ าสุด คิดเป็นร้อยละ 82.40 ดังตารางที่ 18 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางที่ 18 ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่องานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว 

ประเดน็การใหบ้รกิาร 

รอ้ยละผูต้อบแบบ 
ตามระดบัความพงึพอใจ คา่เฉลีย่ 

( ) 
รอ้ยละ 
(%) 

รอ้ยละ
ผูต้อบแบบ
ทีไ่มพ่งึ
พอใจ 

จ านวน 
ผูต้อบ 
(คน) มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุ่ด 

ดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 4.26 85.20 0.00  

1) ความชัดเจนของขั้นตอน 
การให้บริการ มีความสะดวก 
เป็นระบบ และมีประกาศ 
แจ้งขั้นตอนและระยะเวลา 
การให้บริการทีส่ามารถ 
เห็นไดโ้ดยง่าย และชัดเจน 

37.60 48.40 13.20 0.80 0.00 4.23 84.60 0.00 250 

2) ขั้นตอนในการให้บริการ 
มีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน 

36.40 51.20 12.40 0.00 0.00 4.24 84.80 0.00 250 

3) ระยะเวลาการให้บริการ 
มีความสะดวก รวดเร็ว  
และเหมาะสม 

36.00 52.40 11.60 0.00 0.00 4.24 84.80 0.00 250 

4) การใหบ้ริการมีความเสมอภาค 
ให้บริการตามล าดับก่อนหลัง 

41.60 47.20 11.20 0.00 0.00 4.30 86.00 0.00 250 

5) กระบวนการมีความโปร่งใส
และตรวจสอบได ้

40.80 48.80 10.40 0.00 0.00 4.30 86.00 0.00 250 

6) ความเหมาะสมของเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นขอ 
รับบริการ 

36.80 49.60 13.60 0.00 0.00 4.26 85.20 0.00 250 

ดา้นเจา้หนา้ทีผู่ใ้หบ้รกิาร 4.32 86.40 0.00  

1) เจ้าหนา้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ในการชี้แจง ให้ค าปรึกษา และ
การให้บริการ 

47.20 39.60 13.20 0.00 0.00 4.34 86.80 0.00 250 

2) ความสุภาพ เอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เตม็ใจ และ 
ความพร้อมในการให้บริการ 
ของเจ้าหน้าท่ี 

43.20 44.00 12.80 0.00 0.00 4.30 86.00 0.00 250 

3) ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 

46.40 41.20 12.40 0.00 0.40 4.34 86.80 0.00 250 

4) ความเหมาะสมของ
บุคลิกภาพและการแต่งกาย 

42.40 42.80 14.80 0.00 0.00 4.28 85.60 0.00 250 

ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 4.12 82.40 0.00  

1) ความเพียงพอของจุดให้บริการ
และจุดประชาสัมพันธ์ 

30.00 53.20 16.80 0.00 0.00 4.13 82.60 0.00 250 

2) ความพร้อมและความทันสมัย
ด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์และ
เครื่องมือในการให้บริการ 

27.20 56.00 15.60 1.20 0.00 4.09 81.80 0.00 250 
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ประเดน็การใหบ้รกิาร 

รอ้ยละผูต้อบแบบ 
ตามระดบัความพงึพอใจ คา่เฉลีย่ 

( ) 
รอ้ยละ 
(%) 

รอ้ยละ
ผูต้อบแบบ
ทีไ่มพ่งึ
พอใจ 

จ านวน 
ผูต้อบ 
(คน) มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุ่ด 

3) ความเพียงพอของอุปกรณ์ 
และสิ่งอ านวยความสะดวก  
เช่น ท่ีนั่งรอ น้ าดื่ม ห้องน้ า  
โรงอาหาร ฯลฯ 

24.40 55.20 19.60 0.80 0.00 4.03 80.60 0.00 250 

4) ความชัดเจนและน่าสนใจ
ของป้ายข้อความบอกจุด
บริการ/ป้ายประชาสัมพันธ/์
แผ่นพับ/คู่มือต่าง ๆ 

28.80 55.20 16.00 0.00 0.00 4.13 82.60 0.00 250 

5) ความสะอาด เรียบร้อยของ
สถานท่ีให้บริการโดยรวม 

32.80 54.40 12.80 0.80 0.00 4.20 84.00 0.00 250 

ดา้นผลลพัธข์องบรกิารทีไ่ดร้บั 4.24 84.80 0.00  

1) ตรงตามความต้องการ ถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ 

40.40 46.80 12.80 0.00 0.00 4.28 85.60 0.00 250 

2) ระยะเวลาที่แล้วเสร็จเป็นไป
ตามที่คาดหวัง และมีความ
เหมาะสม 

38.00 47.20 14.00 0.80 0.00 4.22 84.40 0.00 250 

3) ความคุ้มค่า คุ้มประโยชน์
ของบริการ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้

36.40 49.60 14.00 0.00 0.00 4.22 84.40 0.00 250 

ความพึงพอใจการใหบ้รกิารในภาพรวม 4.24 84.80 0.00 250 

 จากตารางที่ 18 เมื่อเปรียบเทียบผลส ารวจทั้ง 4 ด้าน กับเกณฑ์ค่าคะแนนการวัดระดับความพึงพอใจ 
พบว่าผู้รับบริการที่ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจแต่ละประเด็นย่อยอยู่ในระดับพึงพอใจมากถึงพึงพอใจมากที่สุด 
โดยประเด็นย่อยที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก โดยอันดับที่ 1 ได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ 86.80 
เท่ากัน 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการชี้แจง ให้ค าปรึกษา และประเด็น 
การให้บริการ และความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ อันดับที่ 2 ได้รับความพึงพอใจ 
ร้อยละ 86.00 เท่ากัน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการให้บริการมีความเสมอภาค ให้บริการตามล าดับก่อนหลัง 
ประเด็นกระบวนการมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และประเด็นความสุภาพ เอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ 
และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อันดับที่ 3 ได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ 85.60 เท่ากัน  
2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นความเหมาะสมของบุคลิกภาพและการแต่งกาย และประเด็นตรงตามความต้องการ 
ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจุดแข็งของงานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าวอยู่ที่ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านการให้บริการ และความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ และหากพิจารณาถึงประเด็นย่อยที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่ าที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ อันดับที่ 1  
ความเพียงพอของอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอ น้ าดื่ม ห้องน้ า โรงอาหาร ฯลฯ ร้อยละ 80.60 
อันดับที่ 2 ความพร้อมและความทันสมัยด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการ  ร้อยละ 81.80 
และอันดับที่ 3 ได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ 82.60 เท่ากัน 2 ประเด็น ได้แก่ ความพอเพียงของจุดให้บริการ
และจุดประชาสัมพันธ์  และประเด็นความชัดเจนและน่าสนใจของป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ 
ป้ายประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ/คู่มือต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าจุดอ่อนของงานพิจารณาอนุญาตการท างาน 
ของคนต่างด้าวอยู่ที่ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งกรมการจัดหางานควรพัฒนาและปรับปรุงในประเด็นที่เป็น
จุดอ่อนดังกล่าว เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้ผู้รับบริการระหว่างที่เข้ามาใช้บริการให้มีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 
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 อย่างไรก็ตาม แม้ว่างานบริการของงานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าวจะได้รับ 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดแล้วก็ตาม กรมยังคงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือเป็นการยกระดับการให้บริการดังกล่าวให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสูงสุด  
ซึ่งจะน าไปสู่ความพึงพอใจในการรับบริการต่อไป  

ตารางที่ 19 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อช่องทางการขอรับบริการ/การติดต่อสื่อสาร/การประสานงาน/การ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ของงานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว  

ประเภทของชอ่งทาง 
จ านวน 

ผูต้อบแบบส ารวจ (คน) 
รอ้ยละ 

ช่องทางทีท่า่นเลอืกใชบ้รกิารบอ่ยทีส่ดุ   
 - ณ ส านักงาน 194 77.60 
 - สายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2 17 6.80 
 - เว็บไซต์กรมการจัดหางาน 7 2.80 
 - โทรสาร (แฟกซ์) - - 
 - โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของเรื่องโดยตรง 9 3.60 
 - อีเมล์ (e-mail) 3 1.20 
 - บริการออนไลน์ผ่านอินเตอรเ์น็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
  เว็บไซต์แต่ละบริการ/line/facebook) 

20 8.00 

รวม 250 100.00 
จากชอ่งทางทีเ่ลอืกทา่นมคีวามพึงพอใจหรอืไม ่   
 - พึงพอใจ 250 100 
 - ไม่พึงพอใจ - - 

รวม 250 100.00 
หมายเหตุ : เลือกช่องทางที่ใช้บริการบ่อยที่สุดเพียงช่องทางเดียว 

 จากตารางที่  19 พบว่าช่องทางการขอรับบริการ/การติดต่อสื่อสาร/การประสานงาน/ 
การร้องเรียน ร้องทุกข์ท่ีผู้รับบริการงานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว คือ ช่องทาง ณ ส านักงาน 
คิดเป็นร้อยละ 77.60 รองลงมา คือ ช่องทางบริการออนไลน์ผ่านอินเตอร์ เน็ต (ระบบ e-service/
แอปพลิเคชั่น/เว็บไซต์แต่ละบริการ/line/facebook) สายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2  โทรศัพท์ติดต่อ
เจ้าของเรื่องโดยตรง เว็บไซต์กรมการจัดหางาน และอีเมล์ (e-mail) ตามล าดับ โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ต่อช่องทางที่เลือกใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการได้รับการบริการที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้ งานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าวควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และและสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการในช่องทางอ่ืน ๆ นอกจากนี้ ยังพบว่า
ช่องทางที่ผู้รับบริการไม่เลือกใช้บริการ คือ โทรสาร (แฟกซ์) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าช่องทางดังกล่าวอาจไม่สามารถ
ตอบสนองและอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการได้ จึงควรพิจารณายกเลิก  หรือปรับปรุงการให้บริการของ
ช่องทางบริการดังกล่าว เพ่ือยกระดับการให้บริการทีส่ามารถตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น 

ตารางที่ 20 ความต้องการให้หน่วยงานเปิดให้บริการในช่วงเวลาพักเที่ยง  

ค าถาม 
จ านวน 

ผูต้อบแบบส ารวจ (คน) 
รอ้ยละ 

ทา่นตอ้งการใหห้นว่ยงานเปดิใหบ้รกิารในช่วงเวลาพกัเทีย่งหรอืไม่   
 - ต้องการ 156 62.40 
 - ไม่ต้องการ 94 37.60 

รวม 250 100.00 
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 จากตารางที่ 20 ผลการส ารวจผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความต้องการให้หน่วยงานเปิดให้บริการ 
ช่วงพักเที่ยง คิดเป็นร้อยละ 62.40 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้มารับบริการส่วนใหญ่มีความต้องการให้หน่วยงาน 
เปิดให้บริการในช่วงพักเท่ียง ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าผู้รับบริการบางรายสะดวกที่จะเข้ามารับบริการเฉพาะช่วงเวลา
พักเที่ยงเท่านั้น หรืออาจต้องการการบริการที่ต่อเนื่อง รวดเร็ว  นอกจากนี้ ยังพบว่ามีผู้รับบริการจ านวน 
ไม่น้อยที่ไม่ต้องการให้หน่วยงานเปิดให้บริการช่วงพักเที่ยง  คิดเป็นร้อยละ 37.60 ซ่ึงถือว่าเป็นสัดส่วน 
ที่มีนัยส าคัญที่บ่งชี้ได้ว่างานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าวนั้น ผู้รับบริการบางส่วนยังคงยินดี 
ที่จะมาขอรับบริการในช่วงเวลาท าการปกติ เนื่องจากมองว่าเวลาพักเที่ยงคือช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ต้องพักผ่อน 
เพ่ือที่จะได้กลับมาปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในช่วงเวลาท าการปกติ 

ส่วนที่ 3  : ทัศนคติและความผูกพันของผู้รับบริการงานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าวที่มีต่อ
กรมการจัดหางาน  
 การส ารวจทัศนคติและความผูกพันของผู้รับบริการที่มีต่อกรมการจัดหางาน ได้ก าหนดข้อค าถาม
ที่สะท้อนถึงความผูกพันของผู้รับบริการงานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าวที่มีต่อกรมการจัดหางาน 
จ านวน 3 ประเด็น ซึ่งผลการส ารวจพบว่าผู้รับบริการงานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าวมีทัศนคติ
และความผูกพันต่อกรมการจัดหางาน คิดเป็นร้อยละ 98.40 ซึ่งถือว่าสูงมาก และจากประเด็นค าถามที่ใช้ 
แสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการนอกจากมีความผูกพันกับกรมการจัดหางานแล้ว ยังยินดีที่จะแนะน าผู้อ่ืนมาใช้
บริการของกรม รวมถึงการบอกต่อหรือกระจายข่าวการจัดท ากิจกรรมหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้บุคคลอ่ืน
ทราบด้วย ทั้งนี้ ผู้ใช้รับบริการบางรายที่เลือกไม่เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาว่าง และไม่แนะน าผู้อ่ืน
มาใช้บริการ เนื่องจากมีการบริการที่ซับซ้อนและล่าช้า รายละเอียดดังตารางที่ 21 

ตารางที่ 21 ทัศนคติและความผูกพันของผู้รับบริการงานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว 
ที่มีต่อกรมการจัดหางาน  

ค าถาม 

ร้อยละของผู้แสดงความเห็น 
(n = 250 คน) 

ผูกพนั ไมผู่กพัน 
1) ท่านยินดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมท ากิจกรรม หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้
กรมการจัดหางานเกิดการพัฒนาในทางท่ีดีขึ้นหรือไม่ (ยินดี/ไม่ยินดี) 

97.60 2.40 

2) เมื่อท่านได้มาใช้บริการของกรมการจัดหางานแล้ว ท่านคิดว่าจะแนะน าผู้อ่ืน
ให้มาใช้บริการด้วยหรือไม่ (แนะน า/ไม่แนะน า) 

98.40 1.60 

3) หากกรมการจัดหางานมีการจัดท ากิจกรรมหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
ท่านจะบอกต่อหรือกระจายข่าวให้บุคคลอื่นทราบหรือไม่ (บอกต่อ/ไม่บอกต่อ) 

99.20 0.80 

ภาพรวมทศันคติและความผูกพัน 98.40 1.60 

 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้บริการงานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว 
 เป็นการส ารวจโดยใช้ค าถามปลายเปิด จ านวน 3 ประเด็น เพ่ือน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จากผู้รับบริการมาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการให้บริการงานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว
ในภาพรวมต่อไป ซึ่งผลการส ารวจพบว่าผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็น สรุปได้ดังนี้ 
(รายละเอียดตามตารางที่ 22)  
 - การให้บริการที่ท่านประทับใจ : ผู้รับบริการส่วนใหญ่จะประทับใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการ  
ซึ่งให้บริการดี สะดวก รวดเร็ว สุภาพ ช่วยเหลือผู้มาติดต่อเสมอ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังสามารถชี้แจงข้อมูล  
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ให้ค าปรึกษาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังประทับใจในเรื่องของระบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ตลอดจนการตรวจเอกสารที่มีความรวดเร็ว ท าให้การด าเนินการขออนุญาตเป็นไปด้วยความราบรื่น 
 - การให้บริการที่ท่านไม่พึงพอใจ และต้องการให้ปรับปรุง : ผู้รับบริการส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจและ
ต้องการให้ปรับปรุงบริการ ดังนี้ 
  1) คิวรอการรับบริการมีเป็นจ านวนมาก ควรมีการให้จองคิวในรูปแบบออนไลน์  
  2) การให้บริการมีความซับซ้อนเกินไป ควรจะมีข้ันตอนที่ง่ายมากกว่านี้ 
  3) ควรมีการปรับปรุงเรื่องห้องสุขา 
 - ข้อเสนอแนะอื่น ๆ : ในบางหน่วยงานบริการควรพัฒนาและเพ่ิมเติมในเรื่องต่างๆ ให้มากขึ้น
เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ ดังนี้ 
  1) ต้องการพื้นที่นั่งรอท่ีมากกว่านี้ และควรเว้นระยะห่างตามสถานการณ์ Covid-19 
  2) เจ้าหน้าที่ควรให้บริการอย่างเป็นกันเอง และมีความกระตือรือร้นมากกว่านี้ 
  3) ควรให้บริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
  4) ถ้ามีการให้ยื่นเอกสารออนไลน์ หรือจองคิวออนไลน์จะดีมาก 

ตารางที่ 22 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้บริการงานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว จ าแนกตาม
หน่วยงานให้บริการ  

หนว่ยงาน 
ให้บรกิาร 

การให้บรกิารทีป่ระทบัใจ 
การให้บรกิาร 

ที่ไมพ่ึงพอใจ และต้องการ
ให้ปรบัปรุง 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

ศูนย์บริการวีซ่าและ
ใบอนุญาตท างาน 

- รอคิวไม่นาน 
- การบริการที่รวดเร็ว 
- รวดเร็ว 
- มีการพัฒนาในด้าน 
Digital work permit 
เทคโนโลยีต่าง ๆ และ
ความสะดวกรวดเร็ว 
- เจ้าหน้าที่ให้บริการ
สะดวกรวดเร็ว และเป็น
กันเอง 
- เจ้าหน้าที่ให้บริการดี 
- เจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์
ให้บริการดี ดูแลเอาใจใส่
ช่วยเหลือได้เป็นอย่างดี  
มีความเป็นกันเอง 

- มีความยุ่งยากซับซ้อน 
ควรจะมีข้ันตอนที่ง่าย 
กว่านี้ 
- คิวรอรับบริการมีเป็น
จ านวนมาก ควรมีการให้
จองคิวในรูปแบบออนไลน์ 
 

- ควรมีความกระตือรือร้น 
และบริการอย่างเป็น
กันเองมากกว่านี้ 
- ควรมีการให้บริการอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียม 
- ควรมีพื้นที่นั่งรอมากกว่า
นี้ และควรมีการเว้น
ระยะห่างตามสถานการณ์ 
Covid-19 
- ให้รักษามาตรฐานการ
ให้บริการที่ดีแบบนี้ต่อไป 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร
พ้ืนที่ 1 

- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร
พ้ืนที่ 2 

- รวดเร็ว แม่นย า ฉับไว 
- พนักงานแนะน าบริการดี
เยี่ยม 

- ห้องน้ า 
 

- ไม่มี - 
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หนว่ยงาน 
ให้บรกิาร 

การให้บรกิารทีป่ระทบัใจ 
การให้บรกิาร 

ที่ไมพ่ึงพอใจ และต้องการ
ให้ปรบัปรุง 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

- เจ้าหน้าที่ใส่ใจตอบ
ค าถาม ให้บริการดีมาก 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร
พ้ืนที่ 3 

- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร
พ้ืนที่ 4 

- เจ้าหน้าที่ให้บริการดีมาก 
 

- ไม่มี - - ไม่มี - 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร
พ้ืนที่ 5 

- เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าได้ด ี
ด้วยความเต็มใจ 

- ไม่มี - - ไม่มี - 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร
พ้ืนที่ 6 

- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร
พ้ืนที่ 7 

- ความรวดเร็วในการต่อ
ใบอนุญาตท างาน  
มนุษยสัมพันธ์ ที่ดีของ 
ผู้ให้บริการ 
- การบริการที่รวดเร็ว 
- เจ้าหน้าที่มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญในการ
ชี้แจง ให้ค าปรึกษา และ
การให้บริการอย่างดี 
- พนักงานมีความสุภาพ 
พูดจาดี ให้บริการเป็นอย่างด ี

- ไม่มี - - ถ้ามีการให้ยื่นเอกสาร
ออนไลน์ หรือจองคิว
ออนไลน์จะดีมาก 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร
พ้ืนที่ 8 

- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร
พ้ืนที่ 9 

- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร
พ้ืนที่ 10 

- ความเอาใจใส่ต่อ
ประชาชนที่มารับบริการ 
- เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า
และตรวจสอบเอกสารให้
ครบถ้วนเรียบร้อย และ

- ไม่มี - - ไม่มี - 
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หนว่ยงาน 
ให้บรกิาร 

การให้บรกิารทีป่ระทบัใจ 
การให้บรกิาร 

ที่ไมพ่ึงพอใจ และต้องการ
ให้ปรบัปรุง 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

เต็มใจให้บริการ 
- สถานที่สะดวกในการ
เดินทางมาขอรับ
ใบอนุญาตท างาน  
บริการดี รวดเร็ว 
- เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า
ด้านเอกสารดีมาก 
- ความเป็นกันเอง  
และความพร้อมในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
- การยื่นเอกสารที่รวดเร็ว 
ไม่ต้องรอนาน และมีการ
ตรวจเอกสารอย่างรอบคอบ 
- เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลได้ดี 

 (4) งานตรวจและคุ้มครองคนหางาน 
 ด าเนินการทอดแบบส ารวจ (แบบ ก) สอบถามความคิดเห็นของผู้ รับบริการเกี่ยวกับ 
ความพึงพอใจและความผูกพันต่อบริการของกรมการจัดหางาน ด้านงานตรวจและคุ้มครองคนหางาน จ านวน  
100 ตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการ ได้แก่ คนหางาน ประชาชนทั่วไป ปรากฏผลการส ารวจ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 จากผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการด้านงานตรวจและคุ้มครองคนหางาน ได้แก่ คนหางาน 
ประชาชนทั่วไป จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 67.00 รองลงมา
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 33.00 โดยผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ที่มารับบริการมีช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี  
ร้อยละ 40.00 รองลงมา อายุระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 39.00 อายุระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 17.00 และอายุ
ระหว่าง 50-59 ปี ร้อยละ 4.00 ตามล าดับ รายละเอียดตามตารางที่ 23 

ตารางที่ 23 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการงานตรวจและคุ้มครองคนหางานที่ตอบแบบส ารวจ 

ประเด็น จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ ร้อยละ 
เพศ 
 - ชาย 
 - หญิง 

 
67 
33 

 
67.00 
33.00 

รวม 100 100.00 
อาย ุ
 - 20-29 ปี 
 - 30-39 ปี 
 - 40-49 ปี 
 - 50-59 ปี 

 
39 
40 
17 
4 

 
39.00 
40.00 
17.00 
4.00 

รวม 100 100.00 
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 ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในบริการ 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการแบ่งการส ารวจตามประเด็นการให้บริการออกเป็น  
4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
และด้านผลลัพธ์ของบริการที่ได้รับ พบว่ าผู้รับบริการที่ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่องานตรวจ 
และคุ้มครองคนหางานในภาพรวมระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.60 โดยมีความพึงพอใจในประเด็น 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.20 และประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ที่ได้รับ
ความพึงพอใจต่ าสุด คิดเป็นร้อยละ 80.80 ดังตารางที่ 24 
ตารางที่ 24 ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่องานตรวจและคุ้มครองคนหางาน   

ประเดน็การใหบ้รกิาร 

รอ้ยละผูต้อบแบบ 
ตามระดบัความพงึพอใจ คา่เฉลีย่ 

( ) 
รอ้ยละ 
(%) 

รอ้ยละ
ผูต้อบแบบ
ทีไ่มพ่งึ
พอใจ 

จ านวน 
ผูต้อบ 
(คน) มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุ่ด 

ดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 4.24 84.80 0.17  

1) ความชัดเจนของขั้นตอน 
การให้บริการ มีความสะดวก 
เป็นระบบ และมีประกาศ 
แจ้งขั้นตอนและระยะเวลา 
การให้บริการทีส่ามารถ 
เห็นไดโ้ดยง่าย และชัดเจน 

33.00 55.00 12.00 0.00 0.00 4.21 84.20 0.00 100 

2) ขั้นตอนในการให้บริการ 
มีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน 

32.00 50.00 16.00 2.00 0.00 4.10 82.00 0.00 100 

3) ระยะเวลาการให้บริการ 
มีความสะดวก รวดเร็ว และ
เหมาะสม 

35.00 53.00 12.00 0.00 0.00 4.23 84.60 0.00 100 

4) การใหบ้ริการมีความเสมอภาค 
ให้บริการตามล าดับก่อนหลัง 

37.00 56.00 7.00 0.00 0.00 4.30 86.00 0.00 100 

5) กระบวนการมีความโปร่งใส
และตรวจสอบได ้

38.00 56.00 6.00 0.00 0.00 4.32 86.40 0.00 100 

6) ความเหมาะสมของเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นขอ 
รับบริการ 

34.00 58.00 7.00 0.00 0.00 4.27 85.40 1.00 100 

ดา้นเจา้หนา้ทีผู่ใ้หบ้รกิาร 4.41 88.20 0.00  

1) เจ้าหนา้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ในการชี้แจง ให้ค าปรึกษา และ
การให้บริการ 

45.00 49.00 6.00 0.00 0.00 4.39 87.80 0.00 100 

2) ความสุภาพ เอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เตม็ใจ และ 
ความพร้อมในการให้บริการ 
ของเจ้าหน้าท่ี 

46.00 48.00 6.00 0.00 0.00 4.40 88.00 0.00 100 

3) ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 

47.00 49.00 4.00 0.00 0.00 4.43 88.60 0.00 100 

4) ความเหมาะสมของ
บุคลิกภาพและการแต่งกาย 

47.00 48.00 5.00 0.00 0.00 4.42 88.40 0.00 100 
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ประเดน็การใหบ้รกิาร 

รอ้ยละผูต้อบแบบ 
ตามระดบัความพงึพอใจ คา่เฉลีย่ 

( ) 
รอ้ยละ 
(%) 

รอ้ยละ
ผูต้อบแบบ
ทีไ่มพ่งึ
พอใจ 

จ านวน 
ผูต้อบ 
(คน) มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุ่ด 

ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 4.04 80.80 0.40  

1) ความเพียงพอของจุดให้บริการ
และจุดประชาสัมพันธ์ 

28.00 44.00 26.00 2.00 0.00 3.98 79.60 0.00 100 

2) ความพร้อมและความทันสมัย
ด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์และ
เครื่องมือในการให้บริการ 

34.00 42.00 22.00 1.00 0.00 4.10 82.00 1.00 100 

3) ความเพียงพอของอุปกรณ์ 
และสิ่งอ านวยความสะดวก  
เช่น ท่ีนั่งรอ น้ าดื่ม ห้องน้ า  
โรงอาหาร ฯลฯ 

27.00 42.00 30.00 0.00 0.00 3.97 79.40 1.00 100 

4) ความชัดเจนและน่าสนใจ
ของป้ายข้อความบอกจุด
บริการ/ป้ายประชาสัมพันธ/์
แผ่นพับ/คู่มือต่าง ๆ 

29.00 45.00 25.00 1.00 0.00 4.02 80.40 0.00 100 

5) ความสะอาด เรียบร้อยของ
สถานท่ีให้บริการโดยรวม 

36.00 41.00 23.00 0.00 0.00 4.13 82.60 0.00 100 

ดา้นผลลพัธข์องบรกิารทีไ่ดร้บั 4.22 84.40 0.00  

1) ตรงตามความต้องการ ถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ 

32.00 59.00 9.00 0.00 0.00 4.23 84.60 0.00 100 

2) ระยะเวลาที่แล้วเสร็จเป็นไป
ตามที่คาดหวัง และมีความ
เหมาะสม 

30.00 61.00 8.00 1.00 0.00 4.20 84.00 0.00 100 

3) ความคุ้มค่า คุ้มประโยชน์
ของบริการ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้

29.00 64.00 7.00 0.00 0.00 4.22 84.40 0.00 100 

ความพึงพอใจการใหบ้รกิารในภาพรวม 4.23 84.60 0.14 100 

 จากตารางที่ 24 เมื่อเปรียบเทียบผลส ารวจทั้ง 4 ด้าน กับเกณฑ์ค่าคะแนนการวัดระดับความพึงพอใจ 
พบว่าผู้รับบริการที่ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจแต่ละประเด็นย่อยอยู่ในระดับพึงพอใจมากถึงมากที่สุด  
โดยประเด็นย่อยที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 ประเด็นความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใสและเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 88.60 อันดับที่ 2 ประเด็นความเหมาะสมของบุคลิกภาพ 
และการแต่งกาย ร้อยละ 88.40 และอันดับที่ 3 ประเด็นความสุภาพ เอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และความพร้อม
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ร้อยละ 88.00 และหากพิจารณาถึงประเด็นย่อยที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
ต่ าที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ อันดับที่ 1 ประเด็นความเพียงพอของอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอ 
น้ าดื่ม ห้องน้ า โรงอาหาร ฯลฯ ร้อยละ 79.40 อันดับที่  2 ประเด็นความเพียงพอของจุดให้บริการ 
และจุดประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 79.60 และอันดับที่ 3 ประเด็นความชัดเจนและน่าสนใจของป้ายข้อความ 
บอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ/คู่มือต่าง ๆ ร้อยละ 80.40 ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าจุดอ่อนของงานตรวจ
และคุ้มครองคนหางานอยู่ที่ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 อย่างไรก็ตามจากการพิจารณาจะเห็นได้ว่างานตรวจและคุ้มครองคนหางานยังมีประเด็นย่อย 
ที่ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ 0.14 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรมควรมีการปรับปรุงและพัฒนางานบริการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการ และยกระดับการบริการให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสูงสุด และน าไปสู่ความพึงพอใจในการรับบริการต่อไป 
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ตารางที่ 25 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อช่องทางการขอรับบริการ/การติดต่อสื่อสาร/การประสานงาน/การ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ของงานตรวจและคุ้มครองคนหางาน   

ประเภทของชอ่งทาง 
จ านวน 

ผูต้อบแบบส ารวจ (คน) 
รอ้ยละ 

ช่องทางทีท่า่นเลอืกใชบ้รกิารบอ่ยทีส่ดุ   
 - ณ ส านักงาน 42 42.00 
 - สายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2 11 11.00 
 - เว็บไซต์กรมการจัดหางาน 19 19.00 
 - โทรสาร (แฟกซ์) 1 1.00 
 - โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของเรื่องโดยตรง 8 8.00 
 - อีเมล์ (e-mail) 1 1.00 
 - บริการออนไลน์ผ่านอินเตอรเ์น็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
  เว็บไซต์แต่ละบริการ/line/facebook) 

18 18.00 

รวม 100 100.00 
จากชอ่งทางทีเ่ลอืกทา่นมคีวามพึงพอใจหรอืไม ่   
 - พึงพอใจ 99 99.00 
 - ไม่พึงพอใจ 1 1.00 

รวม 100 100.00 
หมายเหตุ : เลือกช่องทางที่ใช้บริการบ่อยที่สุดเพียงช่องทางเดียว 

 จากตารางที่  25 พบว่าช่องทางการขอรับบริการ/การติดต่อสื่อสาร/การประสานงาน/ 
การร้องเรียน ร้องทุกข์ที่ผู้รับบริการงานตรวจและคุ้มครองคนหางานที่สุด คือ ช่องทาง ณ ส านักงาน คิดเป็น 
ร้อยละ 42.00 รองลงมา คือ เว็บไซต์กรมการจัดหางาน ช่องทางบริการออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต (ระบบ  
e-service/แอปพลิเคชั่น/เว็บไซต์แต่ละบริการ/ line/facebook) สายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2  
โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของเรื่องโดยตรง โทรสาร และอีเมล์ (e-mail) ตามล าดับ โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
ต่อช่องทางที่เลือกใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 99.00 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการได้รับการบริการที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังพบว่าช่องทางที่ผู้รับบริการเลือกใช้บริการน้อยที่สุด  
คือ โทรสาร (แฟกซ์) และ อีเมล์ (e-mail) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าช่องทางดังกล่าวอาจไม่สามารถตอบสนอง 
และอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการได้ จึงควรพิจารณายกเลิก หรือปรับปรุงการให้บริการของช่องทาง
บริการดังกล่าว เพ่ือยกระดับการให้บริการทีส่ามารถตอบความต้องการแก่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น  

ตารางที่ 26 ความต้องการให้หน่วยงานเปิดให้บริการในช่วงเวลาพักเที่ยง  

ค าถาม 
จ านวน 

ผูต้อบแบบส ารวจ (คน) 
รอ้ยละ 

ทา่นตอ้งการใหห้นว่ยงานเปดิใหบ้รกิารในช่วงเวลาพกัเทีย่งหรอืไม่   
 - ต้องการ 89 89.00 
 - ไม่ต้องการ 11 11.00 

รวม 100 100.00 
 จากตารางที่ 26 ผลการส ารวจผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความต้องการให้หน่วยงานเปิดให้บริการ 
ช่วงพักเที่ยง คิดเป็นร้อยละ 89.00 และที่ไม่ต้องการคิดเป็นร้อยละ 11.00 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้มารับบริการ 
ส่วนใหญ่มีความต้องการให้หน่วยงานเปิดให้บริการในช่วงพักเที่ยง ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าผู้รั บบริการบางราย 
สะดวกทีจ่ะเข้ามารับบริการเฉพาะช่วงเวลาพักเท่ียงเท่านั้น หรืออาจต้องการการบริการที่ต่อเนื่อง รวดเร็ว 
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ส่วนที่ 3  : ทัศนคติและความผูกพันของผู้รับบริการงานตรวจและคุ้มครองคนหางานที่มีต่อกรมการจัดหางาน  

 การส ารวจทัศนคติและความผูกพันของผู้รับบริการที่มีต่อกรมการจัดหางาน ได้ก าหนดข้อค าถาม
ที่สะท้อนถึงความผูกพันของผู้รับบริการงานตรวจและคุ้มครองคนหางานที่มีต่อกรมการจัดหางาน จ านวน  
3 ประเด็น ซึ่งผลการส ารวจพบว่าผู้รับบริการงานตรวจและคุ้มครองคนหางานมีทัศนคติและความผูกพัน 
ต่อกรมการจัดหางาน คิดเป็นร้อยละ 98.67 และจากประเด็นค าถามที่ใช้ แสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการนอกจาก 
มีความผูกพันกับกรมการจัดหางานแล้ว ยังยินดีที่จะแนะน าผู้อ่ืนมาใช้บริการของกรม ตลอดจนบอกต่อหรือ
กระจายข่าวการจัดท ากิจกรรมหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้บุคคลอ่ืนทราบด้วย รายละเอียดดังตารางที่ 27 

ตารางที่ 27 ทัศนคติและความผูกพันของผู้รับบริการงานตรวจและคุ้มครองคนหางานที่มีต่อกรมการจัดหางาน  

ค าถาม 

ร้อยละของผู้แสดงความเห็น 
(n = 100 คน) 

ผูกพนั ไมผู่กพัน 
1) ท่านยินดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมท ากิจกรรม หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้
กรมการจัดหางานเกิดการพัฒนาในทางท่ีดีขึ้นหรือไม่ (ยินดี/ไม่ยินดี) 

98.00 2.00 

2) เมื่อท่านได้มาใช้บริการของกรมการจัดหางานแล้ว ท่านคิดว่าจะแนะน าผู้อ่ืน
ให้มาใช้บริการด้วยหรือไม่ (แนะน า/ไม่แนะน า) 

99.00 1.00 

3) หากกรมการจัดหางานมีการจัดท ากิจกรรมหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
ท่านจะบอกต่อหรือกระจายข่าวให้บุคคลอื่นทราบหรือไม่ (บอกต่อ/ไม่บอกต่อ) 

99.00 1.00 

ภาพรวมทศันคติและความผูกพัน 98.67 1.33 

 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้บริการงานตรวจและคุ้มครองคนหางาน 
 เป็นการส ารวจโดยใช้ค าถามปลายเปิด จ านวน 3 ประเด็น เพ่ือน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
จากผู้รับบริการมาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการให้บริการงานตรวจและคุ้มครองคนหางานต่อไป  
ซ่ึงผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็น รายละเอียดดังตารางที่ 28 

ตารางที่ 28 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้บริการงานตรวจและคุ้มครองคนหางาน จ าแนกตามหน่วยให้บริการ 

หนว่ยงาน 
ให้บรกิาร 

การให้บรกิารทีป่ระทบัใจ 
การให้บรกิาร 

ที่ไมพ่ึงพอใจ และต้องการ
ให้ปรบัปรุง 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

กองทะเบียนจัดหางาน
กลางและคุ้มครอง
คนหางาน 

- เจ้าหน้าที่บอกข้อมูลได้
อย่างชัดเจน 
- เจ้าหน้าที่ให้บริการและ
ข้อมูลดี 
- ติดต่อสอบถามง่าย 
- บริการดีมาก 
- บริการดี รับฟัง พูดจาสุภาพ 
- มีการส่งข่าวสารที่รวดเร็ว
ทันใจ 

- ไม่มี - - ไม่มี - 
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 (5) งานแนะแนวและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 ด าเนินการทอดแบบส ารวจ (แบบ ก) สอบถามความคิดเห็นของผู้ รับบริการเกี่ยวกับ 
ความพึงพอใจและความผูกพันต่อบริการของกรมการจัดหางาน ด้านงานแนะแนวและการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ จ านวน 250 ตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการ ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ครูแนะแนว 
และผู้สูงอายุ ปรากฏผลการส ารวจ ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 จากผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการด้านงานแนะแนวและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ครูแนะแนว และผู้สูงอายุ จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.20 รองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 42.80 โดยผู้ตอบแบบส ารวจ 
ส่วนใหญ่ที่มารับบริการมีช่วงอายุระหว่าง 15-19 ปี ร้อยละ 28.40 รองลงมา อายุระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 22.80 
อายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 20.80 อายุระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 17.60 อายุ และระหว่าง 50-59 ปี  
ร้อยละ 10.40 ตามล าดับ รายละเอียดตามตารางที่ 29 

ตารางที่ 29 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการงานแนะแนวและการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ตอบแบบส ารวจ 
ประเด็น จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ (คน) ร้อยละ 

เพศ 
 - ชาย 
 - หญิง 

 
107 
143 

 
42.80 
57.20 

รวม 250 100.00 
อาย ุ
      - 15-19 ปี 
 - 20-29 ปี 
 - 30-39 ปี 
 - 40-49 ปี 
 - 50-59 ปี 

 
71 
57 
52 
44 
26 

 
28.40 
22.80 
20.80 
17.60 
10.40 

รวม 250 100.00 

 ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในบริการ 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการแบ่งการส ารวจตามประเด็นการให้บริการออกเป็น  
4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
และด้านผลลัพธ์ของบริการที่ได้รับ พบว่าผู้รับบริการที่ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อง านแนะแนว 
และการส่งเสริมการประกอบอาชีพในภาพรวมระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.20 โดยมีความพึงพอใจ 
ในประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.00 และประเด็นด้านผลลัพธ์ของบริการที่ได้รับ 
ได้รับความพึงพอใจต่ าสุด คิดเป็นร้อยละ 86.40 ดังตารางที่ 30 
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ตารางที่ 30 ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่องานแนะแนวและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

ประเดน็การใหบ้รกิาร 

รอ้ยละผูต้อบแบบ 
ตามระดบัความพงึพอใจ คา่เฉลีย่ 

( ) 
รอ้ยละ 
(%) 

รอ้ยละ
ผูต้อบแบบ
ทีไ่มพ่งึ
พอใจ 

จ านวน 
ผูต้อบ 
(คน) มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุ่ด 

ดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 4.33 86.60 0.00  

1) ความชัดเจนของขั้นตอน 
การให้บริการ มีความสะดวก 
เป็นระบบ และมีประกาศ 
แจ้งขั้นตอนและระยะเวลา 
การให้บริการทีส่ามารถ 
เห็นไดโ้ดยง่าย และชัดเจน 

35.60 52.40 11.60 0.40 0.00 4.23 84.60 0.00 250 

2) ขั้นตอนในการให้บริการ 
มีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน 

42.80 47.20 9.60 0.40 0.00 4.32 86.40 0.00 250 

3) ระยะเวลาการให้บริการ 
มีความสะดวก รวดเร็ว และ
เหมาะสม 

42.80 46.00 10.80 0.40 0.00 4.31 86.20 0.00 250 

4) การใหบ้ริการมีความเสมอภาค 
ให้บริการตามล าดับก่อนหลัง 

51.60 40.40 8.00 0.00 0.00 4.44 88.80 0.00 250 

5) กระบวนการมีความโปร่งใส
และตรวจสอบได ้
 

43.20 47.60 8.40 
 

0.80 0.00 4.33 86.60 0.00 250 

6) ความเหมาะสมของเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นขอ 
รับบริการ 
 

42.00 50.80 7.20 0.00 0.00 4.35 87.00 0.00 250 

ดา้นเจา้หนา้ทีผู่ใ้หบ้รกิาร 4.45 89.00 0.00  

1) เจ้าหนา้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ในการชี้แจง ให้ค าปรึกษา และ
การให้บริการ 

53.60 40.40 5.60 0.40 0.00 4.47 89.40 0.00 250 

2) ความสุภาพ เอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เตม็ใจ และ 
ความพร้อมในการให้บริการ 
ของเจ้าหน้าท่ี 

54.00 38.80 7.20 0.00 0.00 4.47 89.40 0.00 250 

3) ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 

48.00 45.60 6.40 0.00 0.00 4.42 88.40 0.00 250 

4) ความเหมาะสมของ
บุคลิกภาพและการแต่งกาย 

51.20 40.80 8.00 0.00 0.00 4.43 88.60 0.00 250 

ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 4.33 86.60 0.00  

1) ความเพียงพอของจุดให้บริการ
และจุดประชาสัมพันธ์ 

40.00 49.60 10.40 0.00 0.00 4.30 86.60 0.00 250 
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ประเดน็การใหบ้รกิาร 

รอ้ยละผูต้อบแบบ 
ตามระดบัความพงึพอใจ คา่เฉลีย่ 

( ) 
รอ้ยละ 
(%) 

รอ้ยละ
ผูต้อบแบบ
ทีไ่มพ่งึ
พอใจ 

จ านวน 
ผูต้อบ 
(คน) มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุ่ด 

2) ความพร้อมและความทันสมัย
ด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์และ
เครื่องมือในการให้บริการ 

43.20 47.20 9.60 0.00 0.00 4.34 86.80 0.00 250 

3) ความเพียงพอของอุปกรณ์ 
และสิ่งอ านวยความสะดวก  
เช่น ท่ีนั่งรอ น้ าดื่ม ห้องน้ า  
โรงอาหาร ฯลฯ 

39.20 48.00 12.00 0.80 0.00 4.26 85.20 0.00 250 

4) ความชัดเจนและน่าสนใจ
ของป้ายข้อความบอกจุด
บริการ/ป้ายประชาสัมพันธ/์
แผ่นพับ/คู่มือต่าง ๆ 

40.40 47.60 11.60 0.40 0.00 4.28 85.60 0.00 250 

5) ความสะอาด เรียบร้อยของ
สถานท่ีให้บริการโดยรวม 

52.40 42.00 5.60 0.00 0.00 4.47 89.40 0.00 250 

ดา้นผลลพัธข์องบรกิารทีไ่ดร้บั 4.32 86.40 0.00  

1) ตรงตามความต้องการ ถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ 

39.20 52.40 8.40 0.00 0.00 4.31 86.20 0.00 250 

2) ระยะเวลาที่แล้วเสร็จเป็นไป
ตามที่คาดหวัง และมีความ
เหมาะสม 

41.20 49.60 9.20 0.00 0.00 4.32 86.40 0.00 250 

3) ความคุ้มค่า คุ้มประโยชน์
ของบริการ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้

42.00 48.40 9.60 0.00 0.00 4.32 86.40 0.00 250 

ความพึงพอใจการใหบ้รกิารในภาพรวม 4.36 87.20 0.00 250 

  จากตารางที่ 30 เมื่อเปรียบเทียบผลส ารวจทั้ง 4 ด้าน กับเกณฑ์ค่าคะแนนการวัดระดับความพึงพอใจ 
พบว่าผู้รับบริการที่ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจแต่ละประเด็นย่อยอยู่ ในระดับพึงพอใจมากที่สุด   
โดยประเด็นย่อยที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก โดยอันดับที่ 1 มี 3 ประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจ
สูงสุด ร้อยละ 89.40 ได้แก่ ประเด็นเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการชี้แจง ให้ค าปรึกษา และการ
ให้บริการ ประเด็นความสุภาพ เอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
และประเด็นความสะอาด เรียบร้อยของสถานที่ให้บริการโดยรวม อันดับที่ 2 ได้แก่ ประเด็นการให้บริการ 
มีความเสมอภาค ให้บริการตามล าดับก่อนหลัง ร้อยละ 88.80 และอันดับที่ 3 ได้แก่ ประเด็นความเหมาะสม
ของบุคลิกภาพและการแต่งกาย ร้อยละ 88.60 ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าจุดแข็งของงานแนะแนวและการส่งเสริม
การประกอบอาชีพ อยู่ที่ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และหากพิจารณาถึงประเด็นย่อยที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ต่ าที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ อันดับที่ 1 ประเด็นความชัดเจนของขั้นตอนการให้บริการ มีความสะดวก เป็นระบบ
และมีประกาศแจ้งขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการที่สามารถเห็นได้โดยง่ายและชัดเจน ร้อยละ 84.60 
อันดับที่ 2 ได้แก่ ประเด็นความเพียงพอของอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอ น้ าดื่ม ห้องน้ า 
โรงอาหาร ฯลฯ ร้อยละ 85.20 และอันดับที่ 3 ได้แก่ ประเด็นความชัดเจนและน่าสนใจของป้ายข้อความบอก
จุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ/คู่มือต่างๆ  ร้อยละ 85.60 ซึ่ งแสดงให้ เห็นได้ว่ าจุดอ่อน 
ของงานแนะแนวและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ  
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 อย่างไรก็ตามแม้ว่างานแนะแนวและการส่งเสริมการประกอบอาชีพจะได้รับความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมากที่สุด แต่กรมการจัดหางานควรพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการยกระดับ 
การให้บริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสูงสุด และน าไปสู่ความพึงพอใจ  
ในการรับบริการต่อไป  

ตารางที่ 31 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อช่องทางการขอรับบริการ/การติดต่อสื่อสาร/การประสานงาน/ 
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ของงานแนะแนวและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  

ประเภทของชอ่งทาง 
จ านวน 

ผูต้อบแบบส ารวจ (คน) 
รอ้ยละ 

ช่องทางทีท่า่นเลอืกใชบ้รกิารบอ่ยทีส่ดุ   
 - ณ ส านักงาน 143 57.20 
 - สายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2 17 6.80 
 - เว็บไซต์กรมการจัดหางาน 17 6.80 
 - โทรสาร (แฟกซ์) 1 0.40 
 - โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของเรื่องโดยตรง 24 9.60 
 - อีเมล์ (e-mail) 3 1.20 
 - บริการออนไลน์ผ่านอินเตอรเ์น็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
  เว็บไซต์แต่ละบริการ/line/facebook) 

45 18.00 

รวม 250 100.00 
จากชอ่งทางทีเ่ลอืกทา่นมคีวามพึงพอใจหรอืไม ่   
 - พึงพอใจ 250 100.00 
 - ไม่พึงพอใจ - 0.00 

รวม 250 100.00 
หมายเหตุ : เลือกช่องทางที่ใช้บริการบ่อยที่สุดเพียงช่องทางเดียว 

 จากตารางที่  31 พบว่าช่องทางการขอรับบริการ/การติดต่อสื่อสาร/การประสานงาน/ 
การร้องเรียน ร้องทุกข์ที่ผู้รับบริการงานแนะแนวและการส่งเสริมการประกอบอาชีพใช้บริการมากที่สุด คือ 
ช่องทาง ณ ส านักงาน คิดเป็นร้อยละ 57.20 รองลงมา คือ ช่องทางบริการออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต (ระบบ  
e-service/แอปพลิเคชั่น/เว็บไซต์แต่ละบริการ/line/facebook) โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของเรื่องโดยตรง เว็บไซต์
กรมการจัดหางาน สายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2 อีเมล์ (e-mail) และโทรสาร ตามล าดับ  
โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อช่องทางที่เลือกใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ผู้รับบริการได้รับการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตามหน่วยงานควรมี
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้รับบริการในการใช้บริการช่องทางการติดต่อสื่อสาร/
การประสานงาน/การร้องเรียน ร้องทุกข์ของกรมซึ่งได้มีการเปิดให้บริการผ่านหลากหลายช่องทาง และเพ่ือเป็น
การรักษามาตรฐานการให้บริการ รวมถึงพัฒนาการให้บริการในทุกช่องทางบริการให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือยกระดับ 
การให้บริการทีส่ามารถตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนให้มากยิ่งข้ึน  

ตารางที่ 32 ความต้องการให้หน่วยงานเปิดให้บริการในช่วงเวลาพักเที่ยง  

ค าถาม 
จ านวน 

ผูต้อบแบบส ารวจ (คน) 
รอ้ยละ 

ทา่นตอ้งการใหห้นว่ยงานเปดิใหบ้รกิารในช่วงเวลาพกัเทีย่งหรอืไม่   
 - ต้องการ 180 72.00 
 - ไม่ต้องการ 70 28.00 

รวม 250 100.00 
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 จากตารางที่ 32 ผลการส ารวจผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความต้องการให้หน่วยงานเปิดให้บริการ 
ช่วงพักเที่ยง คิดเป็นร้อยละ 72.00 และที่ไม่ต้องการคิดเป็นร้อยละ 28.00 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้มารับบริการ 
ส่วนใหญ่มีความต้องการให้หน่วยงานเปิดให้บริการในช่วงพักเท่ียง 

ส่วนที่ 3  : ทัศนคติและความผูกพันของผู้รับบริการงานแนะแนวและการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่มีต่อ
กรมการจัดหางาน  

 การส ารวจทัศนคติและความผูกพันของผู้รับบริการที่มีต่อกรมการจัดหางาน ได้ก าหนดข้อค าถาม
ที่สะท้อนถึงความผูกพันของผู้รับบริการงานแนะแนวและการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่มีต่อกรมการจัดหางาน 
จ านวน 3 ประเด็น ซึ่งผลการส ารวจพบว่าผู้รับบริการงานแนะแนวและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
มีทัศนคติและความผูกพันต่อกรมการจัดหางาน คิดเป็นร้อยละ 99.20 ซึ่งถือว่าสูงมาก และจากประเด็นค าถามที่ใช้ 
แสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการนอกจากมีความผูกพันกับกรมการจัดหางานแล้ว ยังยินดีที่จะแนะน าผู้ อ่ืน  
มาใช้บริการของกรม ตลอดจนบอกต่อหรือกระจายข่าวการจัดท ากิจกรรมหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้บุคคลอ่ืน
ทราบด้วย รายละเอียดดังตารางที่ 33 

ตารางที่ 33 ทัศนคติและความผูกพันของผู้รับบริการงานแนะแนวและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
ที่มีต่อกรมการจัดหางาน  

ค าถาม 

ร้อยละของผู้แสดงความเห็น 
(n = 250 คน) 

ผูกพนั ไมผู่กพัน 
1) ท่านยินดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมท ากิจกรรม หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้
กรมการจัดหางานเกิดการพัฒนาในทางท่ีดีขึ้นหรือไม่ (ยินดี/ไม่ยินดี) 

98.40 1.60 

2) เมื่อท่านได้มาใช้บริการของกรมการจัดหางานแล้ว ท่านคิดว่าจะแนะน าผู้อ่ืน
ให้มาใช้บริการด้วยหรือไม่ (แนะน า/ไม่แนะน า) 

99.60 0.40 

3) หากกรมการจัดหางานมีการจัดท ากิจกรรมหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
ท่านจะบอกต่อหรือกระจายข่าวให้บุคคลอื่นทราบหรือไม่ (บอกต่อ/ไม่บอกต่อ) 

99.60 0.40 

ภาพรวมทศันคติและความผูกพัน 99.20 0.80 

 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้บริการงานแนะแนวและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 เป็นการส ารวจโดยใช้ค าถามปลายเปิด จ านวน 3 ประเด็น เพ่ือน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จากผู้รับบริการมาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการให้บริการงานแนะแนวและการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพในภาพรวมต่อไป ซึ่งผลการส ารวจพบว่าผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็น สรุปได้ดังนี้ 
(รายละเอียดตามตารางที่ 34)  
 - การให้บริการที่ท่านประทับใจ : ผู้รับบริการส่วนใหญ่จะประทับใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการ  
ซึ่งให้บริการดี สะดวก รวดเร็ว ให้การต้อนรับและให้ค าแนะน าเป็นอย่างดี  ให้ข้อมูลครบถ้วน พูดจาไพเราะ  
มีความกระตือรือร้นในการให้บริการและใส่ใจในการให้บริการจนเสร็จ 
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ตารางที่ 34 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้บริการงานแนะแนวและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ จ าแนกตาม
หน่วยงานให้บริการ  

หนว่ยงาน 
ให้บรกิาร 

การให้บรกิารทีป่ระทบัใจ 
การให้บรกิาร 

ที่ไมพ่ึงพอใจ และต้องการ
ให้ปรบัปรุง 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

ศูนย์บริการจัดหางาน
เพ่ือคนไทย 

- เจ้าหน้าที่พูดเพราะ และ
ให้บริการรวดเร็ว 
- ให้บริการดี 
- เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลชัดเจน
เป็นระบบ เข้าใจง่าย 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร 
พ้ืนที่ 1 

- เจ้าหน้าที่กระตือรือร้น
ในการให้บริการและใส่ใจ
ในการให้บริการจนเสร็จ 
- ให้บริการที่รวดเร็ว 
- เจ้าหน้าที่อ านวยความ
สะดวกดี ให้บริการด้วย
ความใส่ใจ 
- ได้รับการบริการที่
รวดเร็ว 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร 
พ้ืนที่ 2 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร 
พ้ืนที่ 3 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร 
พ้ืนที่ 4 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร 
พ้ืนที่ 5 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร 
พ้ืนที่ 6 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร 
พ้ืนที่ 7 

- การฝึกอาชีพให้นักเรยีน 
- บริการทุกระดับประทับใจ 
เจ้าหน้าที่ดูแลช่วยเหลือเปน็

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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หนว่ยงาน 
ให้บรกิาร 

การให้บรกิารทีป่ระทบัใจ 
การให้บรกิาร 

ที่ไมพ่ึงพอใจ และต้องการ
ให้ปรบัปรุง 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

อย่างดี 
- การให้ข้อมลูต่างๆ ได้
อย่างครบถ้วน 
- เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 
ให้ค าแนะน าดี 
- การท าแบบทดสอบและ
แบบประเมินต่าง ๆ  
ท าให้เรารู้เป้าหมายในชีวิต
มากขึ้น ได้รับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับอาชีพมากขึ้น 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร 
พ้ืนที่ 8 

- การบริการท า
แบบทดสอบบุคลิกภาพ
เพ่ือการศึกษาต่อ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร 
พ้ืนที่ 9 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร 
พ้ืนที่ 10 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

3.3 ผลการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 การส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อบริการกรมการจัดหางานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกผลการส ารวจตามประเภทบริการ จ านวน 2 ประเภท ดังนี้ 
 (1) งานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว   
 ด าเนินการทอดแบบส ารวจ (แบบ ข) สอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ 
ความพึงพอใจและความผูกพันต่อบริการของกรมการจัดหางาน ด้านงานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว  
จ านวน 220 ตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นายจ้าง/สถานประกอบการ ตัวแทน และผู้รับ
อนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ ปรากฏผลการส ารวจ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 จากผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านงานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว  
ได้แก่ นายจ้าง/สถานประกอบการ/ตัวแทน และผู้รับอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ จ านวน 220 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 57.70 รองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 42.30 โดยผู้ตอบ
แบบส ารวจส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.60 รองลงมา อายุระหว่าง 40-49 ป ี
ร้อยละ 27.30 อายุระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 25.00 อายุระหว่าง 50-59 ปี ร้อยละ 15.90 และอายุ 60 ปีขึ้นไป 
ร้อยละ 3.20 ตามล าดับ รายละเอียดตามตารางที่ 35 
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ตารางที่  35 ข้อมูลทั่วไปขอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว 
ที่ตอบแบบส ารวจ  

ประเด็น จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ (คน) ร้อยละ 
เพศ 
 - ชาย 
 - หญิง 

 
93 
127 

 
42.30 
57.70 

รวม 220 100.00 
อาย ุ
 - 20-29 ปี 
 - 30-39 ปี 
 - 40-49 ปี 
 - 50-59 ปี 
     - 60 ปีขึ้นไป  

 
55 
63 
60 
35 
7   

 
25.00 
28.60 
27.30 
15.90 
3.20 

รวม 220 100.00 

 ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในการด าเนินงานของกรมการจัดหางาน 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งการส ารวจตามประเด็นการด าเนินงาน 
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภารกิจและกฎ ระเบียบ/ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน/ ด้านความโปร่งใสและ
การอ านวยความสะดวก พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานพิจารณา
อนุญาตการท างานของคนต่างด้าวในภาพรวมระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.40 โดยมีความพึงพอใจในประเด็น
ด้านความโปร่งใสและการอ านวยความสะดวกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.20 และประเด็นด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนได้รับคะแนนความพึงพอใจต่ าสุด คิดเป็นร้อยละ 82.20 ดังตารางที่ 36 

ตารางที่ 36 ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินงานพิจารณาอนุญาตการท างาน 
 ของคนต่างด้าว 

ประเดน็การใหบ้รกิาร 

รอ้ยละผูต้อบแบบ 
ตามระดบัความพงึพอใจ คา่เฉลีย่ 

( ) 
รอ้ยละ 
(%) 

รอ้ยละ
ผูต้อบแบบ

ทีไ่มพ่งึ
พอใจ 

จ านวน 
ผูต้อบ 
(ราย) มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุ่ด 

ดา้นภารกจิและกฎ ระเบยีบ 4.25 85.00 0.17  

1) การด าเนินงานของกรมการ
จัดหางานค านึงถึงผลประโยชน์ 
ของประชาชนเป็นหลัก 

44.10 44.50 9.50 1.80 0.00 4.31 86.20 0.00 220 

2) กฎ ระเบียบที่กรมการ 
จัดหางานก าหนดขึ้น 
เป็นประโยชน์ต่อท่าน 

36.80 50.90 10.50 1.80 0.00 4.23 84.60 0.00 220 

3) การประชาสัมพันธ์ช้ีแจง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการ
ให้บริการของกรมการจัดหางาน
ให้ประชาชนทราบ 

36.40 51.40 9.50 2.30 0.00 4.22 84.40 0.50 220 
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ประเดน็การใหบ้รกิาร 

รอ้ยละผูต้อบแบบ 
ตามระดบัความพงึพอใจ คา่เฉลีย่ 

( ) 
รอ้ยละ 
(%) 

รอ้ยละ
ผูต้อบแบบ

ทีไ่มพ่งึ
พอใจ 

จ านวน 
ผูต้อบ 
(ราย) มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุ่ด 

ดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชน 4.11 82.20 0.00  

1) การเปิดโอกาสให้ผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องหรือประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของกรมการจดัหางาน 

30.00 50.90 17.30 1.80 0.00 4.09 
 

81.80 0.00 220 

2) การเปิดช่องทางรับฟัง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากบุคคลภายนอก 

34.10 46.40 15.90 3.60 0.00 4.11 82.20 0.00 220 

3) การน าความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะจากบุคคล 
ภายนอกไปปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ   
ของกรมการจัดหางาน 

31.80 52.70 12.70 2.30 0.50 4.13 82.60 0.00 220 

ดา้นความโปรง่ใสและการอ านวยความสะดวก 4.31 86.20 0.13  

1) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของกรมการจัดหางาน 
ให้ประชาชนทราบ 

41.80 45.00 10.90 1.80 0.50 4.26 85.20 0.00 220 

2) ความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงาน
ของกรมการจัดหางาน 

37.70 51.80 8.60 1.40 0.00 4.26 85.20 0.50 220 

3) ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

59.50 32.30 6.40 1.80 0.00 4.50 90.00 0.00 220 

4) การใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสารและอ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชน 

33.20 55.90 9.10 1.80 0.00 4.20 84.00 0.00 220 

ภาพรวมความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 4.22 84.40 0.01 220 

 จากตารางที่ 36  เมื่อเปรียบเทียบผลส ารวจทั้ง 3 ด้าน กับกับเกณฑ์ค่าคะแนนการวัดระดับความพึงพอใจ 
พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจการด าเนินงานในแต่ละประเด็นย่อยอยู่ในระดับ 
พึงพอใจมากถึงพึงพอใจมากที่สุด โดยประเด็นย่อยที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 
ประเด็นความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ร้อยละ 90.00 อันดับที่ 2 ประเด็นการด าเนินงาน 
ของกรมการจัดหางานค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ร้อยละ 86.20 และอันดับที่ 3 มีประเด็น 
ที่ได้รับความพึงพอใจ เท่ากัน 2 ประเด็น ร้อยละ 85.20 ได้แก่ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมการ
จัดหางานให้ประชาชนทราบ และประเด็นความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของกรมการ
จัดหางานแสดงให้เห็นว่าจุดแข็งของการด าเนินงานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าวอยู่ที่ด้านความ
โปร่งใสและการอ านวยความสะดวก รวมถึงด้านภารกิจและกฎ ระเบียบ และหากพิจารณาถึงประเด็นย่อยที่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่ าสุด 3 อันดับ ได้แก่ อันดับที่ 1 ประเด็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมการจัดหางาน  ร้อยละ 81.80 อันดับที่ 2 
ประเด็นการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก ร้อยละ 82.20 และอันดับที่ 3 
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ประเด็นการน าความคิดเห็นหรือข้อเสนอจากบุคคลภายนอกไปปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการของ
กรมการจัดหางาน ร้อยละ 82.60 
 อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางรายไม่พึงพอใจ 
การด าเนินงานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าวในภาพรวม ร้อยละ 0.01 รวมถึงไม่พึงพอใจ 
ในประเด็นย่อยอ่ืน ๆ ถึงแม้ว่างานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าวได้รับความพึงพอใจในระดับ 
มากที่สุด แต่ทั้งนี้ กรมควรต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานอย่าสม่ าเสมอ เพ่ือให้การด าเนินงาน 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการรักษามาตรฐาน และยกกระดับการด าเนินงานให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้และลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการด าเนินงานให้ได้มากที่สุด โดยประเด็นย่อย
ที่ควรน ามาพิจารณาและหาแนวทางในการปรับปรุง มีดังนี้ 
 1) การประชาสัมพันธ์ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการให้บริการของกรมการจัดหางาน  
ให้ประชาชนทราบ 
 2) ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของกรมการจัดหางาน  

ตารางที่ 37 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อช่องทางการขอรับบริการ/การติดต่อสื่อสาร/ 
การประสานงาน/การร้องเรียน ร้องทุกข์ ของงานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว  

ประเภทของชอ่งทาง 
จ านวน 

ผูต้อบแบบส ารวจ (คน) 
รอ้ยละ 

ช่องทางทีท่า่นเลอืกใชบ้รกิารบอ่ยทีส่ดุ   
 - ณ ส านักงาน 153 69.50 
 - สายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2 13 5.90 
 - เว็บไซต์กรมการจัดหางาน 22 10.00 
 - โทรสาร (แฟกซ์) - - 
 - โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของเรื่องโดยตรง 15 6.80 
 - อีเมล์ (e-mail) 2 0.90 
 - บริการออนไลน์ผ่านอินเตอรเ์น็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
  เว็บไซต์แต่ละบริการ/line/facebook) 

15 6.80 

รวม 220 100 
จากชอ่งทางทีเ่ลอืกทา่นมคีวามพึงพอใจหรอืไม ่   
 - พึงพอใจ 218 99.10 
 - ไม่พึงพอใจ 2 0.90 

รวม 220 100.00 
หมายเหตุ : เลือกช่องทางที่ใช้บริการบ่อยที่สุดเพียงช่องทางเดียว 

 จากตารางที่  37 พบว่าช่องทางการขอรับบริการ/การติดต่อสื่อสาร/การประสานงาน/ 
การร้องเรียน ร้องทุกข์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงานพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าวใช้บริการ 
มากที่สุด คือ ช่องทาง ณ ส านักงาน คิดเป็นร้อยละ 69.50 รองลงมา คือ เว็บไซต์กรมการจัดหางาน ช่องทาง
บริการออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/เว็บไซต์แต่ละบริการ/ line/facebook) 
โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของเรื่องโดยตรง สายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2  และอีเมล์ (e-mail) ตามล าดับ 
โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อช่องทางที่เลือกใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 99.10 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียพึงพอใจต่อการด าเนินงานในช่องทางที่เข้ามารับบริการ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการได้ 
เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามหน่วยงานควรมีประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในการใช้บริการช่องทางการติดต่อสื่อสาร/การประสานงาน/การร้องเรียน ร้องทุกข์ของกรม ซึ่งได้มี
การเปิดให้บริการผ่านหลากหลายช่องทาง เพ่ือเป็นทางเลือกในการด าเนินงานและการให้บริการ และเป็นการ
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อ านวยความสะดวกต่อผู้ที่ต้องการมารับบริการ รวมถึงเป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการ และยังเป็นการ
พัฒนาการให้บริการในทุกช่องทางบริการให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือยกระดับการให้บริการที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการแกผู่้ที่เข้ามารับบริการให้มากยิ่งขึ้น 

ตารางที่ 38 ความต้องการให้หน่วยงานเปิดให้บริการในช่วงเวลาพักเที่ยง  

ค าถาม 
จ านวน 

ผูต้อบแบบส ารวจ (คน) 
รอ้ยละ 

ทา่นตอ้งการใหห้นว่ยงานเปดิใหบ้รกิารในช่วงเวลาพกัเทีย่งหรอืไม่   
 - ต้องการ 119 54.10 
 - ไม่ต้องการ 101 45.90 

รวม 220 100.00 
 จากตารางที่ 38 ผลการส ารวจผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความต้องการให้หน่วยงานเปิดให้บริการ 
ช่วงพักเที่ยง คิดเป็นร้อยละ 54.10 และที่ไม่ต้องการคิดเป็นร้อยละ 45.90 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้มารับบริการ 
ส่วนใหญ่มีความต้องการให้หน่วยงานเปิดให้บริการในช่วงพักเที่ยง ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าผู้รับบริการบางราย  
สะดวกเข้ามารับบริการเฉพาะช่วงเวลาพักเท่ียงเท่านั้น หรืออาจต้องการการบริการที่ต่อเนื่อง รวดเร็ว 

ส่วนที ่3  : ทัศนคติและความผกูพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมการจัดหางาน (งานพิจารณาอนุญาตการ
ท างานของคนต่างด้าว) 
 การส ารวจทัศนคติและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมการจัดหางาน ได้ก าหนด 
ข้อค าถามที่สะท้อนถึงความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินงานพิจารณาอนุญาตการท างาน 
ของคนต่างด้าว จ านวน 3 ประเด็น ซึ่งผลการส ารวจพบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินงานพิจารณา
อนุญาตการท างานของคนต่างด้าวมีทัศนคติและความผูกพันต่อกรมการจัดหางาน คิดเป็นร้อยละ 98.93  
ซึ่งถือว่าสูงมาก และจากประเด็นค าถามที่ใช้ แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว นอกจากมีความผูกพัน 
กับกรมการจัดหางานแล้ว ยังยินดีที่จะแนะน าผู้อ่ืนมาใช้บริการของกรม ตลอดจนบอกต่อหรือกระจายข่าว  
การจัดท ากิจกรรมหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้บุคคลอ่ืนทราบด้วย รายละเอียดดังตารางที่ 33 

ตารางที่ 39 ทัศนคติและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมการจัดหางาน (งานพิจารณาอนุญาต
การท างานของคนต่างด้าว) 

ค าถาม 

ร้อยละของผู้แสดงความเห็น 
(n = 220 คน) 

ผูกพนั ไมผู่กพัน 
1) ท่านยินดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมท ากิจกรรม หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้
กรมการจัดหางานเกิดการพัฒนาในทางท่ีดีขึ้นหรือไม่ (ยินดี/ไม่ยินดี) 

97.70 2.30 

2) เมื่อท่านได้มาใช้บริการของกรมการจัดหางานแล้ว ท่านคิดว่าจะแนะน าผู้อ่ืน
ให้มาใช้บริการด้วยหรือไม่ (แนะน า/ไม่แนะน า) 

99.10 0.90 

3) หากกรมการจัดหางานมีการจัดท ากิจกรรมหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
ท่านจะบอกต่อหรือกระจายข่าวให้บุคคลอื่นทราบหรือไม่ (บอกต่อ/ไม่บอกต่อ) 

100.00 0.00 

ภาพรวมทศันคติและความผูกพัน 98.93 1.07 
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 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการด าเนินงานของกรมการจัดหางาน (งานพิจารณาอนุญาต
การท างานของคนต่างด้าว) 
 เป็นการส ารวจโดยใช้ค าถามปลายเปิด จ านวน 3 ประเด็น เพ่ือน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการให้บริการงานพิจารณาอนุญาตการท างาน  
ของคนต่างด้าวในภาพรวมต่อไป ซึ่งผลการส ารวจพบว่าผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นในแต่ละ
ประเด็น สรุปได้ดังนี้ (รายละเอียดตามตารางที่ 40)  
 - การให้บริการที่ท่านประทับใจ  : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่จะประทับใจเจ้าหน้าที่  
ณ จุดบริการ ซึ่งให้บริการดี มีความเป็นกันเอง ให้บริการรวดเร็ว ให้ค าปรึกษารวมถึงตอบข้อสงสัยได้ละเอียด
และเข้าใจง่ายสามารถน าค าแนะน าไปแก้ปัญหาได้อย่างดี ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ให้ค าปรึกษา แนะน าและ
อธิบายข้อมูลได้อย่างละเอียดและเป็นประโยชน์ รวมถึงใช้เอกสารน้อยลง 
 - การให้บริการที่ท่านไม่พึงพอใจ และต้องการให้ปรับปรุง  : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่พึงพอใจและ
ต้องการให้ปรับปรุงการด าเนินงาน จะเป็นในส่วนของสถานที่ เช่น ที่จอดรถไม่เพียงพอ สถานที่ให้บริการคับ
แคบ และยังมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีน้อยจึงท าให้รอคอยนานในบางช่วงเวลา 
 - ข้อเสนอแนะอื่น ๆ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง 
การด าเนินงานในส่วนของการจองคิว ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการการจองคิวในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงการ
เพ่ิมพ้ืนที่จอดรถด้วย  

ตารางที่ 40 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการด าเนินงานของกรมการจัดหางาน (งานพิจารณาอนุญาตการท างานของ
คนต่างด้าว) จ าแนกตามหน่วยงานรับผิดชอบ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 

การด าเนนิงาน 
ที่ประทบัใจ 

การด าเนนิงาน 
ที่ไมพ่ึงพอใจ และต้องการ

ให้ปรบัปรุง 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

- ศู นย์ บ ริ ก า ร วี ซ่ า
แ ล ะ ใ บ อ นุ ญ า ต
ท างาน 
 

- ให้ข้อมูลตรงตามที่
ต้องการ พูดคุยสุภาพ 
- ให้ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าดีมาก 
- เจ้าหน้าที่รับเรื่องให้
ค าแนะน าดีมาก 
- เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล
ครบถ้วน 
- มีความเป็นกันเอง เข้าถึงง่าย 
- เจ้าหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือแนะน าดีมาก 
- เจ้าหน้าที่ให้บริการดี สุภาพ 
ใจเย็น ให้ค าแนะน าดี 
- มารยาทดี รวดเร็ว ให้
ค าแนะน าดี อธิบายด้วย
มิตรภาพที่ดี 
- เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย
ความยินดี ให้ค าแนะน าดี 

- อยากให้ขยายพื้นที่
บริการ และจ านวน
เจ้าหน้าที่ให้มากข้ึน 

 

- ไม่มี -  
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หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 

การด าเนนิงาน 
ที่ประทบัใจ 

การด าเนนิงาน 
ที่ไมพ่ึงพอใจ และต้องการ

ให้ปรบัปรุง 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

ชี้แจงได้ดี อธิบายได้อย่าง
เข้าใจ 
- เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้แจ่มใส 
ให้ค าแนะน าดีมาก 
- ให้บริการรวดเร็ว และใช้
เอกสารน้อยลง 
- ยิ้มแย้ม บริการด้วยใจ 
- เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยที่ดี 
พูดจาสุภาพ ให้ค าแนะน าที่ด ี
- ยิ้มแย้ม พูดจาสุภาพ 
อัธยาศัยดี 
- ใจดี เมื่อมีปัญหาก็
สามารถให้ค าแนะน าเพ่ือ
หาทางแก้ไขได้อย่างดี 
- เจ้าหน้าที่ให้บริการดีมาก 
เมื่อมีข้อสงสัยก็สามารถให้
ค าแนะน าเพ่ือชวยเหลือ
เป็นอย่างดี 
- การให้ค าปรึกษาแนะน า
และอธิบายข้อมูล
รายละเอียดของงานได้
อย่างละเอียดและเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร 
พ้ืนที่ 1 

- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร 
พ้ืนที่ 2 

- เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย
ความเต็มใจ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส 

- สถานที่คับแคบ - ไม่มี - 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร 
พ้ืนที่ 3 

- ให้ค าแนะน าชัดเจน 
บริการรวดเร็ว 

- ไม่มี -  - ไม่มี - 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร 
พ้ืนที่ 4 

- เจ้าหน้าที่พูดจาดี และให้
ค าอธิบายดี 
- เจ้าหน้าที่ท างานรวดเร็ว 
- รวดเร็วทันใจ เจ้าหน้าที่

- ที่จอดรถไม่เพียงพอ - ควรเพิ่มท่ีจอดรถ 
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หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 

การด าเนนิงาน 
ที่ประทบัใจ 

การด าเนนิงาน 
ที่ไมพ่ึงพอใจ และต้องการ

ให้ปรบัปรุง 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

ให้ค าแนะน าได้ดี 
- รวดเร็วพูดจาดี 
- เจ้าหน้าที่สุภาพ และ
เที่ยงตรงต่อการให้บริการ
ตามคิว ไม่เลือกปฏิบัติ 
- เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
และแนะน าแนวทางการ
จัดท าเอกสารและขั้นตอน
ชัดเจน เป็นกันเอง ดูแล
เอาใจใส่ผู้มารับบริการ 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร 
พ้ืนที่ 5 

- การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง - ไม่มี - - ไม่มี - 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร 
พ้ืนที่ 6 

- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร 
พ้ืนที่ 7 

-  รวดเร็ว และให้ข้อมูล
ถูกต้อง  
- เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 
ให้การต้อนรับ และให้
ค าแนะน าดีมาก 
- เจ้าหน้าที่มีความเป็น
กันเอง ให้ค าปรึกษากับ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี 
- เจ้าหน้าที่ตอบค าถามใน
ข้อสงสัยต่างๆได้อย่าง
ชัดเจน และเข้าใจง่าย 
- อธิบายให้ค าปรึกษาได้ดีมาก 
- เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า
และค าปรึกษาดีมาก 
เจ้าหน้าที่ด าเนินการได้
อย่างรวดเร็ว ให้ค าแนะน าดี 
- เจ้าหน้าที่สุภาพ ใจเย็น 
ให้ค าแนะน าดีเจ้าหน้าที่มี
ความเป็นกันเอง 

- ไม่มี - - อยากให้มีการจองคิว
ออนไลน์ 
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หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 

การด าเนนิงาน 
ที่ประทบัใจ 

การด าเนนิงาน 
ที่ไมพ่ึงพอใจ และต้องการ

ให้ปรบัปรุง 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

- ตรวจเอกสารรวดเร็ว ให้
ข้อมูลถูกต้อง 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร 
พ้ืนที่ 8 

- แนะน าดี บริการเป็น
กันเอง 
- เจ้าหน้าที่สื่อสาร 
เข้าใจง่าย เป็นกันเอง 
- พนักงานแนะน าดีมาก 
- เจ้าหน้าที่ให้บริการดี 
อธิบายรายละเอียดชัดเจน 
- เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
และช่วยแก้ไขข้อสงสัยได้ดี 
- ให้บริการสะดวก รวดเร็ว 
พูดจาสุภาพ 
- เจ้าหน้าที่พูดจาดี 
อธิบายเข้าใจง่าย 

- ไม่มี - - ไม่มี - 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร 
พ้ืนที่ 9 

- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 

ส านักงานจัดหางาน
กรุ ง เ ทพมหานค ร 
พ้ืนที่ 10 

- มีการแสดงขั้นตอนการ
ยื่นเอกสารที่ชัดเจน 
- เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ และ
ให้ค าแนะน าได้ดี 
- เจ้าหน้าที่มีการให้ความรู้
ความเข้าใจได้ดี 
- ความเอาใจใส่ต่อ
ประชาชนที่รับบริการ 
- เจ้าหน้าที่ให้บริการดี และ
เอาใจใส่ประชาชนมาก 
- สะดวก รวดเร็ว มีความ
เป็นระบบ เจ้าหน้าที่
สื่อสารเข้าใจง่าย 

- ไม่มี - - ไม่มี - 

 
 (2) งานตรวจและคุ้มครองคนหางาน 
 ด าเนินการทอดแบบส ารวจ (แบบ ข) สอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ 
ความพึงพอใจและความผูกพันต่อบริการของกรมการจัดหางาน ด้านงานตรวจและคุ้มครองคนหางาน จ านวน  
100 ตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้รับอนุญาตจัดหางานให้คนหางานท างานในประเทศ/
ต่างประเทศ  ผู้รับอนุญาตน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานกับนายจ้างในประเทศ/ผู้แทน ปรากฏผลการส ารวจ ดังนี้ 
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 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 จากผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านงานตรวจและคุ้มครองคนหางาน ได้แก่ ผู้รับ
อนุญาตจัดหางานให้คนหางานท างานในประเทศ/ต่างประเทศ  ผู้รับอนุญาตน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานกับนายจ้าง
ในประเทศ/ผู้แทน จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.00 รองลงมา
เป็นเพศชาย ร้อยละ 41.00 โดยผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี มากที่สุด คิดเป็น 
ร้อยละ 32.00 รองลงมา อายุระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 30.00 อายุระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 22.00  
อายุระหว่าง 50-59 ปี ร้อยละ 12.00 และอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 4.00 ตามล าดับ รายละเอียดตามตารางที่ 41  

ตารางที่ 41 ข้อมูลทั่วไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงานตรวจและคุ้มครองคนหางานที่ตอบแบบส ารวจ  

ประเด็น จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ (คน) ร้อยละ 
เพศ 
 - ชาย 
 - หญิง 

 
41 
59 

 
41.00 
59.00 

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

 
22 
32 
30 
12 
4 

 
22.00 
32.00 
30.00 
12.00 
4.00 

รวม 100 100.00 

 ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในการด าเนินงานของกรมการจัดหางาน 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งการส ารวจตามประเด็นการด าเนินงาน  
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภารกิจและกฎ ระเบียบ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านความโปร่งใสและ
การอ านวยความสะดวก พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่องานตรวจและคุ้มครอง
คนหางานในภาพรวมระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.80 โดยมีความพึงพอใจในประเด็นด้านภารกิจและกฎ 
ระเบียบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.80 และประเด็นด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนได้รับคะแนน 
ความพึงพอใจต่ าทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ 87.20 ดังตารางที่ 42 

ตารางที่ 42 ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินงานตรวจและคุ้มครองคนหางาน 

ประเดน็การใหบ้รกิาร 

รอ้ยละผูต้อบแบบ 
ตามระดบัความพงึพอใจ คา่เฉลีย่ 

( ) 
รอ้ยละ 
(%) 

รอ้ยละ
ผูต้อบแบบ

ทีไ่มพ่งึ
พอใจ 

จ านวน 
ผูต้อบ 
(ราย) มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุ่ด 

ดา้นภารกจิและกฎ ระเบยีบ 4.49 89.80   

1) การด าเนินงานของกรมการ
จัดหางานค านึงถึงผลประโยชน์ 
ของประชาชนเป็นหลัก 

58.00 38.00 4.00 0.00 0.00 4.54 90.80 0.00 100 

2) กฎ ระเบียบที่กรมการ 
จัดหางานก าหนดขึ้น 
เป็นประโยชน์ต่อท่าน 

52.00 40.00 8.00 0.00 0.00 4.44 88.80 0.00 100 



 

48 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเดน็การใหบ้รกิาร 

รอ้ยละผูต้อบแบบ 
ตามระดบัความพงึพอใจ คา่เฉลีย่ 

( ) 
รอ้ยละ 
(%) 

รอ้ยละ
ผูต้อบแบบ

ทีไ่มพ่งึ
พอใจ 

จ านวน 
ผูต้อบ 
(ราย) มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุ่ด 

3) การประชาสัมพันธ์ช้ีแจง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการ
ให้บริการของกรมการจัดหางาน
ให้ประชาชนทราบ 

58.00 34.00 8.00 0.00 0.00 4.50 90.00 0.00 100 

ดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชน 4.36 87.20   

1) การเปิดโอกาสให้ผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องหรือประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของกรมการจดัหางาน 

53.00 32.00 14.00 1.00 0.00 4.37 87.40 0.00 100 

2) การเปิดช่องทางรับฟัง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากบุคคลภายนอก 

53.00 31.00 15.00 1.00 0.00 4.36 87.20 0.00 100 

3) การน าความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะจากบุคคล 
ภายนอกไปปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ   
ของกรมการจัดหางาน 

49.00 37.00 14.00 0.00 0.00 4.35 87.00 0.00 100 

ดา้นความโปรง่ใสและการอ านวยความสะดวก 4.46 89.20   

1) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของกรมการจัดหางาน 
ให้ประชาชนทราบ 

57.00 34.00 8.00 1.00 0.00 4.47 89.40 0.00 100 

2) ความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงาน
ของกรมการจัดหางาน 

57.00 32.00 9.00 2.00 0.00 4.44 88.80 0.00 100 

3) ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

64.00 30.00 6.00 0.00 0.00 4.58 91.60 0.00 100 

4) การใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสารและอ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชน 

50.00 35.00 13.00 2.00 0.00 4.33 86.60 0.00 100 

ภาพรวมความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 4.44 88.80 0.00 100 

 จากตารางที่ 42 เมื่อเปรียบเทียบผลส ารวจทั้ง 3 ด้าน กับเกณฑ์ค่าคะแนนการวัดระดับความพึงพอใจ 
พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยจัดอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
ถึงพึงพอใจมากที่สุด โดยประเด็นย่อยที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 คือ 
ประเด็นความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 91.60 อันดับที่ 2 คือประเด็นการด าเนินงานของ
กรมการจัดหางานค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ร้อยละ 90.80 และอันดับที่ 3 คือประเด็น 
การประชาสัมพันธ์ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการให้บริการของกรมการจัดหางานให้ประชาชนทราบ  
ร้อยละ 90.00 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจุดแข็งของการงานตรวจและคุ้มครองคนหางานอยู่ที่ด้านภารกิจและกฎ 
ระเบียบ รวมถึงด้านความโปร่งใสและการอ านวยความสะดวก และหากพิจารณาถึงประเด็นย่อยที่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่ าสุด 3 อันดับ ได้แก่ อันดับที่ 1 คือประเด็นการใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสารและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ร้อยละ 86.60 อันดับที่ 2 คือประเด็นการเปิดช่องทางรับฟัง 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก ร้อยละ 87.20 และอันดับที่ 3 คือประเด็นการน าความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากบุคคล ภายนอกไปปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการของกรมการจัดหางาน  
ร้อยละ 87.00 
 แม้ว่าการด าเนินงานตรวจและคุ้มครองคนหางานจะได้รับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุดแล้ว แต่กรมการจัดหางานยังควรพัฒนาและปรับปรุงในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนข้างต้น เพ่ือเป็นการ
ยกระดับการให้บริการดังกล่าว ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างสูงสุด และน าไปสู่
ความพึงพอใจในการรับบริการต่อไป 

ตารางที่ 43 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อช่องทางการขอรับบริการ/การติดต่อสื่อสาร/ 
การประสานงาน/การร้องเรียน ร้องทุกข์ ของงานตรวจและคุ้มครองคนหางาน  

ประเภทของชอ่งทาง 
จ านวน 

ผูต้อบแบบส ารวจ (คน) 
รอ้ยละ 

ช่องทางทีท่า่นเลอืกใชบ้รกิารบอ่ยทีส่ดุ   
 - ณ ส านักงาน 72 72.00 
 - สายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2 - - 
 - เว็บไซต์กรมการจัดหางาน 10 10.00 
 - โทรสาร (แฟกซ์) - - 
 - โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของเรื่องโดยตรง 16 16.00 
 - อีเมล์ (e-mail) - - 
 - บริการออนไลน์ผ่านอินเตอรเ์น็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
  เว็บไซต์แต่ละบริการ/line/facebook) 

2 2.00 

รวม 100 100 
จากชอ่งทางทีเ่ลอืกทา่นมคีวามพึงพอใจหรอืไม ่   
 - พึงพอใจ 100 100.00 
 - ไม่พึงพอใจ 0 0.00 

รวม 100 100.00 
หมายเหตุ : เลือกช่องทางที่ใช้บริการบ่อยที่สุดเพียงช่องทางเดียว 

 จากตารางที่  43 พบว่าช่องทางการขอรับบริการ/การติดต่อสื่อสาร/การประสานงาน/ 
การร้องเรียน ร้องทุกข์ท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงานตรวจและคุ้มครองคนหางานใช้บริการมากที่สุด คือ ช่องทาง 
ณ ส านักงาน คิดเป็นร้อยละ 72.00 รองลงมา คือ โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของเรื่องโดยตรง เว็บไซต์กรมการจัดหางาน 
และช่องทางบริการออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/เว็บไซต์แต่ละบริการ/
line/facebook) ตามล าดับ โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อช่องทางที่เลือกใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการได้รับการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้ หน่วยงาน
ควรรักษามาตรฐานการให้บริการ รวมถึงพัฒนาการให้บริการในทุกช่องทางบริการให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือยกระดับการ
ให้บริการทีส่ามารถตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น 

ตารางที่ 44 ความต้องการให้หน่วยงานเปิดให้บริการในช่วงเวลาพักเที่ยง  

ค าถาม 
จ านวน 

ผูต้อบแบบส ารวจ (คน) 
รอ้ยละ 

ทา่นตอ้งการใหห้นว่ยงานเปดิใหบ้รกิารในช่วงเวลาพกัเทีย่งหรอืไม่   
 - ต้องการ 57 57.00 
 - ไม่ต้องการ 43 43.00 

รวม 100 100.00 
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 จากตารางที่ 44 ผลการส ารวจผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความต้องการให้หน่วยงานเปิดให้บริการ 
ช่วงพักเที่ยง คิดเป็นร้อยละ 57.00 และที่ไม่ต้องการคิดเป็นร้อยละ 43.00 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้มารับบริการ 
ส่วนใหญ่มีความต้องการให้หน่วยงานเปิดให้บริการในช่วงพักเท่ียง 

ส่วนที่ 3  : ทัศนคติและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมการจัดหางาน  (งานตรวจและคุ้มครอง
คนหางาน) 
 การส ารวจทัศนคติและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมการจัดหางาน ได้ก าหนด 
ข้อค าถามที่สะท้อนถึงความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการงานตรวจและคุ้มครองคนหางาน จ านวน  
3 ประเด็น ซึ่งผลการส ารวจพบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการงานตรวจและคุ้มครองคนหางานมีทัศนคติ 
และความผูกพันต่อกรมการจัดหางาน คิดเป็นร้อยละ 99.67 ซึ่งถือว่าสูงมาก และจากประเด็นค าถามที่ใช้ 
แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว นอกจากมีความผูกพันกับกรมการจัดหางานแล้ว ยังยินดีที่จะแนะน า
ผู้อ่ืนมาใช้บริการของกรม ตลอดจนบอกต่อหรือกระจายข่าวการจัดท ากิจกรรมหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
ให้บุคคลอื่นทราบด้วย รายละเอียดดังตารางที่ 45 

ตารางที่ 45 ทัศนคติและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมการจัดหางาน (งานตรวจและคุ้มครอง
คนหางาน) 

ค าถาม 

ร้อยละของผู้แสดงความเห็น 
(n = 100 คน) 

ผูกพนั ไมผู่กพัน 
1) ท่านยินดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมท ากิจกรรม หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้
กรมการจัดหางานเกิดการพัฒนาในทางท่ีดีขึ้นหรือไม่ (ยินดี/ไม่ยินดี) 

100.00 0.00 

2) เมื่อท่านได้มาใช้บริการของกรมการจัดหางานแล้ว ท่านคิดว่าจะแนะน าผู้อ่ืน
ให้มาใช้บริการด้วยหรือไม่ (แนะน า/ไม่แนะน า) 

99.00 1.00 

3) หากกรมการจัดหางานมีการจัดท ากิจกรรมหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
ท่านจะบอกต่อหรือกระจายข่าวให้บุคคลอื่นทราบหรือไม่ (บอกต่อ/ไม่บอกต่อ) 

100.00 0.00 

ภาพรวมทศันคติและความผูกพัน 99.67 0.33 

 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการด าเนินงานของกรมการจัดหางาน (งานตรวจและคุ้มครอง
คนหางาน) 
 เป็นการส ารวจโดยใช้ค าถามปลายเปิด จ านวน 3 ประเด็น เพ่ือน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
จากผู้รับบริการมาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการงานตรวจและคุ้มครองคนหางานต่อไป ซึ่งผลการ
ส ารวจพบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็น ตามรายละเอียดในตารางที่ 46 
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ตารางที่ 46 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการด าเนินงานของกรมการจัดหางาน (งานตรวจและคุ้มครองคนหางาน) 
จ าแนกตามหน่วยงานรับผิดชอบ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 

การด าเนนิงาน 
ที่ประทบัใจ 

การด าเนนิงาน 
ที่ไมพ่ึงพอใจ และต้องการ

ให้ปรบัปรุง 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

- ก อ ง ท ะ เ บี ย น 
จัดหางานกลางและ
คุ้มครองคนหางาน 

- เจ้าหน้าที่มีความเป็น
กันเอง และมีความรู้ใน
สายงานที่ตัวเองดูแล 
- การบริการรวมเร็ว 
ถูกต้อง 
- เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าดี
มาก 
- ได้รับค าแนะน าข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์ตลอด 
ขอบพระคุณกรมการ
จัดหางาน โดยเฉพาะฝ่าย
จัดหางานในประเทศ 
- เจ้าหน้าที่ให้บริการดี 
ข้อมูลถูกต้อง 
- มีพนักงานคอยต้อนรับ
และให้ค าแนะน ากับผู้มา
ใช้บริการ 
- เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า
ชัดเจน สุภาพ 
- บริการรวดเร็วดีมาก 
- เจ้าหน้าที่บริการดีมาก 
- การให้ข้อมูลข่าวสารที่
ชัดเจน 
- การให้ค าปรึกษาจาก
เจ้าหน้าที่ การจัดเตรียม
เอกสาร และการ
ด าเนินงานที่รวดเร็ว 
- เจ้าหน้าที่สุภาพ ให้
ค าแนะน า และความ
ช่วยเหลือที่ดี 
- เจ้าหน้าที่ให้บริการและ
ชี้แจงดีมาก ติดต่อง่าย ไม่
ยุ่งยาก แนะน าขั้นตอนระ
เอียดครบถ้วน 

- การใช้เทคโนโลยีของ
เจ้าหน้าที่ 
- ที่จอดรถ 
- call center 
- ช่องทางการติดต่อ 

- ควรอบรมให้ทุกคน
ทราบข้อมูลพ้ืนฐาน
ของหน่วยงานให้ครบ
ทุกด้าน 
- เพ่ิมสถานที่จอดรถ
ให้กับผู้มาติดต่อ
ราชการ 
- อยากให้มีการช าระ
เงินผ่าน QR code 
หรือ Barcode  
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หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ 

การด าเนนิงาน 
ที่ประทบัใจ 

การด าเนนิงาน 
ที่ไมพ่ึงพอใจ และต้องการ

ให้ปรบัปรุง 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

- การให้ค านะน าและ
ความยืดหยุ่นในการ
ให้บริการ 
- การท างานมีระบบ
ขั้นตอนรวดเร็ว 
- เจ้าหน้าที่มีความเป็น
มิตร และให้ข้อมูลดีมาก   
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ภาคผนวก 



(แบบส ารวจ ก) 

แบบส ารวจความพงึพอใจและความผกูพนัของ “ผูร้บับรกิาร” 
กรมการจดัหางาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 กรมการจัดหางานขอความร่วมมือท่านซึ่งเป็นผู้เคยใช้บริการของกรมตอบแบบส ารวจ เพื่อจะได้น าข้อมูลผลการส ารวจไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพงานบริการของกรมการจัดหางานให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ประทับใจ และสนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการ และยกระดับคุณภาพ 
การให้บริการต่อไป 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 

สว่นที ่2 : ความพงึพอใจในงานบรกิารทีท่า่นมารบับรกิาร ณ วนัทีต่อบแบบส ารวจ (กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดของท่าน
มากที่สุด) 

ประเดน็ 
ระดบัความพงึพอใจ 

ไมพ่งึ
พอใจ นอ้ย

ทีส่ดุ 
นอ้ย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

1. ดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 
 1.1 ความชัดเจนของขั้นตอนการให้บริการ มีความสะดวก เป็นระบบ และมีประกาศ
แจ้งขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการที่สามารถเห็นได้โดยง่าย และชัดเจน 

      

 1.2  ข้ันตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน       
 1.3  ระยะเวลาการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว และเหมาะสม       
 1.4  การให้บริการมีความเสมอภาค ให้บริการตามล าดับก่อนหลัง       
 1.5  กระบวนการมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้       
 1.6  ความเหมาะสมของเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอรับบริการ       
2. ดา้นเจา้หนา้ทีผู่ใ้หบ้รกิาร 
 2.1 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการช้ีแจง ให้ค าปรึกษา และการให้บริการ       
 2.2 ความสุภาพ เอาใจใส่ กระตือรือรน้ เต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการ 
ของเจ้าหน้าท่ี 

      

 2.3 ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมในการปฏิบัตหิน้าท่ี       
 2.4 ความเหมาะสมของบุคลิกภาพและการแต่งกาย       
3. ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
 3.1 ความเพียงพอของจุดให้บริการและจุดประชาสัมพันธ ์       
 3.2 ความพร้อมและความทันสมัยด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการ       
 3.3 ความเพียงพอของอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่น่ังรอ น้ าดื่ม ห้องน้ า  
โรงอาหาร ฯลฯ 

      

 3.4 ความชัดเจนและน่าสนใจของป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์/ 
แผ่นพับ/คู่มือต่าง ๆ 

      

 3.5 ความสะอาด เรยีบร้อย ของสถานที่ให้บริการโดยรวม       
(กรณุาพลกิดา้นหลงั) 
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ประเดน็ 
ระดบัความพงึพอใจ 

ไมพ่งึ
พอใจ นอ้ย

ทีส่ดุ 
นอ้ย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

4. ดา้นผลลพัธข์องบรกิารทีไ่ดร้บั 
 4.1  ตรงตามความต้องการ ถูกต้อง น่าเชื่อถือ       
 4.2  ระยะเวลาที่แล้วเสร็จเป็นไปตามที่คาดหวัง และมีความเหมาะสม       
 4.3  ความคุ้มค่า คุ้มประโยชน์ของบริการ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้       

5.  ดา้นช่องทางการขอรบับรกิาร/การตดิตอ่สือ่สาร/การประสานงาน/การรอ้งเรยีน รอ้งทุกข์ 
5.1 ส่วนใหญ่ท่านขอรับบริการ/ติดต่อสื่อสาร/ประสานงาน/ร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านช่องทางใดมากที่สุด (เลอืกชอ่งทางทีท่่านใชบ้ริการบ่อยทีส่ดุ
เพยีงข้อเดยีว) 
  ณ ส านักงานท่ีให้บริการ     สายด่วนกรมการจดัหางาน 1506 กด 2   เว็บไซต์กรมฯ   
  โทรสาร (แฟกซ์)              โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของเรื่องโดยตรง        อีเมล์ (e-mail) 
  บริการออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคช่ัน/เว็บไซต์แตล่ะบริการ/line/facebook) 

5.2 จากช่องทางที่ท่านเลือกในข้อ 5.1 ท่านมีความพึงพอใจหรือไม่  
  พึงพอใจ       ไม่พึงพอใจ โปรดระบแุนวทางในการพัฒนา/ปรบัปรงุ..........…………………………………………………………………….. 

6.  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 และต้องการให้ปรับปรุงเป็นล าดับแรก........................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ............................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................................. 

ขอขอบพระคณุท่านทีใ่หค้วามอนเุคราะหเ์วลาตอบแบบส ารวจในครัง้นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 



(แบบส ารวจ ข) 

แบบส ารวจความพงึพอใจและความผกูพนัของ “ผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี” 
กรมการจดัหางาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 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  
    องค์กร / หน่วยงานอื่น ๆ (ระบุ)................................................................................................................................   

 4. งานบรกิารทีส่ง่ผลใหท้า่นเปน็ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
    จัดหางานในประเทศ       จัดหางานต่างประเทศ       พิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว 
    การคุ้มครองคนหางาน     แนะแนวอาชีพ 

สว่นที ่2 : ความพงึพอใจในการด าเนนิงานของกรมการจดัหางาน (กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด) 

ประเดน็ 
ระดบัความพงึพอใจ 

ไมพ่งึ
พอใจ นอ้ย

ทีส่ดุ 
นอ้ย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
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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4.  ดา้นช่องทางการตดิตอ่สือ่สาร/การประสานงาน/การรอ้งเรยีน รอ้งทกุข์ 
4.1 ส่วนใหญ่ท่านขอรับบริการ/ติดต่อสื่อสาร/ประสานงาน/ร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านช่องทางใดมากที่สุด (เลอืกชอ่งทางทีท่่านใชบ้ริการบ่อยทีส่ดุ
เพยีงข้อเดยีว) 
  ณ ส านักงานท่ีให้บริการ     สายด่วนกรมการจดัหางาน 1506 กด 2   เว็บไซต์กรมฯ   
  โทรสาร (แฟกซ์)              โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของเรื่องโดยตรง        อีเมล์ (e-mail) 
  บริการออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคช่ัน/เว็บไซต์แตล่ะบริการ/line/facebook) 

4.2 จากช่องทางที่ท่านเลือกในข้อ 4.1 ท่านมีความพึงพอใจหรือไม่  
  พึงพอใจ       ไม่พึงพอใจ โปรดระบแุนวทางในการพัฒนา/ปรบัปรงุ..........…………………………………………………………………….. 

5.  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 และต้องการให้ปรับปรุงเป็นล าดับแรก........................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ............................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

ขอขอบพระคณุท่านทีใ่หค้วามอนเุคราะหเ์วลาตอบแบบส ารวจในครัง้นี ้
 
 




