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1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำ 
 กรมกำรจัดหำงำน เป็นหน่วยงำนท่ีมีภำรกิจในกำรให้บริกำรประชำชน ท้ังในด้ำนบริกำรจัดหำ
งำนในประเทศ ด้ำนกำรแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ ด้ำนกำรบริหำรแรงงำนไทย 
ไปต่ำงประเทศ ด้ำนกำรคุ้มครองคนหำงำน และด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว เพื่อมุ่ง
ส่งเสริมให้แรงงำนทุกกลุ่มเป้ำหมำยมีงำนท ำ รวมถึงคนหำงำนได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำย ตลอดจน  
คนต่ำงด้ำวท ำงำนโดยถูกต้องตำมกฎหมำย 
 จำกสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ท่ีมีกำร เปล่ียนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ ว ส่งผลให้ภำครัฐต้องมี 
กำรปรับเปล่ียนกำรท ำงำนจำกเดิมไปสู่ระบบรำชกำร 4.0 เพื่อรองรับยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยภำครัฐ
หรือระบบรำชกำรจะต้องท ำงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี เพื่อประโยชน์สุข 
ของประชำชนเป็นส ำคัญ ซึ่งหมำยควำมว่ำระบบรำชกำรต้องปรับเปล่ียนแนวคิดและวิธีกำรท ำงำนใหม่  
เพื่อพลิกโฉมให้สำมำรถเป็นท่ีเช่ือถือไว้วำงใจ และเป็นพึ่งของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง ดังนั้น รัฐบำลจึงได้ 
มีนโยบำยให้ทุกส่วนรำชกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินสถำนะของหน่วยงำนภำครัฐในกำรเป็นระบบ
รำชกำร 4.0 (PMQA 4.0) และเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนศูนย์รำชกำรสะดวก เพื่อให้เกิดกำรปรับปรุง
กระบวนงำนอย่ำงต่อเนื่อง อันจะเป็นผลให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมกำรจัดหำงำนได้รับ  
ควำมพึงพอใจสูงสุด 
 ท้ังนี้  เพื่อให้ เกิดกำรขับเคล่ือนนโยบำยดั งกล่ำวข้ำงต้น กรมกำรจัดหำงำนจึงต้องปรับ 
กำรให้บริกำรโดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง และจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพัน
ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563     
เพื่อให้เข้ำถึงข้อมูลควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง และระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ท่ีมีต่อบริกำรต่ำงๆ ของกรมกำรจัดหำงำน และสำมำรถน ำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงคุณภำพกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรท่ีมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมท้ังก ำหนดทิศทำง 
กำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ท่ีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้มำ 
รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้มำกท่ีสุดต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค ์
 (1) เพื่อให้หน่วยงำนน ำผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีมีต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ไปประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุง
คุณภำพกำรด ำเนินงำนและบริกำรให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น 
 (2) เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำกกำรปรับปรุงคุณภำพ 
กำรให้บริกำรและก่อให้เกิดภำพลักษณ์ท่ีดีแก่กรมกำรจัดหำงำน 

1.3 ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 เดือนพฤษภำคม – กันยำยน 2563 

1.4 ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรให้บริกำร              
ของกรมกำรจัดหำงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  
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1.5 ผลผลิต 
 รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อ
บริกำรของกรมกำรจัดหำงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563     

1.6 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 (1) กลุ่มเป้ำหมำย 
   - ผู้รับบริกำร คือ ผู้ท่ีมำรับบริกำรจำกกรมกำรจัดหำงำน ณ หน่วยบริกำรของกรมกำรจัดหำงำน 
   - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรรับบริกำรจำกกรมกำรจัดหำงำน  
ณ หน่วยบริกำรของกรมกำรจัดหำงำน 
 (2) ขอบเขตกำรส ำรวจ 
   ส ำรวจภำพรวมกำรปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ ของกรมกำรจัดหำงำน 
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บทที่ 2 
วิธีด ำเนินงำน 

 
 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อบริกำร 
ของกรมกำรจัดหำงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

2.1 วิธีกำรส ำรวจ 
 ใช้วิธีกำรส ำรวจเชิงปริมำณ (Quantitative Survey) ประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูลท่ีได้ 
จำกกำรตอบแบบสอบถำมของผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีมำรับบริกำร ณ จุดบริกำรท้ัง 5 ภำรกิจ      
ของกรมกำรจัดหำงำน 

2.2 กลุ่มเป้ำหมำย 
 (1) ผู้รับบริกำร คือ ผู้ท่ีมำรับบริกำรจำกกรมกำรจัดหำงำน ณ หน่วยบริกำรของกรมกำรจัดหำงำน 
จ ำนวน 1,000 ตัวอย่ำง จ ำแนกตำมภำรกิจ ดังนี้ 
  - งำนจัดหำงำนในประเทศ  จ ำนวน 300 ตัวอย่ำง 
  - งำนจัดหำงำนต่ำงประเทศ จ ำนวน 100 ตัวอย่ำง 
  - งำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว จ ำนวน 250 ตัวอย่ำง 
  - งำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน จ ำนวน 100 อย่ำง 
  - งำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ จ ำนวน 250 ตัวอย่ำง 
  (2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรรับบริกำรจำกกรมกำรจัดหำงำน ณ หน่วยบริกำร
ของกรมกำรจัดหำงำน จ ำนวน 320 ตัวอย่ำง จ ำแนกตำมภำรกิจ ดังนี้ 
  - งำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว  จ ำนวน 220 ตัวอย่ำง 
  - งำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน  จ ำนวน 100 อย่ำง 

2.3 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกำรทอดแบบส ำรวจผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสียท่ีเป็น 
กลุ่มตัวอย่ำงท่ีเข้ำมำรับบริกำรในภำรกิจต่ำง ๆ ณ จุดให้บริกำรของหน่วยงำนส่วนกลำง ในสังกัดกรมกำรจัดหำงำน 
ได้แก่ ศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพื่อคนไทย กองบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ ส ำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว 
(ศูนย์บริกำรวีซ่ำและใบอนุญำตท ำงำน) กองทะเบียนจัดหำงำนกลำงและคุ้มครองคนหำงำน และส ำนักงำน
จัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 1-10 ด้วยวิธีกำรสุ่ม โดยกระจำยกำรทอดแบบส ำรวจตำมวันและเวลำท ำกำร
ในช่วงต่ำง ๆ  

2.4 เคร่ืองมือในกำรส ำรวจ  
 1. แบบส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (แบบส ำรวจ ก) แบ่งข้อค ำถำมเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
  - ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
  - ส่วนท่ี 2  ควำมพึงพอใจในงำนบริกำรท่ีท่ำนมำรับบริกำร ณ วันท่ีตอบแบบส ำรวจ ประกอบด้วย 
  1. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
  2. ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 
  3. ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
  4. ด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรท่ีได้รับ 
  5. ด้ำนช่องทำงกำรขอรับบริกำร/กำรติดต่อส่ือสำร/กำรประสำนงำน/ 
กำรร้องเรียน ร้องทุกข์ 
  - ส่วนท่ี 3 ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อกรมกำรจัดหำงำน 
  - ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำกำรให้บริกำร    
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 2. แบบส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อบริกำรของกรมกำร
จัดหำงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (แบบส ำรวจ ข) แบ่งข้อค ำถำมเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
  - ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
  - ส่วนท่ี 2 ควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินงำนของกรมกำรจัดหำงำน ประกอบด้วย 
     1. ด้ำนภำรกิจและกฎ  ระเบียบ 
     2. ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
     3. ด้ำนควำมโปร่งใสและกำรอ ำนวยควำมสะดวก 
     4. ด้ำนช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำร/กำรประสำนงำน/กำรร้องเรียน ร้องทุกข์  
  - ส่วนท่ี 3 ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อกรมกำรจัดหำงำน 
  - ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำกำรด ำเนินงำนของกรมกำรจัดหำงำน  

2.5 กำรประมวลผล 
 หลังจำกเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบส ำรวจเรียบร้อยแล้ว ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง 
ครบถ้วน และควำมสอดคล้องของข้อมูลในแบบส ำรวจท่ีเก็บรวบรวมจำกกลุ่มตัวอย่ำง จำกนั้นน ำข้อมูลดังกล่ำว
มำลงรหัสและประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS โดยแบ่งตำมลักษณะของแบบส ำรวจ ดังนี้ 
 (1)  ควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงแต่ละรำยในเรื่องควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำน ซึ่งมีรูปแบบข้อค ำถำมท่ีมีลักษณะเป็นแบบแสดง
ระดับของควำมพึงพอใจ โดยมีกำรให้คะแนนแทนค่ำของแต่ละระดับควำมพึงพอใจ และด ำเนินกำรวิเครำะห์
ข้อมูล ด้วยกำรค ำนวณค่ำเฉล่ีย ค่ำร้อยละในแต่ละข้อค ำถำม และน ำค่ำเฉล่ียในแต่ละข้อค ำถำมมำแปลผล                        
โดยก ำหนดเกณฑ์กำรวัดตำมระบบ Likert Scales แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ตำรำงที่ 1 เกณฑ์ค่ำคะแนนกำรวัดระดับควำมพึงพอใจ 

 (2) ควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงแต่ละรำยในเรื่องควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีมีต่อบริกำรในด้ำนต่ำง ๆ ของกรมกำรจัดหำงำน ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยกำรค ำนวณ 
ค่ำร้อยละของจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงท่ีแสดงควำมคิดเห็นในแต่ละข้อค ำถำม 
 (3) ควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงแต่ละรำยในเรื่องควำมผูกพันต่อกรมกำรจัดหำงำนของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด ำ เนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยกำรค ำนวณค่ำร้อยละของจ ำนวน 
กลุ่มตัวอย่ำงท่ีแสดงควำมคิดเห็นในแต่ละข้อค ำถำม  
 (4) ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนำกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อบริกำรในด้ำนต่ำง ๆ 
ของกรมกำรจัดหำงำน ซึ่งมีรูปแบบข้อค ำถำมเป็นแบบปลำยเปิด ด ำเนินกำรตีควำมและวิเครำะห์เนื้อหำ 
จำกควำมคิดเห็น และสรุปใจควำมส ำคัญ  
 
 
 
 

ระดับควำมพึงพอใจ คะแนน คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 
มำกท่ีสุด  5 4.21 – 5.00 85.00 – 100.00 
มำก  4 3.41 – 4.20 69.00 – 84.00 
ปำนกลำง  3 2.61 – 3.39 53.00 – 68.00 
น้อย  2 1.81 – 2.60 37.00 – 52.00 
น้อยท่ีสุด  1 1.00 – 1.80 20.00 – 36.00 
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บทที่ 3 
ผลกำรส ำรวจ 

 
 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อบริกำร  
ของกรมกำรจัดหำงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีกำรวิเครำะห์ผลกำรส ำรวจแบ่งเป็น 3 ส่วน 
ประกอบด้วย 
 1. ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในภำพรวม  
 2. ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำร  
 3. ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ซึ่งข้อมูลท่ีน ำมำวิเครำะห์เป็นข้อมูลท่ีมีผู้ตอบแบบส ำรวจมำกกว่ำร้อยละ 80 โดยปรำกฏผลกำรส ำรวจ ดังนี้ 

1. ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภำพรวม 
  ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อกำรใช้บริกำร 
หรือกำรด ำเนินงำนของกรมกำรจัดหำงำน โดยเทียบกับควำมคำดหวัง ซึ่งสรุปผลกำรส ำรวจได้ ดังนี้  
  (1) ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ “ผู้รับบริกำร” ท่ีมีต่อกำรใช้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำน 
ในภำพรวมท้ัง 5 ภำรกิจ มีระดับควำมพึงพอใจร้อยละ 88.32 อยู่ในช่วงพึงพอใจมำกท่ีสุด และหำกน ำผลกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในภำพรวม ต้ังแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2563 มำเปรียบเทียบ 
จะพบว่ำผลกำรส ำรวจมีแนวโน้มควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีเพิ่มข้ึน ดังภำพท่ี 1 ซึ่งหำกกรมกำรจัดหำงำน
ยังรักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำรและกำรด ำเนินงำนไว้ได้อย่ำงต่อเนื่อง และมุ่งเน้นพัฒนำปรับปรุงบริกำรและ
กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ท่ีผู้รับบริกำรยังไม่พึงพอใจตำมท่ีปรำกฏในผลกำรส ำรวจตำรำงท่ี 2 คำดว่ำ 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจจะอยู่ในช่วงพึงพอใจมำกท่ีสุด 
 

 
ภำพที่ 1 แสดงผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำนต้ังแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2563 
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ตำรำงที่ 2 สรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำนในภำพรวม 

ประเภทงำนบริกำร 

ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 
 ของผู้รับบริกำร 

ร้อยละ 
ควำมพึงพอใจ 

ร้อยละ 
ควำมไม่พึงพอใจ 

1. บริกำรจัดหำงำนในประเทศ 84.40 0.00 
2. บริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ 93.00 0.00 
3. งำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 84.60 2.50 
4. งำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน 93.60 0.00 
5. งำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 86.00 0.00 

ภำพรวม 88.32 0.50 

   (2) ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ท่ีมีต่อกำรใช้บริกำรของกรมกำร
จัดหำงำนในภำพรวมท้ัง 2 ภำรกิจ มีระดับควำมพึงพอใจร้อยละ 83.40 อยู่ในช่วงพึงพอใจมำก และหำกน ำผล
กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียในภำพรวม ต้ังแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2563  
มำเปรียบเทียบ จะพบว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำนเพิ่มขึ้นทุกๆปี   
ดังภำพท่ี 2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำกรมกำรจัดหำงำนได้มีกำรพัฒนำและปรับปรุงบริกำรและกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ  
ท่ีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เป็นอย่ำงดี และหำกยังรักษำและพัฒนำมำตรฐำน
กำรด ำเนินงำนไว้ได้อย่ำงต่อเนื่อง คำดว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจจะอยู่ในช่วง
พึงพอใจมำกท่ีสุด 
 

 
 
ภำพที่ 2 แสดงผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำนต้ังแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2563 
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ตำรำงที่ 3 สรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำน 
ในภำพรวม 

ประเภทงำนบริกำร 

ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 
 ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ 
ควำมพึงพอใจ 

ร้อยละ 
ควำมไม่พึงพอใจ 

1. งำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 82.00 0.50 
2. งำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน 84.80 0.00 

ภำพรวม 83.40 0.25 

  ควำมผูกพัน  หมำยถึง กำรท่ีผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เปล่ียนไปใช้บริกำรของท่ีอื่น 
หรือองค์กรท่ีเป็นคู่แข่ง แต่ในเชิงภำครัฐแล้ว เนื่องจำกตำมลักษณะกำรผูกขำดของงำนรำชกำรท ำให้
ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สำมำรถเปล่ียนไปใช้บริกำรขององค์กรอื่นได้ ดังนั้น กรมกำรจัดหำงำน  
จึงได้ประยุกต์ใช้นิยำมควำมผูกพันของบุคลำกรท่ีมีต่อองค์กำร โดยกำรส ำรวจทัศนคติและควำมคิดเห็น 
ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่ำมีควำมรู้สึกแสดงตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กำร มีจุดร่วม 
ท่ีเหมือนกัน รับรู้และเข้ำถึง เข้ำใจในภำรกิจขององค์กำร และยินดีท่ีจะแนะน ำองค์กรให้เป็นท่ีรู้จักและได้รับ
กำรยอมรับ ซึ่งผลกำรส ำรวจควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภำพรวม ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563 พบว่ำ “ผู้รับบริกำร” มีควำมผูกพันต่อกรมกำรจัดหำงำน ร้อยละ 98.31 และ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” 
มีควำมผูกพันต่อกรมกำรจัดหำงำน ร้อยละ 98.77 อยู่ในช่วงผูกพันมำกท่ีสุด ซึ่งเกิดจำกควำมสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิด
ระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรรับบริกำรหรือติดต่อกันมำเป็นเวลำนำนท ำให้
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้สึกว่ำตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ยินดีท่ีจะเข้ำมำช่วยงำนขององค์กร 
ในขณะท่ีตนเองจะได้รับประโยชน์จำกกำรกระท ำนั้นด้วย 

ตำรำงที่ 4 สรุปผลกำรส ำรวจควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบริกำรของกรมกำร
จัดหำงำนในภำพรวม 

ประเภทงำนบริกำร 
ร้อยละควำมผูกพัน 

ผู้รับบริกำร 
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

1. บริกำรจัดหำงำนในประเทศ 98.53 -ไม่ประเมิน- 
2. บริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ 99.00 -ไม่ประเมิน- 
3. งำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 98.00 99.20 
4. งำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน 98.00 98.33 
5. งำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 98.00 -ไม่ประเมิน- 

ภำพรวม 98.31 98.77 
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2. ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำร 
 ส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อบริกำร 
ของกรมกำรจัดหำงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำแนกผลกำรส ำรวจตำมประเภทบริกำร จ ำนวน  
5 ภำรกิจ ดังนี้ 

 2.1 บริกำรจัดหำงำนในประเทศ  
  ด ำ เนินกำรทอดแบบส ำรวจ  (แบบ ก)  สอบถำมควำมคิด เห็นของ ผู้รับบริกำร เกี่ ยวกับ 
ควำมพึงพอใจและควำมผูกพันต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำน ด้ำนบริกำรจัดหำงำนในประเทศ จ ำนวน  
300 ตัวอย่ำง ซึ่งกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำร ได้แก่ คนหำงำนและประชำชนท่ัวไป / นำยจ้ำง ตัวแทน และสถำน
ประกอบกำร ปรำกฏผลกำรส ำรวจ ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
 จำกผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำรจัดหำงำนในประเทศ ได้แก่ คนหำงำนและประชำชน
ท่ัวไป จ ำนวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 78.30 และนำยจ้ำง ตัวแทน และสถำนประกอบกำร จ ำนวน 65 คน  
คิดเป็นร้อยละ 21.70 พบว่ ำ ผู้ตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง  ร้อยละ 57.00 รองลงมำ 
เป็นเพศชำย ร้อยละ 43.00 โดยผู้ตอบแบบส ำรวจท่ีมำรับบริกำรมีช่วงอำยุระหว่ำง 30-39 ปี มำกท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 33.00 รองลงมำเป็นช่วงอำยุระหว่ำง 20-29 ปี อำยุระหว่ำง 40-49 ปี อำยุระหว่ำง 50-59 ปี  
อำยุระหว่ำง 15-19 ปี และอำยุ 60 ปีข้ึนไป ตำมล ำดับ รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 5 

ตำรำงที่ 5  ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำรจัดหำงำนในประเทศที่ตอบแบบส ำรวจ 

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

 
129 
171 

 
43.00 
57.00 

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

 
11 
87 
99 
70 
28 
5 

 
3.70 
29.00 
33.00 
23.30 
9.30 
1.70 

รวม 300 100.00 

 ส่วนที่ 2 : ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในบริกำร 
 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรแบ่งกำรส ำรวจตำมประเด็นกำรให้บริกำรออกเป็น  
4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
และด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรท่ีไ ด้รับ พบว่ำผู้รับบริกำรท่ีตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจต่อบริกำร 
จัดหำงำนในประเทศในภำพรวมระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 84.40 โดยมีควำมพึงพอใจในประเด็น 
ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำรมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 88.25 และประเด็นด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรท่ีได้รับท่ีได้รับ
ควำมพึงพอใจต่ ำสุด คิดเป็นร้อยละ 83.60 ดังตำรำงท่ี 6 
 



 

9 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตำรำงที่ 6 ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อบริกำรจัดหำงำนในประเทศ  
 

ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละผู้ตอบแบบ 
ตำมระดับควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ผู้ตอบแบบ
ที่ไม่พึง
พอใจ 

จ ำนวน 
ผู้ตอบ 
(คน) มำก

ท่ีสุด 
มำก 

ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.24 84.80  

1) ควำมชัดเจนของข้ันตอน 
กำรให้บริกำร มคีวำมสะดวก 
เป็นระบบ และมีประกำศ 
แจ้งข้ันตอนและระยะเวลำ 
กำรให้บริกำรทีส่ำมำรถ 
เห็นได้โดยง่ำย และชัดเจน 

30.00 58.00 10.00 1.30 0.70 4.15 83.00 0.00 300 

2) ข้ันตอนในกำรให้บริกำร 
มีควำมคล่องตัว ไม่ยุ่งยำก 
ซับซ้อน 

34.70 52.70 12.00 0.00 0.70 4.21 84.20 0.00 300 

3) ระยะเวลำกำรให้บริกำร 
มีควำมสะดวก รวดเร็ว และ
เหมำะสม 

38.30 52.70 8.70 0.00 0.30 4.29 85.80 0.00 300 

4) กำรให้บริกำรมีควำมเสมอภำค 
ให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลัง 

37.30 54.00 8.30 0.00 0.30 4.28 85.60 0.00 300 

5) กระบวนกำรมีควำมโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

36.70 56.00 6.70 0.00 0.70 4.28 85.60 0.00 300 

6) ควำมเหมำะสมของเอกสำร
หลักฐำนประกอบกำรย่ืนขอ 
รับบริกำร 

33.00 57.30 9.30 0.00 0.30 4.23 84.60 0.00 300 

ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 4.41 88.25  

1) เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ
ในกำรชี้แจง ให้ค ำปรึกษำ และ
กำรให้บริกำร 

49.70 44.00 5.70 0.30 0.30 4.42 88.40 0.00 300 

2) ควำมสุภำพ เอำใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจ และ 
ควำมพร้อมในกำรให้บริกำร 
ของเจ้ำหน้ำท่ี 
 

52.70 41.70 5.00 0.30 0.30 4.46 89.20 0.00 300 

3) ควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และเป็นธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

46.30 46.70 6.30 0.30 0.30 4.38 87.60 0.00 300 

4) ควำมเหมำะสมของ
บุคลิกภำพและกำรแต่งกำย 

46.70 47.00 5.70 0.30 0.30 4.39 87.80 0.00 300 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.23 84.60  

1) ควำมเพียงพอของจุดให้บริกำร
และจุดประชำสัมพันธ์ 

38.70 45.30 15.00 0.30 0.70 4.21 84.20 0.00 300 

2) ควำมพร้อมและควำมทันสมัย
ด้ำนเทคโนโลยี อุปกรณ์และ
เครื่องมือในกำรให้บริกำร 

35.00 50.30 13.70 0.70 0.30 4.19 83.80 0.00 300 
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ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละผู้ตอบแบบ 
ตำมระดับควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ผู้ตอบแบบ
ที่ไม่พึง
พอใจ 

จ ำนวน 
ผู้ตอบ 
(คน) มำก

ท่ีสุด 
มำก 

ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

3) ควำมเพียงพอของอุปกรณ์ 
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
เช่น ท่ีน่ังรอ น้ ำด่ืม ห้องน้ ำ  
โรงอำหำร ฯลฯ 

36.30 46.70 16.30 0.30 0.30 4.18 83.60 0.00 300 

4) ควำมชัดเจนและน่ำสนใจของ
ป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร/
ป้ำยประชำสัมพันธ์/แผ่นพับ/
คู่มือต่ำง ๆ 

35.70 51.70 11.70 0.70 0.30 4.22 84.40 0.00 300 

5) ควำมสะอำด เรียบร้อยของ
สถำนที่ให้บริกำรโดยรวม 
 

43.70 48.70 7.30 0.00 0.30 4.35 87.00 0.00 300 

ด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรที่ได้รับ 4.18 83.60  

1) ตรงตำมควำมต้องกำร ถูกต้อง 
น่ำเชื่อถือ 

32.00 54.70 12.70 0.00 0.70 4.17 83.40 0.00 300 

2) ระยะเวลำท่ีแล้วเสร็จเป็นไป
ตำมท่ีคำดหวัง และมีควำม
เหมำะสม 

32.00 54.00 13.30 0.30 0.30 4.17 83.40 0.00 300 

3) ควำมคุ้มค่ำ คุ้มประโยชน์ของ
บริกำร และสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได้ 

32.30 56.30 10.30 0.70 0.30 4.20 84.00 0.00 300 

ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรใน
ภำพรวม 

34.70 54.00 10.70 0.30 0.30 4.22 84.40 0.00 300 

 จำกตำรำงท่ี 6 เมื่อเปรียบเทียบผลส ำรวจท้ัง 4 ด้ำน กับเกณฑ์ค่ำคะแนนกำรวัดระดับควำมพึงพอใจ 
พบว่ำผู้รับบริกำรท่ีตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจแต่ละประเด็นย่อยอยู่ในระดับพึงพอใจมำกถึงพึงพอใจ 
มำกท่ีสุด โดยประเด็นย่อยท่ีมีระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ อันดับท่ี 1 : ควำมสุภำพ เอำใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจ และควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี คิดเป็นร้อยละ 89.20 อันดับท่ี 2 : 
เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญในกำรช้ีแจง ให้ค ำปรึกษำและกำรให้บริกำร ร้อยละ 88.40 และอันดับท่ี 3 : 
ควำมเหมำะของบุคลิกภำพ ร้อยละ 87.80 ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ำจุดแข็งของกำรให้บริกำรจัดหำงำนในประเทศ
อยู่ ท่ีด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร และหำกพิจำรณำถึงประเด็นย่อยท่ีผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ ต่ ำท่ีสุด  
3 อันดับ ได้แก่ อันดับท่ี 1 : ควำมชัดเจนของขั้นตอนกำรให้บริกำร มีควำมสะดวก เป็นระบบ และมีประกำศ
แจ้งขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรท่ีสำมำรถเห็นได้โดยง่ำย และชัดเจน ร้อยละ 83.00  อันดับท่ี 2 : ตรงตำม
ควำมต้องกำร ถูกต้อง น่ำเช่ือถือร้อยละ 83.40 และอันดับท่ี 3 : ระยะเวลำท่ีแล้วเสร็จเป็นไปตำมท่ีคำดหวัง 
และมีควำมเหมำะสม ร้อยละ 83.40 ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ำจุดอ่อนของกำรให้บริกำรจัดหำงำนในประเทศ 
อยู่ท่ีด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำรและด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรท่ีได้รับ  
 แม้ว่ำบริกำรจัดหำงำนในประเทศ จะได้รับควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ ในระดับมำกท่ี สุด             
แต่กรมกำรจัดหำงำน ควรพัฒนำและปรับปรุงในประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนข้ำงต้น เพื่อเป็นกำรยกระดับ 
กำรให้บริกำรดังกล่ำว ท่ีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสูงสุด และน ำไปสู่ควำมพึงพอใจ 
ในกำรรับบริกำรต่อไป 
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ตำรำงที่ 7 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อช่องทำงกำรขอรับบริกำร/กำรติดต่อสื่อสำร/กำรประสำนงำน/
กำรร้องเรียน ร้องทุกข์ ของบริกำรจัดหำงำนในประเทศ  

ประเภทของชอ่งทำง 
จ ำนวน 

ผู้ตอบแบบส ำรวจ (คน) 
ร้อยละ 

ช่องทำงที่ทำ่นใช้บริกำรมำกที่สุด   
 - ณ ส ำนักงำน 268 49.60 
 - บริกำรออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
  เว็บไซต์แต่ละบริกำร/line/facebook) 

104 19.30 

 - สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 69 12.80 
 - เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน 34 6.30 
 - โทรศัพท์ติดต่อเจ้ำของเรื่องโดยตรง 54 10.00 
 - โทรสำร (แฟกซ์) 0 0 
 - อีเมล์ (e-mail) 11 2.60 

รวม 540 100.00 
ช่องทำงที่ทำ่นพึงพอใจ   
 - ณ ส ำนักงำน 253 55.10 
 - บริกำรออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
  เว็บไซต์แต่ละบริกำร/line/facebook) 

84 18.40 

 - สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 40 8.70 
 - เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน 25 5.40 
 - โทรศัพท์ติดต่อเจ้ำของเรื่องโดยตรง 45 9.80 
 - โทรสำร (แฟกซ์) 1 0.20 
 - อีเมล์ (e-mail) 11 2.40 

รวม 459 100.00 
ช่องทำงที่ควรพัฒนำและปรับปรุง   
 - ณ ส ำนักงำน 132 33.30 
 - บริกำรออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
  เว็บไซต์แต่ละบริกำร/line/facebook) 

62 15.70 

 - สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 76 19.20 
 - เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน 24 6.10 
 - โทรศัพท์ติดต่อเจ้ำของเรื่องโดยตรง 24 6.10 
 - โทรสำร (แฟกซ์) 3 0.80 
 - อีเมล์ (e-mail) 11 2.80 
 - ทุกช่องทำงมีควำมเหมำะสมแล้ว 64 16.20 

รวม 396 100.00 
หมำยเหตุ : ผู้ตอบแบบส ำรวจสำมำรถเลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 รำยกำร 

 จำกตำรำงท่ี 7 พบว่ำช่องทำงกำรขอรับบริกำร/กำรติดต่อส่ือสำร/กำรประสำนงำน/กำรร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ท่ีผู้รับบริกำรจัดหำงำนในประเทศใช้บริกำรมำกท่ีสุด คือ ช่องทำง ณ ส ำนักงำน คิดเป็นร้อยละ 49.60 
รองลงมำ คือ บริกำรออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคช่ัน/เว็บไซต์แต่ละบริกำร/
line/facebook)  สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2  โทรศัพท์ติดต่อเจ้ำของเรื่องโดยตรง  เว็บไซต์
กรมกำรจัดหำงำน  และ e-mail ตำมล ำดับ  โดยช่องทำงท่ีผู้รับบริกำรส่วนใหญ่พึงพอใจมำกท่ีสุด คือ ช่องทำง 
ณ ส ำนักงำน คิดเป็นร้อยละ 49.70 และเมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบกับช่วงอำยุของผู้ตอบแบบส ำรวจ พบว่ำ 
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง 30-49 ซึ่งเป็นช่วงอำยุท่ีมักปฏิเสธและหลีกเล่ียงกำรเข้ำถึงระบบเทคโนโลยี
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สำรสนเทศต่ำงๆ จึงอำจเป็นเหตุผลหลักท่ีผู้รับบริกำรส่วนใหญ่เช่ือมั่นท่ีจะมำรับบริกำรจำกเจ้ำหน้ำท่ีโดยตรง 
ณ ส ำนักงำน มำกกว่ำกำรใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงอื่น ๆ ดังนั้น กรมกำรจัดหำงำนควรเน้นกำรประชำสัมพันธ์
สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับบริกำรจัดหำงำนในรูปแบบ e-service อย่ำงครอบคลุมและท่ัวถึง เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่น
ในกำรใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงดังกล่ำว ซึ่งเป็นกำรเพิ่มทำงเลือกในกำรรับบริกำร รวมถึงช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงมำรับบริกำร ลดระยะเวลำ และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำรให้สำมำรถใช้บริกำรได้ทุกท่ี  
ทุกเวลำตำมควำมต้องกำร   
 นอกจำกนี้ ยังพบว่ำช่องทำงท่ีผู้รับบริกำรไม่ใช้บริกำร และพึงพอใจต่ ำท่ีสุด คือ ช่องทำงโทรสำร 
(แฟกซ์) คิดเป็นร้อยละ 0.20 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำช่องทำงดังกล่ำวอำจไม่สำมำรถตอบสนองและอ ำนวย 
ควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำรจัดหำงำนในประเทศได้ จึงควรพิจำรณำยกเลิกช่องทำงบริกำรดังกล่ำว เพื่อลดภำระ
กำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ หรือพัฒนำช่องทำงบริกำรอื่นๆ มำทดแทน เพื่อยกระดับกำรด ำเนินงำนให้สำมำรถ
ตอบควำมต้องกำรแก่ประชำชนให้มำกยิ่งขึ้น  
 เมื่อพิจำรณำถึงช่องทำงท่ีควรพัฒนำและปรับปรุง พบว่ำ ผู้รับบริกำร ร้อยละ 16.20 เห็นว่ำ 
ทุกช่องทำงท่ีกรมกำรจัดหำงำนเปิดให้บริกำรนั้นมีควำมเหมำะสมแล้ว แต่อย่ำงไรก็ตำมยังพบว่ำผู้รับบริกำร
ส่วนใหญ่ยังคงต้องกำรให้มีกำรพัฒนำและปรับปรุงช่องทำงกำรให้บริกำร ณ ส ำนักงำน เป็นอันดับแรก คิดเป็น
ร้อยละ 33.30 นั่นแสดงให้เห็นว่ำผู้รับบริกำรยังคงต้องกำรให้มีกำรพัฒนำบริกำรผ่ำนช่องทำงดังกล่ำวให้ดีขึ้น
กว่ำท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรสูงสุดท่ีผู้รับบริกำรคำดหวังไว้  

ส่วนที่ 3  : ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรที่มีต่อกรมกำรจัดหำงำน (ผู้รับบริกำรจัดหำงำน 
ในประเทศ) 
 กำรส ำรวจทัศนคติและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อกรมกำรจัดหำงำน ได้ก ำหนดข้อค ำถำม
ท่ีสะท้อนถึงควำมผูกพันของผู้รับบริกำรจัดหำงำนในประเทศท่ีมีต่อกรมกำรจัดหำงำน จ ำนวน 3 ประเด็น  
ซึ่งผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรจัดหำงำนในประเทศมีทัศนคติและควำมผูกพันต่อกรมกำรจัดหำงำน คิดเป็น
ร้อยละ 98.53 ซึ่งถือว่ำสูงมำก และจำกประเด็นค ำถำมท่ีใช้ แสดงให้เห็นว่ำผู้รับบริกำรนอกจำกมีควำมผูกพัน
กับกรมกำรจัดหำงำนแล้ว ยังยินดีท่ีจะแนะน ำผู้อื่นมำใช้บริกำรของกรม ตลอดจนบอกต่อหรือกระจำยข่ำว 
กำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรท่ีเป็นประโยชน์ให้บุคคลอื่นทรำบด้วย รำยละเอียดดังตำรำงท่ี 8 

ตำรำงที่ 8 ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรจัดหำงำนในประเทศที่มีต่อกรมกำรจัดหำงำน  

ค ำถำม 

ร้อยละของผู้แสดง
ควำมเห็น (n = 300 คน) 

ผูกพัน ไม่ผูกพัน 
1) ท่ำนยินดีท่ีจะเข้ำมำมีส่วนร่วมท ำกิจกรรม หรือด ำเนินกำรใดๆ เพื่อให้
กรมกำรจัดหำงำนเกิดกำรพัฒนำในทำงท่ีดีขึ้นหรือไม่ (ยินดี/ไม่ยินดี) 

97.30 2.70 

2) เมื่อท่ำนได้มำใช้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำนแล้ว ท่ำนคิดว่ำจะแนะน ำผู้อื่น
ให้มำใช้บริกำรด้วยหรือไม่ (แนะน ำ/ไม่แนะน ำ) 

99.00 1.00 

3) หำกกรมกำรจัดหำงำนมีกำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรท่ีเป็นประโยชน์ 
ท่ำนจะบอกต่อหรือกระจำยข่ำวให้บุคคลอื่นทรำบหรือไม่ (บอกต่อ/ไม่บอกต่อ) 

99.30 0.70 

ภำพรวมทัศนคติและควำมผูกพัน 98.53 1.47 
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 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำกำรให้บริกำรจัดหำงำนในประเทศ    
 เป็นกำรส ำรวจโดยใช้ค ำถำมปลำยเปิด จ ำนวน 3 ประเด็น เพื่อน ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
จำกผู้รับบริกำรมำเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำกำรให้บริกำรจัดหำงำนในประเทศในภำพรวมต่อไป  
ซึ่งผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรได้แสดงควำมคิดเห็นในแต่ละประเด็น สรุปได้ดังนี้ (รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 9)  
 - กำรให้บริกำรที่ท่ำนประทับใจ : ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่จะประทับใจเจ้ำหน้ำท่ี ณ จุด บริกำร  
ซึ่งให้บริกำรได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภำพ พูดจำไพเรำะ ยิ้มแย้ม เป็นกันเองกับผู้ใช้บริกำร รวมท้ังเจ้ำหน้ำท่ี 
ยังมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำน สำมำรถให้บริกำร ช้ีแนะให้ค ำปรึกษำและแจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับบริกำร  
ด้ำนต่ำงๆ ได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ ยังประทับใจในเรื่องส ำนักงำนท่ีมีกำรจัดตกแต่งให้มีบรรยำกำศท่ีดี มีบริกำร
น้ ำด่ืมส ำหรับผู้มำใช้ให้บริกำร มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
 - กำรให้บริกำรที่ท่ำนไม่พึงพอใจ และต้องกำรให้ปรับปรุง : ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจและ
ต้องกำรให้ปรับปรุงกำร ดังนี้ 
  1) กำรบริกำรของสำยด่วน 1506 กด 2 ตอบข้อซักถำมเกี่ยวกับบริกำรจัดหำงำนในประเทศไมไ่ด้ 
  2) กำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนบริกำรผ่ำนทำงโทรศัพท์ บำงหน่วยงำนติดต่อได้ยำกมำก 
ควรมีกำรตรวจสอบและพัฒนำให้ดีขึ้น 
 - ข้อเสนอแนะอื่น ๆ : ในบำงหน่วยงำนบริกำรควรพัฒนำและเพิ่มเติมในเรื่องต่ำงๆ ให้มำกขึ้น
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ดังนี ้
  1) ควรเพิ่มเจ้ำหน้ำท่ีในกำรรับโทรศัพท์/เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำร 
  2) ควรมีท่ีจอดรถให้กับผู้ท่ีมำติดต่อฟรี 
  3) บริเวณพื้นท่ีโต๊ะสัมภำษณ์ ควรเพิ่มเก้ำอี้ให้มำกขึ้น เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว 

ตำรำงที่ 9 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำกำรให้บริกำรจัดหำงำนในประเทศ จ ำแนกตำมหน่วยงำนให้บริกำร    

หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรที่ประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ที่ไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

ศูนย์บริกำรจัดหำงำน
เพื่อคนไทย 

- ผู้รับบริกำรประทับใจ 
ในควำมสะดวก รวดเร็ว 
และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
รวมถึงพนักงำนท่ีให้บริกำร
ด้วยควำมจริงใจ เป็นมิตร 
ใหค้วำมเป็นกันเองกับ
ผู้ใช้บริกำร มีกำรแนะน ำ 
ท่ีดี เข้ำใจง่ำย  มีควำม
ชัดเจน บริกำรด้วยควำม
สุภำพ พูดจำไพเรำะ  
ยิ้มแย้ม และประทับใจ 
ในเรื่องของสะดวกในกำร
ร้องเรียนเรื่องต่ำง ๆ 

- สำยด่วน 1506 กด 2  
ตอบข้อซักถำมเกี่ยวกับ
บริกำรจัดหำงำนในประเทศ
ไม่ได้ 
 

- ไม่มี - 
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หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรที่ประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ที่ไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร
พื้นท่ี 1 

เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำร 
ด้วยควำมสุภำพ อัธยำศัยดี 
เป็นกันเองเสมือนญำติ  
มีกำรช้ีแนะให้ค ำปรึกษำ
เรื่องต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว 
รวมถึงประสำนงำน 
เรื่องต่ำงๆ ได้ดีมำก 

- ไม่มี - - ควรเพิ่มเจ้ำหน้ำท่ีในกำร
รับโทรศัพท์ 
- ควรมี ท่ีจอดรถให้กับผู้
ท่ีมำติดต่อฟรี 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร
พื้นท่ี 2 

เจ้ำหน้ำท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
และให้บริกำรได้ดีมำก 

- ไม่มี - - ไม่มี - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร
พื้นท่ี 3 

- เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมเข้ำใจ
ในงำน สำมำรถให้บริกำรได้
เป็นอย่ำงดี 
- มีระบบกำรตอบรับ 
กำรให้บริกำรท่ีรวดเร็ว 

- ไม่มี - - ไม่มี - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร
พื้นท่ี 4 

เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรดี  
รวดเร็ว ให้ค ำแนะน ำ  
ให้ค ำปรึกษำในส่วนต่ำงๆ 
ได้ดีมำก เอำใจใส่ผู้รับบริกำร 
รวมถึงส ำนักงำนมีกำร 
จัดตกแต่งให้มีบรรยำกำศ
ท่ีดี มีบริกำรน้ ำด่ืมส ำหรับ 
ผู้มำใช้บริกำร 

- ไม่มี - - บริเวณพื้นท่ีโต๊ะสัมภำษณ์ 
ควรเพิ่มเก้ำอี้ให้มำกขึ้น
เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร
พื้นท่ี 5 

เจ้ำหน้ำท่ีสุภำพ เรียบร้อย 
เป็นกันเอง 

- ไม่มี - - ไม่มี - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร
พื้นท่ี 6 

เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรดี  
เป็นกันเอง ให้ค ำแนะน ำ 
และแจ้งรำยละเอียด
เกี่ยวกับบริกำรด้ำนต่ำงๆ 
ได้เป็นอย่ำงดี 

- ไม่มี - - ควรเพิ่มเจ้ำหน้ำท่ี
ให้บริกำรมำกกว่ำนี้  
เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร
พื้นท่ี 7 

เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรดี  
สุภำพ และรวดเร็ว  
ให้ค ำแนะน ำ และข้อมูล 
ท่ีชัดเจน รวมถึงให้ควำม
ช่วยเหลือเป็นอย่ำงดี   

สำย ด่ วน  1506  กด  2  
ตอบข้อซักถำมเกี่ยวกับ
บริกำรจัดหำงำนในประเทศ
ไม่ได้ 

 

- ไม่มี - 
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หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรที่ประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ที่ไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร
พื้นท่ี 8 

- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร
พื้นท่ี 9 

- เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมใส่ใจ
ผู้รับบริกำรดีมำก และ
เจ้ำหน้ำท่ียังมีควำมรู้ 
ควำมเช่ียวชำญสำมำรถ
ช้ีแจง ให้ค ำแนะน ำได้ 
เป็นอย่ำงดี 
- ส ำนักงำนสำมำรถไปใช้
บริกำรได้สะดวก 

โทรศัพท์ส ำนักงำนติดต่อ
ได้ยำกมำก ควรมีกำร
ตรวจสอบและพัฒนำ 
ให้ดีขึ้น 

- ไม่มี - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร
พื้นท่ี 10 

- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 

 

 (2) บริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ  
 ด ำเนินกำรทอดแบบส ำรวจ (แบบ ก) สอบถำมควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรเกี่ยวกับ 
ควำมพึงพอใจและควำมผูกพันต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำน ด้ำนบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ จ ำนวน  
100 ตัวอย่ำง ซึ่งกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำร ได้แก่ คนหำงำน (ท่ีมำเข้ำรับกำรอบรม/แจ้งกำรเดินทำงไปท ำงำน
ต่ำงประเทศ ด้วยตนเอง/แจ้งกำรเดินทำงกลับไปท ำงำนต่ำงประเทศ Re-entry) ปรำกฏผลกำรส ำรวจ ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
 จำกผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำรด้ำนจัดหำงำนต่ำงประเทศ ได้แก่ คนหำงำน (ท่ีมำเข้ำ
รับกำรอบรม/แจ้งกำรเดินทำงไปท ำงำนต่ำงประเทศ ด้วยตนเอง/แจ้งกำรเดินทำงกลับไปท ำงำนต่ำงประเทศ 
Re-entry) จ ำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่ำส่วนใหญ่เป็นเพศชำย ร้อยละ 89.00 รองลงมำเป็น 
เพศหญิง  ร้อยละ 11.00 โดยผู้ตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่ ท่ีมำรับบริกำรมีช่วงอำยุระหว่ำง 20-29 ปี  
ร้อยละ 37.00 รองลงมำอำยุระหว่ำง 30-39 ปี ร้อยละ 29.00 อำยุระหว่ำง 40-49 ปี ร้อยละ 25.00  
อำยุระหว่ำง 50-59 ปี ร้อยละ 8.00 อำยุระหว่ำง 15-19 ปี ร้อยละ 1.00 ตำมล ำดับ รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 10 

ตำรำงที่ 10 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศที่ตอบแบบส ำรวจ  

ประเด็น จ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจ ร้อยละ 

เพศ 
 - ชำย 
 - หญิง 
 

 
89 
11 

 
89.00 
11.00 

รวม 100 100.00 
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ประเด็น จ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจ ร้อยละ 

อำย ุ
 - 15-19 ปี 
 - 20-29 ปี 
 - 30-39 ปี 
 - 40-49 ปี 
 - 50-59 ปี 

 
1 
12 
22 
41 
24 

 
1.00 
12.00 
22.00 
41.00 
24.00 

รวม 100 100.00 
  
 ส่วนที่ 2 : ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในบริกำร 
 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรแบ่งกำรส ำรวจตำมประเด็นกำรให้บริกำรออกเป็น  
4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
และด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรท่ีไ ด้รับ พบว่ำผู้รับบริกำรท่ีตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจต่อบริกำ ร 
จัดหำงำนต่ำงประเทศในภำพรวมระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 93.00 โดยมีควำมพึงพอใจในประเด็น 
ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร มำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 94.20 และประเด็นด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร 
ท่ีได้รับควำมพึงพอใจต่ ำสุด คิดเป็นร้อยละ 91.80 ดังตำรำงท่ี 11 

ตำรำงที่ 11 ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ  

ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละผู้ตอบแบบ 
ตำมระดับควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ผู้ตอบแบบ
ที่ไม่พึง
พอใจ 

จ ำนวน 
ผู้ตอบ 
(คน) มำก

ท่ีสุด 
มำก 

ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.59 91.80  

1) ควำมชัดเจนของข้ันตอน 
กำรให้บริกำร มคีวำมสะดวก 
เป็นระบบ และมีประกำศ 
แจ้งข้ันตอนและระยะเวลำ 
กำรให้บริกำรทีส่ำมำรถ 
เห็นได้โดยง่ำย และชัดเจน 

50.00 49.00 1.00 0.00 0.00 4.49 89.80 0.00 100 

2) ข้ันตอนในกำรให้บริกำร 
มีควำมคล่องตัว ไม่ยุ่งยำก 
ซับซ้อน 

59.00 40.00 1.00 0.00 0.00 4.58 91.60 0.00 100 

3) ระยะเวลำกำรให้บริกำร 
มีควำมสะดวก รวดเร็ว และ
เหมำะสม 

60.00 40.00 0.00 0.00 0.00 4.60 92.00 0.00 100 

4) กำรให้บริกำรมีควำมเสมอภำค 
ให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลัง 

63.00 37.00 0.00 0.00 0.00 4.63 92.60 0.00 100 

5) กระบวนกำรมีควำมโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

63.00 36.00 0.00 1.00 0.00 4.61 92.20 0.00 100 
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ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละผู้ตอบแบบ 
ตำมระดับควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ผู้ตอบแบบ
ที่ไม่พึง
พอใจ 

จ ำนวน 
ผู้ตอบ 
(คน) มำก

ท่ีสุด 
มำก 

ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

6) ควำมเหมำะสมของเอกสำร
หลักฐำนประกอบกำรย่ืนขอ 
รับบริกำร 

62.00 37.00 0.00 1.00 0.00 4.60 92.00 0.00 100 

ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 4.71 94.20  

1) เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ
ในกำรชี้แจง ให้ค ำปรึกษำ และ
กำรให้บริกำร 

73.00 27.00 0.00 0.00 0.00 4.73 94.60 0.00 100 

2) ควำมสุภำพ เอำใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจ และ 
ควำมพร้อมในกำรให้บริกำร 
ของเจ้ำหน้ำท่ี 

73.00 26.00 1.00 0.00 0.00 4.72 94.40 0.00 100 

3) ควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และเป็นธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

69.00 30.00 1.00 0.00 0.00 4.68 93.60 0.00 100 

4) ควำมเหมำะสมของ
บุคลิกภำพและกำรแต่งกำย 

71.00 29.00 0.00 0.00 0.00 4.71 94.20 0.00 100 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.64 92.80  

1) ควำมเพียงพอของจุดให้บริกำร
และจุดประชำสัมพันธ์ 

65.00 35.00 0.00 0.00 0.00 4.65 
 

93.00 0.00 100 

2) ควำมพร้อมและควำมทันสมัย
ด้ำนเทคโนโลยี อุปกรณ์และ
เครื่องมือในกำรให้บริกำร 

66.00 34.00 0.00 0.00 0.00 4.66 93.20 0.00 100 

3) ควำมเพียงพอของอุปกรณ์ 
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
เช่น ท่ีน่ังรอ น้ ำด่ืม ห้องน้ ำ  
โรงอำหำร ฯลฯ 

64.00 34.00 2.00 0.00 0.00 4.62 92.40 0.00 100 

4) ควำมชัดเจนและน่ำสนใจของ
ป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร/
ป้ำยประชำสัมพันธ์/แผ่นพับ/
คู่มือต่ำง ๆ 

65.00 34.00 1.00 0.00 0.00 4.64 92.80 0.00 100 

5) ควำมสะอำด เรียบร้อยของ
สถำนที่ให้บริกำรโดยรวม 

65.00 33.00 2.00 0.00 0.00 4.63 92.60 0.00 100 

ด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรที่ได้รับ 4.62 92.53  

1) ตรงตำมควำมต้องกำร ถูกต้อง 
น่ำเชื่อถือ 

65.00 32.00 3.00 0.00 0.00 4.62 92.40 0.00 100 

2) ระยะเวลำท่ีแล้วเสร็จเป็นไป
ตำมท่ีคำดหวัง และมีควำม
เหมำะสม 

64.00 32.00 4.00 0.00 0.00 4.60 92.00 0.00 100 

3) ควำมคุ้มค่ำ คุ้มประโยชน์
ของบริกำร และสำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

68.00 30.00 2.00 0.00 0.00 4.66 93.20 0.00 100 

ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร 
ในภำพรวม 

67.00 31.00 2.00 0.00 0.00 4.65 93.00 0.00 100 
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 จำกตำรำงท่ี 11 เมื่อเปรียบเทียบผลส ำรวจท้ัง 4 ด้ำน กับเกณฑ์ค่ำคะแนนกำรวัดระดับควำมพึงพอใจ 
พบว่ำผู้รับบริกำรท่ีตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจแต่ละประเด็นย่อยอยู่ในระดับพึงพอใจมำกท่ีสุด  
โดยประเด็นย่อยท่ีมีระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ อันดับท่ี 1 : เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้   
ควำมเช่ียวชำญในกำรช้ีแจง ให้ค ำปรึกษำและกำรให้บริกำร ร้อยละ 94.60 อันดับท่ี 2 : ควำมสุภำพ เอำใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจ และควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี ร้อยละ 94.40 อันดับท่ี 3 : ควำมเหมำะสม
ของบุคลิกภำพและกำรแต่งกำย ร้อยละ 94.20 ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ำจุดแข็งของกำรให้บริกำรจัดหำงำน
ต่ำงประเทศอยู่ท่ีด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร และหำกพิจำรณำถึงประเด็นย่อยท่ีผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ  
ต่ ำท่ีสุด 3 อันดับ ได้แก่ อันดับท่ี 1 : ควำมชัดเจนของขั้นตอนกำรให้บริกำร มีควำมสะดวก เป็นระบบ  
และมีประกำศแจ้งขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรท่ีสำมำรถเห็นได้โดยง่ำยและชัดเจน  ร้อยละ 89.80 
อันดับท่ี 2 : ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมสะดวก รวดเร็วและเหมำะสม  ร้อยละ 91.60 และอันดับท่ี 3  
มี 3 ประเด็นย่อยท่ีมีคะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกันอยู่ท่ีร้อยละ 92.00 ได้แก่ ประเด็นระยะเวลำกำรให้บริกำร 
มีควำมสะดวก รวดเร็ว และเหมำะสม ประเด็นควำมเหมำะสมของเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นขอรับ
บริกำร และประเด็นระยะเวลำท่ีแล้วเสร็จเป็นไปตำมท่ีคำดหวังและมีควำมเหมำะสม ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำจุดอ่อน
ของกำรให้บริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศอยู่ท่ีด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำรและด้ำนผลลัพธ์ของบริกำร
ท่ีได้รับ  
 อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ว่ำบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ จะได้รับควำมพึงพอใจจำกผู้รับบริกำรอยู่ใน
ระดับมำกท่ีสุด แต่กรมกำรจัดหำงำน ยังควรพัฒนำและปรับปรุงในประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนข้ำงต้น เพื่อเป็นกำร
ยกระดับบริกำรดังกล่ำว ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสูงสุด และน ำไปสู่ควำมพึงพอใจ
ในกำรรับบริกำรต่อไป  

ตำรำงที่ 12 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อช่องทำงกำรขอรับบริกำร/กำรติดต่อสื่อสำร/กำรประสำนงำน/
กำรร้องเรียน ร้องทุกข์ ของบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ  

ประเภทของชอ่งทำง 
จ ำนวน 

ผู้ตอบแบบส ำรวจ (คน) 
ร้อยละ 

ช่องทำงที่ทำ่นใช้บริกำรมำกที่สุด   
 - ณ ส ำนักงำน 56 24.20 
 - บริกำรออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
  เว็บไซต์แต่ละบริกำร/line/facebook) 

77 33.40 

 - สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 55 23.80 
 - เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน 11 4.80 
 - โทรศัพท์ติดต่อเจ้ำของเรื่องโดยตรง 28 12.10 
 - โทรสำร (แฟกซ์) 1 0.40 
 - อีเมล์ (e-mail) 3 1.30 

รวม 231 100.00 
ช่องทำงที่ทำ่นพึงพอใจ   
 - ณ ส ำนักงำน 42 26.10 
 - บริกำรออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
  เว็บไซต์แต่ละบริกำร/line/facebook) 

53 32.90 

 - สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 41 25.50 
 - เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน 6 3.70 
 - โทรศัพท์ติดต่อเจ้ำของเรื่องโดยตรง 19 11.80 
 - โทรสำร (แฟกซ์) 0 0.00 
 - อีเมล์ (e-mail) 0 0.00 

รวม 161 100.00 
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ประเภทของชอ่งทำง 
จ ำนวน 

ผู้ตอบแบบส ำรวจ (คน) 
ร้อยละ 

ช่องทำงที่ควรพัฒนำและปรับปรุง   
 - ณ ส ำนักงำน 20 15.20 
 - บริกำรออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
  เว็บไซต์แต่ละบริกำร/line/facebook) 

29 22.00 

 - สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 20 15.20 
 - เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน 12 9.10 
 - โทรศัพท์ติดต่อเจ้ำของเรื่องโดยตรง 12 9.10 
 - โทรสำร (แฟกซ์) 0 0.00 
 - อีเมล์ (e-mail) 1 0.80 
 - ทุกช่องทำงมีควำมเหมำะสมแล้ว 38 28.80 

รวม 132 100.00 
หมำยเหตุ : ผู้ตอบแบบส ำรวจสำมำรถเลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 รำยกำร 

 จำกตำรำงท่ี 12 พบว่ำช่องทำงกำรขอรับบริกำร/กำรติดต่อส่ือสำร/กำรประสำนงำน/ 
กำรร้องเรียน ร้องทุกข์ท่ีผู้รับบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศใช้บริกำรมำกท่ีสุด คือ ช่องทำงบริกำรออนไลน์ 
ผ่ำนอินเตอร์ เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคช่ัน/ เว็บไซต์แต่ละบริกำร/ line/facebook) คิดเป็น 
ร้อยละ 33.40 รองลงมำ คือ ช่องทำง ณ ส ำนักงำน  สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2  โทรศัพท์ติดต่อ
เจ้ำของเรื่องโดยตรง เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน  e-mail และโทรสำร(แฟกซ์) ตำมล ำดับ โดยช่องทำงท่ี
ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่พึงพอใจมำกท่ีสุด คือ ช่องทำงบริกำรออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/
แอปพลิเคช่ัน/เว็บไซต์แต่ละบริกำร/line/facebook) คิดเป็นร้อยละ 32.90 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำผู้รับบริกำร 
ให้ควำมเช่ือมั่นต่อช่องทำงบริกำรดังกล่ำว จึงเกิดกำรใช้งำนมำกขึ้น นอกจำกนี้ ยังพบว่ำช่องทำงท่ีผู้รับบริกำร
เลือกใช้บริกำรน้อยมำก คือ โทรสำร (แฟกซ์) และ e-mail ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำช่องทำงดังกล่ำวอำจไม่สำมำรถ
ตอบสนองและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ ผู้รับบริกำรได้ จึงควรพิจำรณำยกเลิกช่องทำงบริกำรดังกล่ำว  
เพื่อลดภำระกำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ หรือพัฒนำช่องทำงบริกำรอื่นๆ มำทดแทน เพื่อยกระดับกำรด ำเนินงำน
ใหส้ำมำรถตอบควำมต้องกำรแก่ประชำชนให้มำกยิ่งขึ้น  
 เมื่อพิจำรณำถึงช่องทำงท่ีควรพัฒนำและปรับปรุง พบว่ำผู้รับบริกำร ร้อยละ 28.80 เห็นว่ำ 
ทุกช่องทำงท่ีกรมกำรจัดหำงำนเปิดให้บริกำรนั้นมีควำมเหมำะสมแล้ว แต่อย่ำงไรก็ตำมยังพบว่ำผู้รับบริกำร
ส่วนใหญ่ยังคงต้องกำรให้มีกำรพัฒนำและปรับปรุงช่องทำงบริกำรออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/
แอปพลิเคช่ัน/เว็บไซต์แต่ละบริกำร/line/facebook) เป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 22.00 นั่นแสดงให้เห็นว่ำ
กำรให้บริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศผ่ำนช่องทำงบริกำรดังกล่ำวนั้น แม้ว่ำผู้รับบริกำรจะพึงพอใจมำกท่ีสุดแล้วก็ตำม 
แต่ผู้รับบริกำรก็ยังคงคำดหวังให้มีกำรพัฒนำระบบ e-service/แอปพลิเคช่ันต่ำงๆ ต่อไป เพื่อให้สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรสูงสุดท่ีผู้รับบริกำรคำดหวังไว้ได้ 

ส่วนที่ 3  : ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศที่มีต่อกรมกำรจัดหำงำน  
 กำรส ำรวจทัศนคติและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อกรมกำรจัดหำงำน ได้ก ำหนดข้อค ำถำม
ท่ีสะท้อนถึงควำมผูกพันของผู้รับบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศท่ีมีต่อกรมกำรจัดหำงำน จ ำนวน 3 ประเด็น  
ซึ่งผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศมีทัศนคติและควำมผูกพันต่อกรมกำรจัดหำงำน  
คิดเป็นร้อยละ 99.00 ซึ่งถือว่ำสูงมำก และจำกประเด็นค ำถำมท่ีใช้ แสดงให้เห็นว่ำผู้รับบริกำรนอกจำกมีควำม
ผูกพันกับกรมกำรจัดหำงำนแล้ว ยังยินดีท่ีจะแนะน ำผู้อื่นมำใช้บริกำรของกรม ตลอดจนบอกต่อหรือกระจำย
ข่ำวกำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรท่ีเป็นประโยชน์ให้บุคคลอื่นทรำบด้วย รำยละเอียดดังตำรำงท่ี 13 
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ตำรำงที่ 13 ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศที่มีต่อกรมกำรจัดหำงำน  

ค ำถำม 

ร้อยละของผู้แสดง
ควำมเห็น (n = 100 คน) 

ผูกพัน ไม่ผูกพัน 
1) ท่ำนยินดีท่ีจะเข้ำมำมีส่วนร่วมท ำกิจกรรม หรือด ำเนินกำรใดๆ เพื่อให้
กรมกำรจัดหำงำนเกิดกำรพัฒนำในทำงท่ีดีขึ้นหรือไม่ (ยินดี/ไม่ยินดี) 

99.00 1.00 

2) เมื่อท่ำนได้มำใช้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำนแล้ว ท่ำนคิดว่ำจะแนะน ำผู้อื่น
ให้มำใช้บริกำรด้วยหรือไม่ (แนะน ำ/ไม่แนะน ำ) 

98.00 2.00 

3) หำกกรมกำรจัดหำงำนมีกำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรท่ีเป็นประโยชน์ 
ท่ำนจะบอกต่อหรือกระจำยข่ำวให้บุคคลอื่นทรำบหรือไม่ (บอกต่อ/ไม่บอกต่อ) 

100 0.00 

ภำพรวมทัศนคติและควำมผูกพัน 99.00 1.00 

 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำกำรให้บริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ    
 เป็นกำรส ำรวจโดยใช้ค ำถำมปลำยเปิด จ ำนวน 3 ประเด็น เพื่อน ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
จำกผู้รับบริกำรมำเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำกำรให้บริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศในภำพรวมต่อไป  
ซึ่งผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรได้แสดงควำมคิดเห็นในแต่ละประเด็น สรุปได้ดังนี ้ 

ตำรำงที่ 14 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำกำรให้บริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ จ ำแนกตำมหน่วยงำนให้บริกำร  

หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรที่ประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ที่ไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

กองบริหำรแรงงำน
ไทยไปต่ำงประเทศ 

- เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรดี  
มีมำรยำทพูดจำไพเรำะ 
ยิ้มแย้มเป็นกันเอง  
กำรส่ือสำรชัดเจนให้
ค ำแนะน ำเข้ำใจง่ำย  
โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำท่ี 
ในกำรอบรม ท่ีดูแลผู้เข้ำ
อบรมเป็นอย่ำงดี  
ให้ควำมรู้และข้อมูลท่ีช่วย
สร้ำงแรงบันดำลใจได้ดี 
- กำรให้บริกำรมีควำม 
เป็นระบบดี สะดวก รวดเร็ว   
- กระจำยข่ำวประชำสัมพันธ์ดี 
ติดต่อสะดวก  
- ด้ำนกำรอบรมดี เนื้อหำ
ควำมรู้ในกำรอบรมเหมำะสม 
ให้ควำมสะดวกทุกๆ อย่ำง 

- ปริมำณของเก้ำอี้ 
- ห้องน้ ำ 

- ไม่มี - 
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 (3) งำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
 ด ำเนินกำรทอดแบบส ำรวจ (แบบ ก) สอบถำมควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรเกี่ยวกับ 
ควำมพึงพอใจและควำมผูกพันต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำน ด้ำนงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำน  
ของคนต่ำงด้ำว จ ำนวน 250 ตัวอย่ำง ซึ่งกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำร ได้ แก่ คนต่ำงด้ำวท่ีมำรับบริกำร  
ณ ส ำนักงำน ปรำกฏผลกำรส ำรวจ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
 จำกผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำรด้ำนงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
ได้แก่ คนต่ำงด้ำวท่ีมำรับบริกำร ณ ส ำนักงำน จ ำนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่ำส่วนใหญ่ 
เป็นเพศชำย ร้อยละ 56.00 รองลงมำเป็นเพศหญิง ร้อยละ 44.00 โดยผู้ตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่ 
ท่ีมำรับบริกำรมีช่วงอำยุระหว่ำง 30-39 ปี ร้อยละ 33.00 รองลงมำอำยุระหว่ำง 40-49 ปี ร้อยละ 28.40  
อำยุระหว่ำง 20-29 ปี ร้อยละ 24.80 อำยุระหว่ำง 50-59 ปี ร้อยละ 12.40 และอำยุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 1.20 
ตำมล ำดับ รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 15 

ตำรำงที่ 15 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำรงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวท่ีตอบแบบส ำรวจ 

ประเด็น จ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจ ร้อยละ 
เพศ 
 - ชำย 
 - หญิง 

 
140 
110 

 
56.00 
44.00 

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

 
62 
83 
71 
31 
3 

 
24.80 
33.20 
28.40 
12.40 
1.20 

รวม 250 100.00 
 
 ส่วนที่ 2 : ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในบริกำร 
 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรแบ่งกำรส ำรวจตำมประเด็นกำรให้บริกำรออกเป็น  
4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
และด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรท่ีได้รับ พบว่ำผู้รับบริกำรท่ีตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจต่องำนพิจำรณำอนุญำต
กำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวในภำพรวมระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 84.60 โดยมีควำมพึงพอใจในประเด็น 
ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำรมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.65 และประเด็นด้ำนด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีได้รับ
ควำมพึงพอใจต่ ำสุด คิดเป็นร้อยละ 80.32 ดังตำรำงท่ี 16 
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ตำรำงที่ 16 ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรต่องำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 

ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละผู้ตอบแบบ 
ตำมระดับควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ผู้ตอบแบบ
ที่ไม่พึง
พอใจ 

จ ำนวน 
ผู้ตอบ 
(คน) มำก

ท่ีสุด 
มำก 

ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.16 83.26  

1) ควำมชัดเจนของข้ันตอน 
กำรให้บริกำร มคีวำมสะดวก 
เป็นระบบ และมีประกำศ 
แจ้งข้ันตอนและระยะเวลำ 
กำรให้บริกำรทีส่ำมำรถ 
เห็นได้โดยง่ำย และชัดเจน 

31.20 52.00 16.80 0.00 0.00 4.14 82.80 0.00 250 

2) ข้ันตอนในกำรให้บริกำร 
มีควำมคล่องตัว ไม่ยุ่งยำก 
ซับซ้อน 

31.60 51.20 16.80 0.40 0.00 4.14 82.80 0.00 250 

3) ระยะเวลำกำรให้บริกำร 
มีควำมสะดวก รวดเร็ว  
และเหมำะสม 

30.00 52.00 18.00 0.00 0.00 4.12 82.40 0.00 250 

4) กำรให้บริกำรมีควำมเสมอภำค 
ให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลัง 

35.60 52.00 12.40 0.00 0.00 4.23 84.60 0.00 250 

5) กระบวนกำรมีควำมโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

34.80 51.20 14.00 0.00 0.00 4.21 84.20 0.00 250 

6) ควำมเหมำะสมของเอกสำร
หลักฐำนประกอบกำรย่ืนขอ 
รับบริกำร 

32.40 50.40 16.40 0.40 0.00 4.14 82.80 0.40 250 

ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 4.28 85.65  

1) เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ
ในกำรชี้แจง ให้ค ำปรึกษำ และ
กำรให้บริกำร 

36.80 52.00 10.80 0.00 0.00 4.24 84.80 0.40 250 

2) ควำมสุภำพ เอำใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจ และ 
ควำมพร้อมในกำรให้บริกำร 
ของเจ้ำหน้ำท่ี 

41.20 48.00 9.60 0.80 0.00 4.28 85.60 0.40 250 

3) ควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และเป็นธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

43.20 46.80 9.20 0.00 0.40 4.31 86.20 0.40 250 

4) ควำมเหมำะสมของ
บุคลิกภำพและกำรแต่งกำย 

40.80 49.60 9.20 0.00 0.00 4.30 86.00 0.40 250 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.01 80.32  

1) ควำมเพียงพอของจุดให้บริกำร
และจุดประชำสัมพันธ์ 

24.40 53.60 22.00 0.00 0.00 4.02 80.40 0.00 250 

2) ควำมพร้อมและควำมทันสมัย
ด้ำนเทคโนโลยี อุปกรณ์และ
เครื่องมือในกำรให้บริกำร 

25.20 50.40 22.40 1.20 0.40 3.98 79.60 0.40 250 
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ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละผู้ตอบแบบ 
ตำมระดับควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ผู้ตอบแบบ
ที่ไม่พึง
พอใจ 

จ ำนวน 
ผู้ตอบ 
(คน) มำก

ท่ีสุด 
มำก 

ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

3) ควำมเพียงพอของอุปกรณ์ 
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
เช่น ท่ีน่ังรอ น้ ำด่ืม ห้องน้ ำ  
โรงอำหำร ฯลฯ 

20.80 55.60 21.60 2.00 0.00 3.95 79.00 0.00 250 

4) ควำมชัดเจนและน่ำสนใจของ
ป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร/
ป้ำยประชำสัมพันธ์/แผ่นพับ/
คู่มือต่ำง ๆ 

24.00 50.80 23.20 2.00 0.00 3.97 79.40 0.00 250 

5) ควำมสะอำด เรียบร้อยของ
สถำนที่ให้บริกำรโดยรวม 

30.80 54.80 13.60 0.80 0.00 4.16 83.20 0.00 250 

ด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรที่ได้รับ 4.18 83.60  

1) ตรงตำมควำมต้องกำร ถูกต้อง 
น่ำเชื่อถือ 

29.20 60.40 10.40 0.00 0.00 4.19 83.80 0.00 250 

2) ระยะเวลำท่ีแล้วเสร็จเป็นไป
ตำมท่ีคำดหวัง และมีควำม
เหมำะสม 

32.00 52.80 14.80 0.40 0.00 4.16 83.20 0.00 250 

3) ควำมคุ้มค่ำ คุ้มประโยชน์
ของบริกำร และสำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

30.40 58.40 11.20 0.00 0.00 4.19 83.80 0.00 250 

ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร 
ในภำพรวม 

34.00 55.20 10.80 0.00 0.00 4.23 84.60 0.40 250 

 จำกตำรำงท่ี 16 เมื่อเปรียบเทียบผลส ำรวจท้ัง 4 ด้ำน กับเกณฑ์ค่ำคะแนนกำรวัดระดับควำมพึงพอใจ 
พบว่ำผู้รับบริกำรท่ีตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจแต่ละประเด็นย่อยอยู่ในระดับพึงพอใจมำกถึงพึงพอใจมำกท่ีสุด 
โดยประเด็นย่อยท่ีมีระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ อันดับท่ี 1 : ควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และเป็นธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ร้อยละ 86.20 อันดับท่ี 2 : ควำมเหมำะสมของบุคลิกภำพและกำรแต่งกำย 
ร้อยละ 86.00 อันดับท่ี 3 : ควำมสุภำพ เอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และควำมพร้อมในกำรให้บริกำร 
ของเจ้ำหน้ำท่ี ร้อยละ 85.60 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำจุดแข็งของงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
อยู่ ท่ีด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร และหำกพิจำรณำถึงประเด็นย่อยท่ีผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ ต่ ำท่ีสุด  
3 อันดับ ได้แก่ อันดับท่ี 1 : ควำมเพียงพอของอุปกรณ์ และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ท่ีนั่งรอ น้ ำด่ืม ห้องน้ ำ 
โรงอำหำร ฯลฯ ร้อยละ 79.00 อันดับท่ี 2 : ควำมชัดเจนและน่ำสนใจของป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร/ 
ป้ำยประชำสัมพันธ์/แผ่นพับ/คู่มือต่ำง ๆ ร้อยละ 79.40 และอันดับท่ี 3 :  ควำมพร้อมและควำมทันสมัย 
ด้ำนเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือในกำรให้บริกำร ร้อยละ 79.60 ซึ่งแสดงให้ เห็นได้ว่ำจุดอ่อน 
ของงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวอยู่ท่ีด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ซึ่งกรมกำรจัดหำงำน  
ควรพัฒนำและปรับปรุงในประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนดังกล่ำว  เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร 
ของผู้รับบริกำร และอ ำนวยควำมสะดวกให้มำกยิ่งขึ้น 
 นอกจำกนี้  ยังพบว่ำงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว  ยังมีประเด็นย่อย 
ท่ีผู้รับบริกำรบำงส่วนไม่พึงพอใจ เฉล่ียร้อยละ 0.40 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำกรมควรต้องมีกำรพัฒนำและปรับปรุง
บริกำรงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น แม้ว่ำบริกำรนั้น ๆ จะได้รับ
ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกแล้วก็ตำม เพื่อเป็นกำรยกระดับกำรให้บริกำรดังกล่ำวให้สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสูงสุด ซึ่งจะน ำไปสู่ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรต่อไป โดยประเด็นย่อยท่ีควร
น ำมำพิจำรณำและหำแนวทำงในกำรปรับปรุง มีดังนี้ 
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 1. ควำมเหมำะสมของเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นขอรับบริกำร 
 2. เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญในกำรช้ีแจง ให้ค ำปรึกษำ และกำรให้บริกำร 
 3. ควำมสุภำพ เอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี 
 4. ควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
 5. ควำมเหมำะสมของบุคลิกภำพและกำรแต่งกำย 
 6. ควำมพร้อมและควำมทันสมัยด้ำนเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือในกำรให้บริกำร 

ตำรำงที่ 17 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อช่องทำงกำรขอรับบริกำร/กำรติดต่อสื่อสำร/กำรประสำนงำน/
กำรร้องเรียน ร้องทุกข์ ของงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 

ประเภทของชอ่งทำง 
จ ำนวน 

ผู้ตอบแบบส ำรวจ (คน) 
ร้อยละ 

ช่องทำงที่ทำ่นใช้บริกำรมำกที่สุด   
 - ณ ส ำนักงำน 204 48.10 
 - บริกำรออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
  เว็บไซต์แต่ละบริกำร/line/facebook) 

101 23.80 

 - สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 31 7.30 
 - เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน 38 9.00 
 - โทรศัพท์ติดต่อเจ้ำของเรื่องโดยตรง 30 7.10 
 - โทรสำร (แฟกซ์) 1 0.20 
 - อีเมล์ (e-mail) 19 4.50 

รวม 424 100.00 
ช่องทำงที่ทำ่นพึงพอใจ   
 - ณ ส ำนักงำน 202 53.90 
 - บริกำรออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
  เว็บไซต์แต่ละบริกำร/line/facebook) 

64 17.10 

 - สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 38 10.10 
 - เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน 21 5.60 
 - โทรศัพท์ติดต่อเจ้ำของเรื่องโดยตรง 29 7.70 
 - โทรสำร (แฟกซ์) 0 0.00 
 - อีเมล์ (e-mail) 21 5.60 

รวม 375 100.00 
ช่องทำงที่ควรพัฒนำและปรับปรุง   
 - ณ ส ำนักงำน 121 34.10 
 - บริกำรออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
  เว็บไซต์แต่ละบริกำร/line/facebook) 

97 27.30 

 - สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 40 11.30 
 - เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน 24 6.80 
 - โทรศัพท์ติดต่อเจ้ำของเรื่องโดยตรง 17 4.80 
 - โทรสำร (แฟกซ์) 3 0.80 
 - อีเมล์ (e-mail) 14 3.90 
 - ทุกช่องทำงมีควำมเหมำะสมแล้ว 39 11.00 

รวม 355 100.00 
หมำยเหตุ : ผู้ตอบแบบส ำรวจสำมำรถเลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 รำยกำร 
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 จำกตำรำงท่ี 17 พบว่ำช่องทำงกำรขอรับบริกำร/กำรติดต่อส่ือสำร/กำรประสำนงำน/ 
กำรร้องเรียน ร้องทุกข์ท่ีผู้รับบริกำรงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวใช้บริกำรมำกท่ีสุด  
คือ ช่องทำง ณ ส ำนักงำน คิดเป็นร้อยละ 48.10 รองลงมำ คือ ช่องทำงบริกำรออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (ระบบ 
e-service/แอปพลิเคช่ัน/เว็บไซต์แต่ละบริกำร/line/facebook)  เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน  สำยด่วนกรมกำร
จัดหำงำน 1506 กด 2  โทรศัพท์ติดต่อเจ้ำของเรื่องโดยตรง  e-mail และโทรสำร (แฟกซ์) ตำมล ำดับ  
โดยช่องทำงท่ีผู้รับบริกำรส่วนใหญ่พึงพอใจมำกท่ีสุด คือ ช่องทำง ณ ส ำนักงำน คิดเป็นร้อยละ 53.90 และเมื่อ
พิจำรณำเปรียบเทียบกับช่วงอำยุของผู้ตอบแบบส ำรวจ พบว่ำส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง 30 -49 ซึ่งเป็น
ช่วงอำยุ ท่ีมักปฏิเสธและหลีกเล่ียงกำรเข้ำถึงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำงๆ จึงอำจเป็นเหตุผล  
หลักท่ีผู้รับบริกำรส่วนใหญ่เช่ือมั่นท่ีจะมำรับบริกำรจำกเจ้ำหน้ำท่ีโดยตรง ณ ส ำนักงำน มำกกว่ำกำรใช้บริกำร 
ผ่ำนช่องทำงอื่น ๆ ดังนั้น กรมกำรจัดหำงำนควรเน้นกำรประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับบริกำร  
ด้ำนกำรจัดหำงำนในรูปแบบ e-service อย่ำงครอบคลุมและท่ัวถึง เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นในกำรใช้บริกำร 
ผ่ำนช่องทำงดังกล่ำว ซึ่งเป็นกำรเพิ่มทำงเลือกในกำรรับบริกำร รวมถึงช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงมำรับบริกำร 
ลดระยะเวลำ และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำรให้สำมำรถใช้บริกำรได้ทุกท่ี ทุกเวลำตำมควำมต้องกำร   
 นอกจำกนี้ ยังพบว่ำช่องทำงท่ีผู้รับบริกำรเลือกใช้บริกำรน้อยมำก คือ โทรสำร (แฟกซ์) ซึ่ งแสดง
ให้เห็นว่ำช่องทำงดังกล่ำวอำจไม่สำมำรถตอบสนองและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำรได้ จึงควรพิจำรณำ
ยกเลิกช่องทำงบริกำรดังกล่ำว เพื่อลดภำระกำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ หรือพัฒนำช่องทำงบริกำรอื่นๆ มำทดแทน 
เพื่อยกระดับกำรด ำเนินงำนให้สำมำรถตอบควำมต้องกำรแก่ประชำชนให้มำกยิ่งขึ้น  
 เมื่อพิจำรณำถึงช่องทำงท่ีควรพัฒนำและปรับปรุง พบว่ำผู้รับบริกำร ร้อยละ 11.00 เห็นว่ำ 
ทุกช่องทำงท่ีกรมเปิดให้บริกำรนั้นมีควำมเหมำะสมแล้ว แต่อย่ำงไรก็ตำมยังพบว่ำผู้รับบริกำรส่วนใหญ่ยังคง
ต้องกำรให้มีกำรพัฒนำและปรับปรุงช่องทำงกำรให้บริกำร ณ ส ำนักงำน เป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 34.10 
นั่นแสดงให้เห็นว่ำผู้รับบริกำรยังคงต้องกำรให้มีกำรพัฒนำบริกำรผ่ำนช่องทำงดังกล่ำวให้ดีขึ้นกว่ำท่ีเป็นอยู่  
ในปัจจุบัน เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรสูงสุดท่ีผู้รับบริกำรคำดหวังไว้ 

ส่วนที่ 3  : ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวที่มีต่อ
กรมกำรจัดหำงำน  
 กำรส ำรวจทัศนคติและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อกรมกำรจัดหำงำน ได้ก ำหนดข้อค ำถำม
ท่ีสะท้อนถึงควำมผูกพันของผู้รับบริกำรงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวท่ีมีต่อกรมกำรจัดหำงำน 
จ ำนวน 3 ประเด็น ซึ่งผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวมีทัศนคติ
และควำมผูกพันต่อกรมกำรจัดหำงำน คิดเป็นร้อยละ  98.00 ซึ่งถือว่ำสูงมำก และจำกประเด็นค ำถำมท่ีใช้ 
แสดงให้เห็นว่ำผู้รับบริกำรนอกจำกมีควำมผูกพันกับกรมกำรจัดหำงำนแล้ว ยังยินดี ท่ีจะแนะน ำผู้อื่นมำใช้
บริกำรของกรม ตลอดจนบอกต่อหรือกระจำยข่ำวกำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรท่ีเป็นประโยชน์ให้บุคคลอื่น
ทรำบด้วย รำยละเอียดดังตำรำงท่ี 18 

ตำรำงที่ 18 ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
ที่มีต่อกรมกำรจัดหำงำน  

ค ำถำม 

ร้อยละของผู้แสดง
ควำมเห็น (n = 250 คน) 

ผูกพัน ไม่ผูกพัน 
1) ท่ำนยินดีท่ีจะเข้ำมำมีส่วนร่วมท ำกิจกรรม หรือด ำเนินกำรใดๆ เพื่อให้
กรมกำรจัดหำงำนเกิดกำรพัฒนำในทำงท่ีดีขึ้นหรือไม่ (ยินดี/ไม่ยินดี) 

95.60 4.40 
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ค ำถำม 

ร้อยละของผู้แสดง
ควำมเห็น (n = 250 คน) 

ผูกพัน ไม่ผูกพัน 
2) เมื่อท่ำนได้มำใช้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำนแล้ว ท่ำนคิดว่ำจะแนะน ำผู้อื่น
ให้มำใช้บริกำรด้วยหรือไม่ (แนะน ำ/ไม่แนะน ำ) 

98.80 1.20 

3) หำกกรมกำรจัดหำงำนมีกำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรท่ีเป็นประโยชน์ 
ท่ำนจะบอกต่อหรือกระจำยข่ำวให้บุคคลอื่นทรำบหรือไม่ (บอกต่อ/ไม่บอกต่อ) 

99.60 0.40 

ภำพรวมทัศนคติและควำมผูกพัน 98.00 2.00 

 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำกำรให้บริกำรงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
 เป็นกำรส ำรวจโดยใช้ค ำถำมปลำยเปิด จ ำนวน 3 ประเด็น เพื่อน ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จำกผู้รับบริกำรมำเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำกำรให้บริกำรงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว
ในภำพรวมต่อไป ซึ่งผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรได้แสดงควำมคิดเห็นในแต่ละประเด็น สรุปได้ดังนี้ 
(รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 19)  
 - กำรให้บริกำรที่ท่ำนประทับใจ : ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่จะประทับใจเจ้ำหน้ำท่ี ณ จุดบริกำร  
ซึ่งให้บริกำรดี สะดวก รวดเร็ว สุภำพ ยิ้มแย้ม ใส่ใจและช่วยเหลือผู้มำติดต่อเสมอ อีกท้ังเจ้ำหน้ำท่ียังมีควำมรู้
ด้ำนแรงงำนต่ำงด้ำวเป็นอย่ำงดี สำมำรถให้ค ำแนะน ำ อธิบำยข่ำวสำรและขั้นตอนต่ำงๆ ได้เป็นอย่ำงดี ตอบข้อ
สงสัยได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน เข้ำใจง่ำย นอกจำกนี้ ยังประทับใจในเรื่องของระบบออนไลน์ ท่ีมีประสิทธิภำพ 
รวดเร็ว ตลอดจนกำรตรวจเอกสำรท่ีมีควำมรวดเร็วและละเอียดมำก ท ำให้กำรด ำเนินกำรขออนุญำตเป็นไป
ด้วยควำมรำบรื่น 
 - กำรให้บริกำรที่ท่ำนไม่พึงพอใจ และต้องกำรให้ปรับปรุง : ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจ
และต้องกำรให้ปรับปรุงบริกำร ดังนี้ 
  1) พื้นท่ีส ำหรับติดต่อรำชกำรของบำงหน่วยงำนยังคับแคบ อีกท้ังบำงแห่งยังไม่สำมำรถ 
จัดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้สูงอำยุหรือพิกำรทำงขำได้เนื่องจำกตัวอำคำรไม่มีลิฟต์ไว้บริกำร รวมถึงท่ีจอดรถ
ของผู้มำติดต่อมีปริมำณน้อยไม่เพียงพอต่อผู้รับบริกำร  
  2) เมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงแนวปฏิบัติ ขั้นตอนกำรให้บริกำรใดๆ ยังขำดกำรประชำสัมพันธ์  
ท่ีครอบคลุมท่ัวถึง ท ำให้ผู้รับบริกำรเสียเวลำในกำรด ำเนินกำร 
  3) กำรเรียกเอกสำรบำงอย่ำงในปริมำณมำกและยุ่งยำกเกินไปในบำงเรื่อง 
  4) กำรติดต่อสอบถำมทำงโทรศัพท์บำงหน่วยงำนค่อนข้ำงยำก สำยไม่ค่อยว่ำงหรือคู่สำยมีน้อย 
  5) เจ้ำหน้ำท่ีบำงรำยยังให้ข้อมูลผู้มำติดต่อไม่ชัดเจน จนต้องเดินทำงมำด ำเนินกำรหลำยรอบ 
 - ข้อเสนอแนะอื่น ๆ : ในบำงหน่วยงำนบริกำรควรพัฒนำและเพิ่มเติมในเรื่องต่ำงๆ ให้มำกขึ้น
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ดังนี้ 
  1) ควรมีกำรก ำหนดระบบคิวให้บริกำร  1 เรื่อง ต่อ 1 คิว  เพื่อท ำให้ผู้รอรับบริกำรสำมำรถรู้ว่ำ
จะต้องรออีกกี่คิวกี่เรื่อง 
  2) ต้องกำรให้มีกำรจัดหำกำรให้บริกำรเครื่องถ่ำยเอกสำรไว้ภำยในอำคำรส ำนักง ำนบริกำร 
ของแต่ละหน่วยงำน 
  3) ควรปรับปรุงข้อมูลบนหน้ำเว็บไซต์เสมอ เมื่อมีกำรเปล่ียนแปลง 
  4) ควรปรับปรุงระบบกำรด ำเนินงำนให้สำมำรถยื่นเอกสำรต่ำง ๆ ทำงอินเตอร์เน็ตหรือ e-mail ได้ 
  5) ควรจะมีระบบจ่ำยเงินอัตโนมัติ จะท ำให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว 
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ตำรำงที่ 19 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำกำรให้บริกำรงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว จ ำแนก
ตำมหน่วยงำนให้บริกำร  

หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรที่ประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ที่ไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

ศูนย์บริกำรวีซ่ำและ
ใบอนุญำตท ำงำน 

-เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรดีมำก 
สะดวก รวดเร็ว รวมถึง
ระบบออนไลน์มีประสิทธิภำพ 
และรวดเร็ว 

- ผู้รับบริกำรบำงรำย 
ต้องรอคิวนำน 

- ไม่มี - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร
พื้นท่ี 1 

- เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำร 
ด้วยควำมสุภำพ รวดเร็ว 
รวมถึงมีควำมรู้ด้ำนแรงงำน
ต่ำงด้ำวเป็นอย่ำงดี สำมำรถ 
ให้ค ำแนะน ำและตอบ 
ข้อสงสัยได้อย่ำงถูกต้อง 
กระจ่ำงชัด เข้ำใจง่ำย 

- ท่ีจอดรถของผู้มำติดต่อ  
- พื้นท่ีส ำหรับติดต่อ
รำชกำรยังคับแคบ 

- ไม่มี - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร
พื้นท่ี 2 

- เจ้ำหน้ำท่ีท ำงำนเร็ว 
บริกำรดี มีควำมสุภำพ  
ยิ้มแย้ม ให้ค ำปรึกษำ 
แนะน ำ อธิบำยข่ำวสำร
และขั้นตอนต่ำงๆได้ดี 
เข้ำใจง่ำย 

- ไม่มี - - ไม่มี - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร
พื้นท่ี 3 

เจ้ำหน้ำท่ีบริกำรดี - ไม่มี - - ไม่มี - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร
พื้นท่ี 4 

- บริกำรมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว เจ้ำหน้ำท่ีเป็นมิตร 
ยิ้มแย้มต้ังแต่ประตูจนถึง
เคำน์เตอร์รับคิว  
- กำรตรวจเอกสำรมีควำม
รวดเร็วและละเอียดมำก 
ท ำให้กำรด ำเนินกำร 
ขออนุญำตรำบรื่น 
 

ผู้สูงอำยุหรือพิกำรทำงขำ
อำจมีปัญหำกำรขึ้นลง
ระหว่ำงช้ัน เพรำะไม่มี
ลิฟต์ 

- ไม่มี - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร
พื้นท่ี 5 

- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 
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หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรที่ประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ที่ไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร
พื้นท่ี 6 

-เจ้ำหน้ำท่ี ณ จุดให้บริกำร
สำมำรถให้ค ำแนะน ำได้ดี
เย่ียม บริกำรดี มีควำม
สุภำพ 

- กำรเปล่ียนแปลง
แนวทำงใดๆ ก็ตำม ไม่มี
กำรแจ้งให้ทรำบเลย  
เมื่อมำแล้วท ำให้เสียเวลำ 
- กำรเรียกเอกสำร
บำงอย่ำงอำจมำกและ
ยุ่งยำกเกินไปในบำงเรื่อง 

- ควรปรับปรุงข้อมูลบน
หน้ำเว็บไซต์เสมอ เมื่อมี
กำรเปล่ียนแปลง 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร
พื้นท่ี 7 

พนักงำนบำงคนให้ข้อมูล
และให้ค ำแนะน ำดี 

- เวลำโทรสอบถำมสำยไม่
ค่อยว่ำงหรือคู่สำยมีน้อย 
- เจ้ำหน้ำท่ีส่วนใหญ่ยังให้
ข้อมูลผู้มำติดต่อไม่ชัดเจน 
จนต้องเดินทำงมำหลำย
รอบ 

- ควรปรับปรุงให้สำมำรถ
ยื่นเอกสำรต่ำง ๆ ทำง
อินเตอร์เน็ตหรืออีเมล์ได้ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร
พื้นท่ี 8 

- เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยต่ำงด้ำว 
ส่วนใหญ่ให้ค ำแนะน ำ
เกี่ยวกับเรื่องต่ำงด้ำวได้ดี
มำก บริกำรรวดเร็ว มีกำร
แสดงออกที่เป็นกันเอง
และเป็นมิตร และข้อมูล 
ท่ีชัดเจน บริกำรดี สุภำพ 
โปร่งใส และกระตือรือร้น
กับงำน 
 

เจ้ำหน้ำท่ีบำงช่องบริกำร
ยังมีกำรให้บริกำรท่ีล่ำช้ำ 

- ไม่มี - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำน คร
พื้นท่ี 9 

- เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมสุภำพ 
ให้บริกำร ให้ค ำแนะน ำ 
และตรวจสอบข้อมูล 
ด้ำนแรงงำนต่ำงด้ำวได้ดี 
รวมถึงด ำเนินเรื่องได้อย่ำง
รวดเร็ว 

- กำรใช้เอกสำรยังมี
ปริมำณมำก 
- กำรติดต่อทำงโทรศัพท์
ค่อนข้ำงยำก 
- ล ำดับคิวกำรรอรับ
บริกำรควรเป็น 1 เรื่อง 
ต่อ 1 คิว จะท ำให้ผู้รอรับ
บริกำรสำมำรถรู้ว่ำจะต้อง
รออีกกี่คิวกี่เรื่อง 

- ไม่มี - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร
พื้นท่ี 10 

- เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมช ำนำญ 
อัธยำศัยดี ยิ้มแย้ม เป็นกันเอง 
พูดคุยตอบค ำถำมชัดเจน 
บริกำรรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน 
รอไม่นำน 

- ต้องกำรให้มีท่ีจอดรถ
มำกกว่ำนี้ 
- ต้องกำรให้มีกำรจัดหำ
กำรให้บริกำรเครื่องถ่ำย
เอกสำรไว้ภำยในอำคำร 

- ควรจะมีระบบจ่ำยเงิน
อัตโนมัติ จะท ำให้สะดวก 
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 (4) งำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน 
 ด ำเนินกำรทอดแบบส ำรวจ (แบบ ก) สอบถำมควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรเกี่ยวกับ 
ควำมพึงพอใจและควำมผูกพันต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำน ด้ำนงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน จ ำนวน  
100 ตัวอย่ำง ซึ่งกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำร ได้แก่ คนหำงำน ประชำชนท่ัวไป ปรำกฏผลกำรส ำรวจ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
 จำกผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำรด้ำนงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน ได้แก่ คนหำงำน 
ประชำชนท่ัวไป จ ำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่ำส่วนใหญ่เป็นเพศชำย ร้อยละ 72.00 รองลงมำเป็น
เพศหญิง ร้อยละ 28.00 โดยผู้ตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่ท่ีมำรับบริกำรมีช่วงอำยุระหว่ำง 30-39 ปี ร้อยละ 35.00 
รองลงมำ อำยุระหว่ำง 40-49 ปี ร้อยละ 31.00 อำยุระหว่ำง 10-29 ปี ร้อยละ 27.00 อำยุระหว่ำง 50-59 ปี 
ร้อยละ 6.00 และอำยุระหว่ำง 15-19 ปี ร้อยละ 1.00 ตำมล ำดับ รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 20 

ตำรำงที่ 20 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำรงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนท่ีตอบแบบส ำรวจ 

ประเด็น จ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจ ร้อยละ 
เพศ 
 - ชำย 
 - หญิง 

 
72 
28 

 
72.00 
28.00 

รวม 100 100.00 
อำย ุ
 - 15-19 ปี 
 - 20-29 ปี 
 - 30-39 ปี 
 - 40-49 ปี 
 - 50-59 ปี 

 
1 
27 
35 
31 
6 

 
1.00 
27.00 
35.00 
31.00 
6.00 

รวม 100 100.00 

  

 ส่วนที่ 2 : ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในบริกำร 
 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรแบ่งกำรส ำรวจตำมประเด็นกำรให้บริกำรออกเป็น  
4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
และด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรท่ีได้รับ พบว่ำผู้รับบริกำรท่ีตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจต่องำนตรวจและ
คุ้มครองคนหำงำนในภำพรวมระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 93.60 โดยมีควำมพึงพอใจในประเด็น 
ด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรท่ีได้รับ มำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 94.07 และประเด็นด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ท่ีได้รับ
ควำมพึงพอใจต่ ำสุด คิดเป็นร้อยละ 91.48 ดังตำรำงท่ี 21 
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ตำรำงที่ 21 ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรต่องำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน  

ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละผู้ตอบแบบ 
ตำมระดับควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ผู้ตอบแบบ
ที่ไม่พึง
พอใจ 

จ ำนวน 
ผู้ตอบ 
(คน) มำก

ท่ีสุด 
มำก 

ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.64 92.70  

1) ควำมชัดเจนของข้ันตอน 
กำรให้บริกำร มคีวำมสะดวก 
เป็นระบบ และมีประกำศ 
แจ้งข้ันตอนและระยะเวลำ 
กำรให้บริกำรทีส่ำมำรถ 
เห็นได้โดยง่ำย และชัดเจน 

64.00 26.00 9.00 1.00 0.00 4.53 90.60 0.00 100 

2) ข้ันตอนในกำรให้บริกำร 
มีควำมคล่องตัว ไม่ยุ่งยำก 
ซับซ้อน 

66.00 31.00 3.00 0.00 0.00 4.63 92.60 0.00 100 

3) ระยะเวลำกำรให้บริกำร 
มีควำมสะดวก รวดเร็ว และ
เหมำะสม 

67.00 30.00 3.00 0.00 0.00 4.64 92.80 0.00 100 

4) กำรให้บริกำรมีควำมเสมอภำค 
ให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลัง 

70.00 27.00 3.00 0.00 0.00 4.67 93.40 0.00 100 

5) กระบวนกำรมีควำมโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

69.00 28.00 3.00 0.00 0.00 4.66 93.20 0.00 100 

6) ควำมเหมำะสมของเอกสำร
หลักฐำนประกอบกำรย่ืนขอ 
รับบริกำร 

71.00 26.00 3.00 0.00 0.00 4.68 93.60 0.00 100 

ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 4.69 93.95  

1) เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ
ในกำรชี้แจง ให้ค ำปรึกษำ และ
กำรให้บริกำร 

73.00 23.00 4.00 0.00 0.00 4.69 93.80 0.00 100 

2) ควำมสุภำพ เอำใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจ และ 
ควำมพร้อมในกำรให้บริกำร 
ของเจ้ำหน้ำท่ี 

75.00 23.00 2.00 0.00 0.00 4.73 94.60 0.00 100 

3) ควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และเป็นธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

71.00 28.00 1.00 0.00 0.00 4.70 94.00 0.00 100 

4) ควำมเหมำะสมของ
บุคลิกภำพและกำรแต่งกำย 

69.00 29.00 2.00 0.00 0.00 4.67 93.40 0.00 100 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.57 91.48  

1) ควำมเพียงพอของจุดให้บริกำร
และจุดประชำสัมพันธ์ 

70.00 19.00 6.00 5.00 0.00 4.54 90.80 0.00 100 

2) ควำมพร้อมและควำมทันสมัย
ด้ำนเทคโนโลยี อุปกรณ์และ
เครื่องมือในกำรให้บริกำร 

69.00 18.00 11.00 2.00 0.00 4.54 90.80 0.00 100 
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ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละผู้ตอบแบบ 
ตำมระดับควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ผู้ตอบแบบ
ที่ไม่พึง
พอใจ 

จ ำนวน 
ผู้ตอบ 
(คน) มำก

ท่ีสุด 
มำก 

ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

3) ควำมเพียงพอของอุปกรณ์ 
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
เช่น ท่ีน่ังรอ น้ ำด่ืม ห้องน้ ำ  
โรงอำหำร ฯลฯ 

65.00 22.00 13.00 0.00 0.00 4.52 90.40 0.00 100 

4) ควำมชัดเจนและน่ำสนใจของ
ป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร/
ป้ำยประชำสัมพันธ์/แผ่นพับ/
คู่มือต่ำง ๆ 

69.00 22.00 6.00 3.00 0.00 4.57 91.40 0.00 100 

5) ควำมสะอำด เรียบร้อยของ
สถำนที่ให้บริกำรโดยรวม 

72.00 26.00 2.00 0.00 0.00 4.70 94.00 0.00 100 

ด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรที่ได้รับ 4.70 94.07  

1) ตรงตำมควำมต้องกำร ถูกต้อง 
น่ำเชื่อถือ 

70.00 29.00 1.00 0.00 0.00 4.69 93.80 0.00 100 

2) ระยะเวลำท่ีแล้วเสร็จเป็นไป
ตำมท่ีคำดหวัง และมีควำม
เหมำะสม 

74.00 25.00 1.0 0.00 0.00 4.73 94.60 0.00 100 

3) ควำมคุ้มค่ำ คุ้มประโยชน์
ของบริกำร และสำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

70.00 29.00 1.00 0.00 0.00 4.69 93.80 0.00 100 

ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร 
ในภำพรวม 

69.00 30.00 1.00 0.00 0.00 4.68 93.60 0.00 100 

 จำกตำรำงท่ี 21 เมื่อเปรียบเทียบผลส ำรวจท้ัง 4 ด้ำน กับเกณฑ์ค่ำคะแนนกำรวัดระดับควำมพึงพอใจ 
พบว่ำผู้รับบริกำรท่ีตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจแต่ละประเด็นย่อยอยู่ในระดับพึงพอใจมำกท่ีสุด  
โดยประเด็นย่อยท่ีมีระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ อันดับท่ี 1 มี 2 ประเด็นย่อยท่ีมีคะแนน
ควำมพึงพอใจเท่ำกันท่ีร้อยละ 94.60 ได้แก่ ประเด็นควำมสุภำพ เอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และควำมพร้อม 
ในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี และประเด็นระยะเวลำท่ีแล้วเสร็จเป็นไปตำมท่ีคำดหวัง และมีควำมเหมำะสม  
อันดับท่ี 2 : มี 2 ประเด็นย่อยท่ีมีคะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกันท่ีร้อยละ 94.00 ได้แก่ ประเด็นควำมซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี และประเด็นควำมสะอำด เรียบร้อยของสถำนท่ีให้บริกำร
โดยรวม อันดับท่ี 3 : มี 3 ประเด็นย่อยท่ีมีคะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกัน ร้อยละ 93.80 ได้แก่ ประเด็นเจ้ำหน้ำท่ี
มีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญในกำรช้ีแจง ให้ค ำปรึกษำและกำรให้บริกำร ประเด็นตรงตำมควำมต้องกำร ถูกต้องน่ำเช่ือถือ 
และประเด็นควำมคุ้มค่ำ คุ้มประโยชน์ของบริกำรและสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ำจุดแข็ง
ของงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนอยู่ท่ีด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร และด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรท่ีได้รับ และหำก
พิจำรณำถึงประเด็นย่อยท่ีผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่ ำท่ีสุด 3 อันดับ ได้แก่ อันดับท่ี 1 : ควำมเพียงพอของ
อุปกรณ์และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ท่ีนั่งรอ น้ ำด่ืม ห้องน้ ำ โรงอำหำร ฯลฯ ร้อยละ 90.40 อันดับท่ี 2 : 
ควำมชัดเจนของขั้นตอนกำรให้บริกำร มีควำมสะดวก เป็นระบบ และมีประกำศแจ้งขั้นตอนและระยะเวลำ  
กำรให้บริกำรท่ีสำมำรถเห็นได้โดยง่ำยและชัดเจน ร้อยละ 90.60 และอันดับท่ี 3 มี 2 ประเด็นย่อยท่ีมีคะแนน
ควำมพึงพอใจเท่ำกัน ร้อยละ 90.80 ได้แก่ ประเด็นควำมเพียงพอของจุดให้บริกำรและจุดประชำสัมพันธ์ และ
ประเด็นควำมพร้อมและควำมทันสมัยด้ำนเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือในกำรให้บริกำร ซึ่งแสดงให้เห็น 



 

32 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ได้ว่ำจุดอ่อนของงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนอยู่ท่ีด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก และด้ำนกระบวนกำร
ขั้นตอนกำรให้บริกำร  
 อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนจะได้รับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
แต่กรมกำรจัดหำงำน ควรพัฒนำและปรับปรุงในประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนข้ำงต้น เพื่อเป็นกำรยกระดับ 
กำรให้บริกำรดังกล่ำว ท่ีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสูงสุด และน ำไปสู่ควำมพึงพอใจ
ในกำรรับบริกำรต่อไป 

ตำรำงที่ 22 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อช่องทำงกำรขอรับบริกำร/กำรติดต่อสื่อสำร/กำรประสำนงำน/
กำรร้องเรียน ร้องทุกข์ ของงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน 

ประเภทของชอ่งทำง 
จ ำนวน 

ผู้ตอบแบบส ำรวจ (คน) 
ร้อยละ 

ช่องทำงที่ทำ่นใช้บริกำรมำกที่สุด   
 - ณ ส ำนักงำน 78 56.52 
 - บริกำรออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
  เว็บไซต์แต่ละบริกำร/line/facebook) 

20 14.50 

 - สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 19 13.80 
 - เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน 15 10.90 
 - โทรศัพท์ติดต่อเจ้ำของเรื่องโดยตรง 4 2.90 
 - โทรสำร (แฟกซ์) 0 0.00 
 - อีเมล์ (e-mail) 2 1.45 

รวม 138 100.00 
ช่องทำงที่ทำ่นพึงพอใจ   
 - ณ ส ำนักงำน 70 58.33 
 - บริกำรออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
  เว็บไซต์แต่ละบริกำร/line/facebook) 

18 15.00 

 - สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 18 15.00 
 - เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน 9 7.50 
 - โทรศัพท์ติดต่อเจ้ำของเรื่องโดยตรง 3 2.50 
 - โทรสำร (แฟกซ์) 0 0.00 
 - อีเมล์ (e-mail) 2 1.70 

รวม 120 100.00 
ช่องทำงที่ควรพัฒนำและปรับปรุง   
 - ณ ส ำนักงำน 57 55.90 
 - บริกำรออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
  เว็บไซต์แต่ละบริกำร/line/facebook) 

2 2.00 

 - สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 6 5.90 
 - เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน 5 4.90 
 - โทรศัพท์ติดต่อเจ้ำของเรื่องโดยตรง 2 2.00 
 - โทรสำร (แฟกซ์) 0 0.00 
 - อีเมล์ (e-mail) 1 1.00 
 - ทุกช่องทำงมีควำมเหมำะสมแล้ว 29 28.40 

รวม 102 100.00 
หมำยเหตุ : ผู้ตอบแบบส ำรวจสำมำรถเลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 รำยกำร 
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 จำกตำรำงท่ี 22 พบว่ำช่องทำงกำรขอรับบริกำร/กำรติดต่อส่ือสำร/กำรประสำนงำน/กำรร้องเรียน 
ร้องทุกข์ท่ีผู้รับบริกำรงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนใช้บริกำรมำกท่ีสุด คือ ช่องทำง ณ ส ำนักงำน คิดเป็น
ร้อยละ 56.52 รองลงมำ คือ ช่องทำงบริกำรออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคช่ัน/
เว็บไซต์แต่ละบริกำร/line/facebook)  สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน  
โทรศัพท์ติดต่อเจ้ำของเรื่องโดยตรง  และ e-mail ตำมล ำดับ โดยช่องทำงท่ีผู้รับบริกำรส่วนใหญ่พึงพอใจ 
มำกท่ีสุด คือ ช่องทำง ณ ส ำนักงำน คิดเป็นร้อยละ 58.33 และเมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบกับช่วงอำยุของผู้ตอบ
แบบส ำรวจ พบว่ำส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง 30-49 ซึ่งเป็นช่วงอำยุท่ีมักปฏิเสธและหลีกเล่ียงกำรเข้ำถึง
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำงๆ จึงอำจเป็นเหตุผลหลักท่ีผู้รับบริกำรส่วนใหญ่เช่ือมั่นท่ีจะมำรับบริกำร  
จำกเจ้ำหน้ำท่ีโดยตรง ณ ส ำนักงำน มำกกว่ำกำรใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงอื่ น ๆ ประกอบกับงำนตรวจและ
คุ้มครองคนหำงำน ยังไม่มีกำรให้บริกำรแบบออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ตท่ีครอบคลุมกระบวนงำนบริกำรต่ำงๆ 
ส ำหรับเป็นทำงเลือกให้แก่ผู้รับบริกำรนั่นเอง ดังนั้น กรมกำรจัดหำงำนควรส่งเสริมให้มีกำรน ำเทคโนโล 
มำพัฒนำบริกำรงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนในรูปแบบ e-service เพื่อเพิ่มทำงเลือกในกำรรับบริกำร 
รวมถึงช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงมำรับบริกำร ลดระยะเวลำ และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำร  
ให้สำมำรถใช้บริกำรได้ทุกท่ี รวมถึงเน้นกำรประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรในรูปแบบ e-service  
เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นในกำรใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงดังกล่ำวให้กับประชำชน  
 นอกจำกนี้ ยังพบว่ำช่องทำงท่ีผู้รับบริกำรไม่เลือกใช้บริกำร คือ โทรสำร (แฟกซ์) ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่ำช่องทำงดังกล่ำวอำจไม่สำมำรถตอบสนองและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำรได้ จึงควรพิจำรณำยกเลิก
ช่องทำงบริกำรดังกล่ำว เพื่อลดภำระกำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ หรือพัฒนำช่องทำงบริกำรอื่นๆ มำทดแทน  
เพื่อยกระดับกำรด ำเนินงำนให้สำมำรถตอบควำมต้องกำรแก่ประชำชนให้มำกยิ่งขึ้น  
 เมื่อพิจำรณำถึงช่องทำงท่ีควรพัฒนำและปรับปรุง พบว่ำผู้รับบริกำร ร้อยละ 28.40 เห็นว่ำ 
ทุกช่องทำงท่ีกรมกำรจัดหำงำนเปิดให้บริกำรนั้นมีควำมเหมำะสมแล้ว แต่อย่ำงไรก็ตำมยังพบว่ำผู้รับบริกำร
ส่วนใหญ่ยังคงต้องกำรให้มีกำรพัฒนำและปรับปรุงช่องทำงกำรให้บริกำร ณ ส ำนักงำน เป็นอันดับแรก คิดเป็น
ร้อยละ 55.90 นั่นแสดงให้เห็นว่ำผู้รับบริกำรยังคงต้องกำรให้มีกำรพัฒนำบริกำรผ่ำนช่องทำงดังกล่ำวให้ดีขึ้น
กว่ำท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรสูงสุดท่ีผู้รับบริกำรคำดหวังไว้ 

ส่วนที่ 3  : ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนท่ีมีต่อกรมกำรจัดหำงำน  
 กำรส ำรวจทัศนคติและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อกรมกำรจัดหำงำน ได้ก ำหนดข้อค ำถำม
ท่ีสะท้อนถึงควำมผูกพันของผู้รับบริกำรงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนท่ีมีต่อกรมกำรจัดหำงำน จ ำนวน  
3 ประเด็น ซึ่งผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนมีทัศนคติและควำมผูกพัน 
ต่อกรมกำรจัดหำงำน คิดเป็นร้อยละ 98.00 และจำกประเด็นค ำถำมท่ีใช้ แสดงให้เห็นว่ำผู้รับบริกำรนอกจำก 
มีควำมผูกพันกับกรมกำรจัดหำงำนแล้ว ยังยินดีท่ีจะแนะน ำผู้อื่นมำใช้บริกำรของกรม ตลอดจนบอกต่อหรือ
กระจำยข่ำวกำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรท่ีเป็นประโยชน์ให้บุคคลอื่นทรำบด้วย รำยละเอียดดังตำรำงท่ี 23 

ตำรำงที่ 23 ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนที่มีต่อกรมกำรจัดหำงำน  

ค ำถำม 

ร้อยละของผู้แสดง
ควำมเห็น (n = 100 คน) 

ผูกพัน ไม่ผูกพัน 
1) ท่ำนยินดีท่ีจะเข้ำมำมีส่วนร่วมท ำกิจกรรม หรือด ำเนินกำรใดๆ เพื่อให้
กรมกำรจัดหำงำนเกิดกำรพัฒนำในทำงท่ีดีขึ้นหรือไม่ (ยินดี/ไม่ยินดี) 

94.00 6.00 
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ค ำถำม 

ร้อยละของผู้แสดง
ควำมเห็น (n = 100 คน) 

ผูกพัน ไม่ผูกพัน 
2) เมื่อท่ำนได้มำใช้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำนแล้ว ท่ำนคิดว่ำจะแนะน ำผู้อื่น
ให้มำใช้บริกำรด้วยหรือไม่ (แนะน ำ/ไม่แนะน ำ) 

100.00 0.00 

3) หำกกรมกำรจัดหำงำนมีกำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรท่ีเป็นประโยชน์ 
ท่ำนจะบอกต่อหรือกระจำยข่ำวให้บุคคลอื่นทรำบหรือไม ่(บอกต่อ/ไม่บอกต่อ) 

100.00 0.00 

ภำพรวมทัศนคติและควำมผูกพัน 98.00 2.00 

 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำกำรให้บริกำรงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน 
 เป็นกำรส ำรวจโดยใช้ค ำถำมปลำยเปิด จ ำนวน 3 ประเด็น เพื่อน ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
จำกผู้รับบริกำรมำเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำกำรให้บริกำรงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนต่อไป ซึ่งผล
กำรส ำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรได้แสดงควำมคิดเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี ้

ตำรำงที่ 24 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำกำรให้บริกำรงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน จ ำแนกตำมหน่วยให้บริกำร 

หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรที่ประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ที่ไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

กองทะเบียนจัดหำงำน
กลำงและ คุ้มครอง
คนหำงำน 

- เจ้ำหน้ำท่ีสุภำพ เป็นกันเอง
ให้บริกำรดี สะดวก รวดเร็ว 

- โต๊ะส ำหรับกำรให้บริกำร - ไม่มี - 

  
 (5) งำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 
 ด ำเนินกำรทอดแบบส ำรวจ (แบบ ก) สอบถำมควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรเกี่ยวกับ 
ควำมพึงพอใจและควำมผูกพันต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำน ด้ำนงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบ
อำชีพ จ ำนวน 250 ตัวอย่ำง ซึ่งกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำร ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษำ ประชำชนท่ัวไป ครูแนะแนว 
และผู้สูงอำยุ ปรำกฏผลกำรส ำรวจ ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
 จำกผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำรด้ำนงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 
ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษำ ประชำชนท่ัวไป ครูแนะแนว และผู้สูงอำยุ จ ำนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
พบว่ำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.60 รองลงมำเป็นเพศชำย ร้อยละ 32.40 โดยผู้ตอบแบบส ำรวจ 
ส่วนใหญ่ท่ีมำรับบริกำรมีช่วงอำยุระหว่ำง 30-39 ปี ร้อยละ 28.40 รองลงมำ อำยุระหว่ำง 40-49 ปี ร้อยละ 24.40 
อำยุระหว่ำง 20-29 ปี ร้อยละ 22.00 อำยุระหว่ำง 50-59 ปี ร้อยละ 13.20 อำยุระหว่ำง 50-59 ปี ร้อยละ 7.60 
และอำยุระหว่ำง 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 4.40 ตำมล ำดับ รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 25 

ตำรำงที่ 25 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำรงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพท่ีตอบแบบส ำรวจ 
ประเด็น จ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจ (คน) ร้อยละ 

เพศ 
 - ชำย 
 - หญิง 

 
81 
169 

 
32.40 
67.60 

รวม 250 100.00 
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ประเด็น จ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจ (คน) ร้อยละ 
อำย ุ
      - 15-19 ปี 
 - 20-29 ปี 
 - 30-39 ปี 
 - 40-49 ปี 
 - 50-59 ปี 
      - 60 ปีข้ึนไป 

 
19 
55 
71 
61 
33 
11 

 
7.60 
22.00 
28.40 
24.40 
13.20 
4.40 

รวม 250 100.00 

 ส่วนที่ 2 : ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในบริกำร 
 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรแบ่งกำรส ำรวจตำมประเด็นกำรให้บริกำรออกเป็น  
4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
และด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรท่ีได้รับ พบว่ำผู้รับบริกำรท่ีตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจต่องำนแนะแนว  
และกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพในภำพรวมระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 86.00 โดยมีควำมพึงพอใจ 
ในประเด็นด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำรมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 86.20 และประเด็นด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  
ท่ีได้รับควำมพึงพอใจต่ ำสุด คิดเป็นร้อยละ 83.20 ดังตำรำงท่ี 26 
ตำรำงที่ 26 ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรต่องำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 

ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละผู้ตอบแบบ 
ตำมระดับควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ผู้ตอบแบบ
ที่ไม่พึง
พอใจ 

จ ำนวน 
ผู้ตอบ 
(คน) มำก

ท่ีสุด 
มำก 

ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.19 83.80  

1) ควำมชัดเจนของข้ันตอน 
กำรให้บริกำร มคีวำมสะดวก 
เป็นระบบ และมีประกำศ 
แจ้งข้ันตอนและระยะเวลำ 
กำรให้บริกำรทีส่ำมำรถ 
เห็นได้โดยง่ำย และชัดเจน 

30.80 54.80 13.20 0.00 0.80 4.14 82.80 0.40 250 

2) ข้ันตอนในกำรให้บริกำร 
มีควำมคล่องตัว ไม่ยุ่งยำก 
ซับซ้อน 

33.20 53.20 13.20 0.00 0.40 4.19 83.80 0.00 250 

3) ระยะเวลำกำรให้บริกำร 
มีควำมสะดวก รวดเร็ว และ
เหมำะสม 

32.00 57.60 10.00 0.00 0.40 4.21 84.20 0.00 250 

4) กำรให้บริกำรมีควำมเสมอภำค 
ให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลัง 

30.80 60.40 8.80 0.00 0.00 4.22 84.40 0.00 250 

5) กระบวนกำรมีควำมโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 
 

34.00 56.80 8.40 
 

0.00 0.80 4.23 84.60 0.00 250 

6) ควำมเหมำะสมของเอกสำร
หลักฐำนประกอบกำรย่ืนขอ 
รับบริกำร 
 

32.00 57.20 10.00 0.40 0.40 4.20 84.00 0.00 250 
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ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละผู้ตอบแบบ 
ตำมระดับควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ผู้ตอบแบบ
ที่ไม่พึง
พอใจ 

จ ำนวน 
ผู้ตอบ 
(คน) มำก

ท่ีสุด 
มำก 

ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 4.31 86.20  

1) เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ
ในกำรชี้แจง ให้ค ำปรึกษำ และ
กำรให้บริกำร 

37.20 54.80 7.20 0.00 0.80 4.28 85.60 0.00 250 

2) ควำมสุภำพ เอำใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจ และ 
ควำมพร้อมในกำรให้บริกำร 
ของเจ้ำหน้ำท่ี 

44.80 48.00 6.40 0.00 0.80 4.36 87.20 0.00 250 

3) ควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และเป็นธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

41.20 49.20 8.80 0.00 0.80 4.30 86.00 0.00 250 

4) ควำมเหมำะสมของ
บุคลิกภำพและกำรแต่งกำย 

43.20 48.40 7.60 0.00 0.80 4.33 86.60 0.00 250 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.16 83.20  

1) ควำมเพียงพอของจุดให้บริกำร
และจุดประชำสัมพันธ์ 

32.80 54.40 12.40 0.00 0.40 4.19 83.80 0.00 250 

2) ควำมพร้อมและควำมทันสมัย
ด้ำนเทคโนโลยี อุปกรณ์และ
เครื่องมือในกำรให้บริกำร 

31.20 53.20 14.80 0.00 0.80 4.14 82.80 0.00 250 

3) ควำมเพียงพอของอุปกรณ์ 
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
เช่น ท่ีน่ังรอ น้ ำด่ืม ห้องน้ ำ  
โรงอำหำร ฯลฯ 

25.60 58.00 15.60 0.00 0.80 4.08 81.60 0.00 250 

4) ควำมชัดเจนและน่ำสนใจของ
ป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร/
ป้ำยประชำสัมพันธ์/แผ่นพับ/
คู่มือต่ำง ๆ 

30.00 56.80 12.40 0.00 0.80 4.15 83.00 0.00 250 

5) ควำมสะอำด เรียบร้อยของ
สถำนที่ให้บริกำรโดยรวม 

35.20 58.80 5.20 0.00 0.80 4.28 85.60 0.00 250 

ด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรที่ได้รับ 4.19 83.80  

1) ตรงตำมควำมต้องกำร ถูกต้อง 
น่ำเชื่อถือ 

29.20 58.40 12.00 0.00 0.40 4.16 83.20 0.00 250 

2) ระยะเวลำท่ีแล้วเสร็จเป็นไป
ตำมท่ีคำดหวัง และมีควำม
เหมำะสม 

33.20 56.00 10.40 0.00 0.40 4.22 84.40 0.00 250 

3) ควำมคุ้มค่ำ คุ้มประโยชน์
ของบริกำร และสำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

33.20 55.20 11.20 0.00 0.40 4.21 84.20 0.00 250 

ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร 
ในภำพรวม 

39.20 52.80 7.60 0.00 0.40 4.30 86.00 0.00 250 
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 จำกตำรำงท่ี 26 เมื่อเปรียบเทียบผลส ำรวจท้ัง 4 ด้ำน กับเกณฑ์ค่ำคะแนนกำรวัดระดับควำมพึงพอใจ 
พบว่ำผู้รับบริกำรท่ีตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจแต่ละประเด็นย่อยอยู่ในระดับพึงพอใจมำกท่ีสุด  
โดยประเด็นย่อยท่ีมีระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ อันดับท่ี 1 : ประเด็นควำมสุภำพ เอำใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจ และควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี ร้อยละ 87.20  อันดับท่ี 2 : ประเด็น 
ควำมเหมำะสมของบุคลิกภำพและกำรแต่งกำย อันดับท่ี 3 : ประเด็นควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม 
ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ำจุดแข็งของงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ  
อยู่ ท่ีด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร และหำกพิจำรณำถึงประเด็นย่อยท่ีผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ ต่ ำท่ีสุด  
3 อันดับ ได้แก่ อันดับท่ี 1 : ควำมเพียงพอของอุปกรณ์และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ท่ีนั่งรอ น้ ำด่ืม ห้องน้ ำ 
โรงอำหำร ฯลฯ ร้อยละ 81.60 อันดับท่ี 2 : มี 2 ประเด็นท่ีมีคะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกันอยู่ท่ีร้อยละ 82.80 
ได้แก่ ประเด็นควำมชัดเจนของขั้นตอนกำรให้บริกำร มีควำมสะดวก เป็นระบบและมีประกำศแจ้งขั้นตอน 
และระยะเวลำกำรให้บริกำรท่ีสำมำรถเห็นได้โดยง่ำยและชัดเจน และประเด็นควำมพร้อมและควำมทันสมัย
ด้ำนเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือในกำรให้บริกำร  และอันดับท่ี 3 คือ ควำมชัดเจนและน่ำสนใจ 
ของป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร/ป้ำยประชำสัมพันธ์/แผ่นพับ/คู่มือต่ำงๆ  ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ำจุดอ่อน 
ของงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ คือ ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก และด้ำนกระบวนกำร
ขั้นตอนกำรให้บริกำร  
 อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพจะได้รับควำมพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมำกท่ีสุด แต่กรมกำรจัดหำงำน ควรพัฒนำและปรับปรุงในประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนข้ำงต้น เพื่อเป็น
กำรยกระดับกำรให้บริกำรดังกล่ำว ท่ีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสูงสุด  
และน ำไปสู่ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรต่อไป  

ตำรำงที่ 27 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อช่องทำงกำรขอรับบริกำร/กำรติดต่อสื่อสำร/กำรประสำนงำน/ 
กำรร้องเรียน ร้องทุกข์ ของงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 

ประเภทของชอ่งทำง 
จ ำนวนผู้ตอบ 

แบบส ำรวจ (คน) 
ร้อยละ 

ช่องทำงที่ทำ่นใช้บริกำรมำกที่สุด   
 - ณ ส ำนักงำน 216 53.20 
 - บริกำรออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
  เว็บไซต์แต่ละบริกำร/line/facebook) 

73 18.00 

 - สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 37 9.10 
 - เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน 13 3.20 
 - โทรศัพท์ติดต่อเจ้ำของเรื่องโดยตรง 66 16.30 
 - โทรสำร (แฟกซ์) 1 0.20 
 - อีเมล์ (e-mail) 0 0.00 

รวม 406 100.00 
ช่องทำงที่ทำ่นพึงพอใจ   
 - ณ ส ำนักงำน 211 58.00 
 - บริกำรออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
  เว็บไซต์แต่ละบริกำร/line/facebook) 

54 14.80 

 - สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 25 6.90 
 - เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน 8 2.20 
 - โทรศัพท์ติดต่อเจ้ำของเรื่องโดยตรง 61 16.80 
 - โทรสำร (แฟกซ์) 1 0.30 
 - อีเมล์ (e-mail) 4 1.10 

รวม 364 100.00 
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ประเภทของชอ่งทำง 
จ ำนวนผู้ตอบ 

แบบส ำรวจ (คน) 
ร้อยละ 

ช่องทำงที่ควรพัฒนำและปรับปรุง   
 - ณ ส ำนักงำน 102 30.10 
 - บริกำรออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
  เว็บไซต์แต่ละบริกำร/line/facebook) 

65 19.20 

 - สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 67 19.80 
 - เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน 7 2.10 
 - โทรศัพท์ติดต่อเจ้ำของเรื่องโดยตรง 29 8.60 
 - โทรสำร (แฟกซ์) 5 1.50 
 - อีเมล์ (e-mail) 6 1.80 
 - ทุกช่องทำงมีควำมเหมำะสมแล้ว 58 17.10 

รวม 339 100.00 
หมำยเหตุ : ผู้ตอบแบบส ำรวจสำมำรถเลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 รำยกำร 

 จำกตำรำงท่ี 27 พบว่ำช่องทำงกำรขอรับบริกำร/กำรติดต่อส่ือสำร/กำรประสำนงำน/กำรร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ของงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพท่ีผู้รับบริกำรใช้มำกท่ีสุด คือ ช่องทำง  
ณ ส ำนักงำน คิดเป็นร้อยละ 48.20 รองลงมำ คือ ช่องทำงบริกำรออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/
แอปพลิเคช่ัน/เว็บไซต์แต่ละบริกำร/line/facebook)  สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2  เว็บไซต์
กรมกำรจัดหำงำน  และโทรสำร (แฟกซ์) ตำมล ำดับ  โดยช่องทำงท่ีผู้รับบริกำรส่วนใหญ่พึงพอใจมำกท่ีสุด คือ 
ช่องทำง ณ ส ำนักงำน คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมำ คือ โทรศัพท์ติดต่อเจ้ำของเรื่องโดยตรง ร้อยละ 16.80  
ซึ่งอำจเป็นเพรำะงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ เป็นบริกำรท่ีเน้นกำรให้ค ำแนะน ำ  
ให้ค ำปรึกษำ ดังนั้นผู้รับบริกำรจึงเช่ือมัน่ในกำรใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงดังกล่ำวมำกกว่ำช่องทำงอื่น 
 อย่ำงไรก็ตำมกำรท่ีกรมกำรจัดหำงำนได้มีกำรส่งเสริมให้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำพัฒนำงำน 
แนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพในรูปแบบออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ตนั้น ถือว่ำเป็นกำรเพิ่มทำงเลือก
ให้ผู้รับบริกำร และจำกผลกำรส ำรวจจะเห็นได้ว่ำมีผู้รับบริกำรบำงส่วนให้กำรยอมรับและมีควำมพึงพอใจช่องทำง
ดังกล่ำว ร้อยละ 14.80 ดังนั้น กรมกำรจัดหำงำนควรเร่งประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับวิธีและขั้นตอน
กำรใช้งำนให้กับผู้รับบริกำร เพื่อให้ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงและเช่ือมั่นท่ีจะใช้บริกำรในรูปแบบออนไลน์ 
ผ่ำนอินเตอร์เน็ตมำกยิ่งขึ้น  
 นอกจำกนี้ ยังพบว่ำช่องทำงท่ีผู้รับบริกำรใช้น้อยและพึงพอใจต่ ำท่ีสุด คือ โทรสำร (แฟกซ์)  
ร้อยละ 0.30 และ e-mail ร้อยละ 1.10 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำช่องทำงดังกล่ำวอำจไม่สำมำรถตอบสนอง 
และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรพิจำรณำปรับปรุงหรือพัฒนำช่องทำงบริกำรอื่นๆ มำทดแทน 
เพื่อยกระดับกำรด ำเนินงำนให้สำมำรถตอบควำมต้องกำรแก่ประชำชนให้มำกยิ่งขึ้น 
 เมื่อพิจำรณำถึงช่องทำงท่ีควรพัฒนำและปรับปรุง พบว่ำ ผู้รับบริกำรท่ีตอบแบบส ำรวจ  
ร้อยละ 17.10 เห็นว่ำทุกช่องทำงท่ีกรมกำรจัดหำงำนเปิดให้บริกำรนั้นมีควำมเหมำะสมแล้ว แต่อย่ำงไรก็ตำม
ยังพบว่ำผู้รับบริกำรท่ีตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่ยังคงต้องกำรให้มีกำรพัฒนำและปรับปรุงช่องทำงกำรให้บริกำร  
ณ ส ำนักงำน เป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 30.10 นั่นแสดงให้เห็นว่ำผู้รับบริกำรยังคงต้องกำรให้มีกำรพัฒนำ
บริกำรผ่ำนช่องทำงดังกล่ำวให้ดีขึ้นกว่ำท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรสูงสุด  
ท่ีผู้รับบริกำรคำดหวังไว้  
 ท้ังนี้ ผู้รับบริกำรท่ีตอบแบบส ำรวจได้เสนอแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงช่องทำงกำรขอรับ
บริกำร/กำรติดต่อส่ือสำร/กำรประสำนงำน/กำรร้องเรียน ร้องทุกข์ ดังนี้ 
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 - ควรจัดหำข้อมูลข่ำวสำรด้ำนอำชีพให้มำกขึ้นและเหมำะสมกับกลุ่มแรงงำน เช่น สรรหำข้อมูล
อำชีพและข้อมูลต ำแหน่งงำนว่ำงท่ีนักเรียนจบ ม.3 สำมำรถประกอบอำชีพได้  
 - ควรพัฒนำและปรับปรุงเรื่องควำมรวดเร็วของระบบออนไลน์ 
 - ควรพัฒนำช่องทำงกำรให้บริกำรรูปแบบอื่น เช่น กำรส่งข้อมูลหรือบริกำรผ่ำนระบบไลน์ 
เฟสบุ๊ค เป็นต้น เพื่อทดแทนช่องทำงโทรสำรซึ่งไม่สะดวก หำได้ยำก มีใช้เฉพำะส ำนักงำนเท่ำนั้น 

ส่วนที่ 3  : ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพที่มีต่อ
กรมกำรจัดหำงำน  
 กำรส ำรวจทัศนคติและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อกรมกำรจัดหำงำน ได้ก ำหนดข้อค ำถำม
ท่ีสะท้อนถึงควำมผูกพันของผู้รับบริกำรงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพท่ีมีต่อกรมกำรจัดหำงำน 
จ ำนวน 3 ประเด็น ซึ่งผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 
มีทัศนคติและควำมผูกพันต่อกรมกำรจัดหำงำน คิดเป็นร้อยละ 98.00 ซึ่งถือว่ำสูงมำก และจำกประเด็นค ำถำมท่ีใช้ 
แสดงให้เห็นว่ำผู้รับบริกำรนอกจำกมีควำมผูกพันกั บกรมกำรจัดหำงำนแล้ว ยังยินดีท่ีจะแนะน ำผู้อื่น 
มำใช้บริกำรของกรม ตลอดจนบอกต่อหรือกระจำยข่ำวกำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรท่ีเป็นประโยชน์ให้บุคคลอื่น
ทรำบด้วย รำยละเอียดดังตำรำงท่ี 28 

ตำรำงที่ 28 ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 
ที่มีต่อกรมกำรจัดหำงำน  

ค ำถำม 

ร้อยละของผู้แสดง
ควำมเห็น (n = 250 คน) 

ผูกพัน ไม่ผูกพัน 
1) ท่ำนยินดีท่ีจะเข้ำมำมีส่วนร่วมท ำกิจกรรม หรือด ำเนินกำรใดๆ เพื่อให้
กรมกำรจัดหำงำนเกิดกำรพัฒนำในทำงท่ีดีขึ้นหรือไม่ (ยินดี/ไม่ยินดี) 

96.00 4.00 

2) เมื่อท่ำนได้มำใช้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำนแล้ว ท่ำนคิดว่ำจะแนะน ำผู้อื่น
ให้มำใช้บริกำรด้วยหรือไม่ (แนะน ำ/ไม่แนะน ำ) 

98.00 2.00 

3) หำกกรมกำรจัดหำงำนมีกำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรท่ีเป็นประโยชน์ 
ท่ำนจะบอกต่อหรือกระจำยข่ำวให้บุคคลอื่นทรำบหรือไม่ (บอกต่อ/ไม่บอกต่อ) 

100 0.00 

ภำพรวมทัศนคติและควำมผูกพัน 98.00 2.00 

 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำกำรให้บริกำรงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 
 เป็นกำรส ำรวจโดยใช้ค ำถำมปลำยเปิด จ ำนวน 3 ประเด็น เพื่อน ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จำกผู้รับบริกำรมำเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำกำรให้บริกำรงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบ
อำชีพในภำพรวมต่อไป ซึ่งผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรได้แสดงควำมคิดเห็นในแต่ละประเด็น สรุปได้ดังนี้ 
(รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 29)  
 - กำรให้บริกำรที่ท่ำนประทับใจ : ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่จะประทับใจเจ้ำหน้ำท่ี ณ จุดบริกำร  
ซึ่งให้บริกำรให้บริกำรดี สะดวก รวดเร็ว ให้กำรต้อนรับและให้ค ำแนะน ำเป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ ยังประทับใจ 
ในเรื่องของสถำนท่ี ควำมสะอำด ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกดี กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรท่ีท่ัวถึงและ
สม่ ำเสมอ รวมถึงประทับใจกำรจัดกิจกรรม "มหกรรมอำชีพ" และบริกำรส ำรวจควำมสนใจในอำชีพ 
ของนักเรียนในโรงเรียนท่ีมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี  
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 - กำรให้บริกำรที่ท่ำนไม่พึงพอใจ และต้องกำรให้ปรับปรุง : ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจ
และต้องกำรให้ปรับปรุงกำร ดังนี้ 
  1) เจ้ำหน้ำท่ีบำงหน่วยงำนมีจ ำนวนน้อยไม่เพียงพอ 
  2) สถำนท่ีให้บริกำรของบำงหน่วยงำนเครื่องปรับอำกำศมีปัญหำ รวมถึงปริมำณห้องน้ ำมีไม่
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
  3) กำรติดต่อสอบถำมทำงโทรศัพท์บำงหน่วยงำนค่อนข้ำงยำก   
 - ข้อเสนอแนะอื่น ๆ : ควรเพิ่มงบประมำณให้แก่โครงกำรท่ีสนับสนุนด้ำนกำรแนะแนวอำชีพ 
ในโรงเรียนให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย 

ตำรำงที่ 29 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำกำรให้บริกำรงำนแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ จ ำแนก
ตำมหน่วยงำนให้บริกำร  

หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรที่ประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ที่ไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

ศูนย์บริกำรจัดหำงำน
เพื่อคนไทย 

- พนักงำนให้บริกำรดี สะดวก 
รวดเร็ว สอบถำมอะไร 
ก็มีค ำตอบให้เสมอ 

- กำรติดต่อทำงโทรศัพท์
ค่อนข้ำงยำก 

-ไม่มี- 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร 
พื้นท่ี 1 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร 
พื้นท่ี 2 

- เจ้ำหน้ำท่ีตอบค ำถำม 
ได้ดี 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร 
พื้นท่ี 3 

- เจ้ำหน้ำท่ีบริกำรดี 
สะดวก รวดเร็ว และเป็น
กันเอง 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร 
พื้นท่ี 4 

- มีข่ำวสำรประชำสัมพันธ์
ให้รับทรำบเสมอ / มีข้อมูล
ต ำแหน่งงำนเยอะ    
- เจ้ำหน้ำท่ี สจก.4 ให้กำร
ต้อนรับและให้ค ำแนะน ำ
เป็นอย่ำงดี เจ้ำหน้ำท่ีใจดี 
เป็นกันเองดี ให้บริกำรดี 
รวดเร็ว    
- กำรให้บริกำรส ำรวจ
ควำมสนใจในอำชีพของ
นักเรียน ในโรงเรียนทุกปี  

-ไม่มี- - ควรเพิ่มงบประมำณ
ให้แก่โครงกำรท่ีสนับสนุน 
ด้ำนกำรแนะแนวอำชีพ
ในโรงเรียน 
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หน่วยงำน 
ให้บริกำร 

กำรให้บริกำรที่ประทับใจ 
กำรให้บริกำร 

ที่ไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

- กำรร่วมมือกันจัด
กิจกรรม "มหกรรมอำชีพ" 
วันท่ี 30-31 ม.ค. 2563   

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร 
พื้นท่ี 5 

- เจ้ำหน้ำท่ีพูดไพเรำะ  
บริกำรสะดวก รวดเร็ว  
ตอบข้อซักถำมได้ครบถ้วน 
ชัดเจน   

- บุคลำกรมีน้อย 
- ห้องน้ ำมีน้อย 

-ไม่มี- 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร 
พื้นท่ี 6 

- เจ้ำหน้ำท่ีเอำใจใส่ดี  
ยิ้มแย้ม แจ่มใส  
เป็นกันเอง 

- เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำร 
มีจ ำนวนน้อย 

-ไม่มี- 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร 
พื้นท่ี 7 

- พนักงำนน่ำรัก เป็นกันเอง 
พูดจำสุภำพไพเรำะ กริยำ
เรียบร้อย ให้ข้อมูลครบถ้วน 
ให้ค ำแนะน ำดีมำก 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร 
พื้นท่ี 8 

- เจ้ำหน้ำท่ีให้ค ำแนะน ำดี 
ชัดเจน มีควำมเอำใจใส่กับ
เรื่องท่ีมำติดต่อ พนักงำน
บริกำรดี พูดจำไพเรำะ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร 
พื้นท่ี 9 

- กำรให้บริกำรโดยรวมดี 
เจ้ำหน้ำท่ีให้ค ำแนะน ำ
ชัดเจน 
- สถำนท่ี ควำมสะอำด  
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกดี 

- แอร์ไม่เย็น -ไม่มี- 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร 
พื้นท่ี 10 

- ให้บริกำรข้อมูลครบถ้วน
ดีมำก 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

 

3.3 ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันต่อบริกำรกรมกำรจัดหำงำนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำแนกผลกำรส ำรวจตำมประเภทบริกำร จ ำนวน 2 ประเภท ดังนี้ 
 (1) งำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว   
 ด ำเนินกำรทอดแบบส ำรวจ (แบบ ข) สอบถำมควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ 
ควำมพึงพอใจและควำมผูกพันต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำน ด้ำนงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว  
จ ำนวน 220 ตัวอย่ำง ซึ่งกลุ่มตัวอย่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร ตัวแทน และผู้รับ
อนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวมำท ำงำนในประเทศ ปรำกฏผลกำรส ำรวจ ดังนี้ 
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 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
 จำกผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้ำนงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว  
ได้แก่ นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร/ตัวแทน และผู้รับอนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวมำท ำงำนในประเทศ จ ำนวน 220 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่ำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 56.80 รองลงมำเป็นเพศชำย ร้อยละ 43.20 โดยผู้ตอบ
แบบส ำรวจส่วนใหญ่มีช่วงอำยุระหว่ำง 40-49 ป ีมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.30 รองลงมำ อำยุระหว่ำง 30-39 ปี 
ร้อยละ 29.10 อำยุระหว่ำง 20-29 ปี ร้อยละ 20.90 อำยุระหว่ำง 50-59 ปี ร้อยละ 15.00 และอำยุ 60 ปีขึ้นไป 
ร้อยละ 2.70 ตำมล ำดับ รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 30 

ตำรำงที่ 30 ข้อมูลทั่วไปขอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
   ท่ีตอบแบบส ำรวจ  

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

 
95 
125 

 
43.20 
56.80 

รวม 220 100.00 
อำย ุ
 - 20-29 ปี 
 - 30-39 ปี 
 - 40-49 ปี 
 - 50-59 ปี 
     - 60 ปีข้ึนไป  

 
46 
64 
71 
33 
6 

 
20.90 
29.10 
32.30 
15.00 
2.70 

รวม 220 100.00 

 ส่วนที่ 2 : ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในกำรด ำเนินงำนของกรมกำรจัดหำงำน 
 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งกำรส ำรวจตำมประเด็นกำรด ำเนินงำน 
ออกเป็น 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนภำรกิจและกฎ ระเบียบ/ ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน/ ด้ำนควำมโปร่งใสและ
กำรอ ำนวยควำมสะดวก พบว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนพิจำรณำ
อนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวในภำพรวมระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 82.00 โดยมีควำมพึงพอใจในประเด็น
ด้ำนควำมโปร่งใสและกำรอ ำนวยควำมสะดวกมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80.60 และประเด็นด้ำนกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนได้รับคะแนนควำมพึงพอใจต่ ำสุด คิดเป็นร้อยละ 76.60 ดังตำรำงท่ี 31 

ตำรำงที่ 31 ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรด ำเนินงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำน 
 ของคนต่ำงด้ำว 

ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละผู้ตอบแบบ 
ตำมระดับควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ผู้ตอบแบบ

ที่ไม่พึง
พอใจ 

จ ำนวน 
ผู้ตอบ 
(รำย) มำก

ท่ีสุด 
มำก 

ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ด้ำนภำรกิจและกฎ ระเบียบ 4.01 80.20  

1) กำรด ำเนินงำนของกรมกำร
จัดหำงำนค ำนึงถึงผลประโยชน์ 
ของประชำชนเป็นหลัก 

27.70 57.30 14.10 0.00 0.00 4.10 82.00 0.90 220 
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ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละผู้ตอบแบบ 
ตำมระดับควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ผู้ตอบแบบ

ที่ไม่พึง
พอใจ 

จ ำนวน 
ผู้ตอบ 
(รำย) มำก

ท่ีสุด 
มำก 

ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

2) กฎ ระเบียบที่กรมกำร 
จัดหำงำนก ำหนดข้ึน 
เป็นประโยชน์ต่อท่ำน 

25.50 53.20 21.40 0.00 0.00 4.04 80.80 0.00 220 

3) กำรประชำสัมพันธ์ชี้แจง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกำร
ให้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำน
ให้ประชำชนทรำบ 

20.00 54.50 20.90 3.60 0.50 3.89 77.80 0.50 220 

ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 3.83 76.60  

1) กำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องหรือประชำชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรม
ต่ำงๆ ของกรมกำรจัดหำงำน 

20.00 48.60 28.20 2.70 0.00 3.85 
 

77.00 0.50 220 

2) กำรเปิดช่องทำงรับฟัง 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จำกบุคคลภำยนอก 

21.40 44.50 28.60 4.10 0.90 3.80 76.00 0.50 220 

3) กำรน ำควำมคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะจำกบุคคล 
ภำยนอกไปปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร   
ของกรมกำรจัดหำงำน 

21.80 48.60 24.50 3.60 0.90 3.85 77.00 0.50 220 

ด้ำนควำมโปร่งใสและกำรอ ำนวยควำมสะดวก 4.03 80.60  

1) กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร
ของกรมกำรจัดหำงำน 
ให้ประชำชนทรำบ 

24.50 51.40 19.10 5.00 0.00 3.95 79.00 0.00 220 

2) ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำรกำรด ำเนินงำน
ของกรมกำรจัดหำงำน 

24.50 51.40 20.50 2.30 0.90 3.95 79.00 0.50 220 

3) ควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี 

39.10 52.30 7.70 0.50 0.00 4.29 85.80 0.00 220 

4) กำรใช้เทคโนโลยีในกำร
สื่อสำรและอ ำนวยควำมสะดวก 
แก่ประชำชน 

25.00 49.10 21.80 3.20 0.90 3.94 78.80 0.00 220 

ภำพรวมควำมพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

25.90 58.20 15.00 0.50 0.00 4.10 82.00 0.50 220 

 จำกตำรำงท่ี 31  เมื่อเปรียบเทียบผลส ำรวจท้ัง 3 ด้ำน กับกับเกณฑ์ค่ำคะแนนกำรวัดระดับควำมพึงพอใจ 
พบว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจกำรด ำเนินงำนในแต่ละประเด็นย่อยอยู่ในระดับ 
พึงพอใจมำกถึงพึงพอใจมำกท่ีสุด โดยประเด็นย่อยท่ีมีระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับท่ี 1 : 
ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี ร้อยละ 85.80 อันดับท่ี 2 : กำรด ำเนินงำนของกรมกำรจัดหำงำน
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของประชำชนเป็นหลัก ร้อยละ 82.00 และอันดับท่ี 3 : กฎ ระเบียบท่ีกรมกำรจัดหำงำน
ก ำหนดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อท่ำน ร้อยละ 80.80 แสดงให้เห็นว่ำจุดแข็งของกำรด ำเนินงำนพิจำรณำอนุญำต 
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กำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวอยู่ ท่ีด้ำนควำมโปร่งใสและกำรอ ำนวยควำมสะดวก รวมถึงด้ำนภำรกิจและกฎ 
ระเบียบ และหำกพิจำรณำถึงประเด็นย่อยท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจต่ ำสุด 3 อันดับ ได้แก่ อันดับท่ี 1 : 
กำรเปิดช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกบุคคลภำยนอก ร้อยละ 76.00 อันดับท่ี 2 : 
มี 2 ประเด็นย่อยท่ีมีคะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกันท่ีร้อยละ 77.00 ได้แก่ ประเด็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของกรมกำร จัดหำงำน และประเด็น 
กำรน ำควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอจำกบุคคลภำยนอกไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของกรมกำร
จัดหำงำน อันดับท่ี 3 : กำรประชำสัมพันธ์ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกำรให้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำน 
ให้ประชำชนทรำบ ร้อยละ 77.80 
 อย่ำงไรก็ตำมหำกพิจำรณำจำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบำงรำยไม่พึงพอใจ 
กำรด ำเนินงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวในภำพรวม ร้อยละ 0.50 รวมถึงไม่พึงพอใจ 
ในประเด็นย่อยอื่น ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำกรมควรต้องมีกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำน
ของคนต่ำงด้ำวให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวให้สำมำรถตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้และลดผลกระทบท่ีอำจเกิดจำกกำรด ำเนินงำนให้มำกขึ้น โดยประเด็นย่อย 
ท่ีควรน ำมำพิจำรณำและหำแนวทำงในกำรปรับปรุง มีดังนี้ 

 1) กำรด ำเนินงำนของกรมกำรจัดหำงำนค ำนึงถึงผลประโยชน์ของประชำชนเป็นหลัก 
 2) กำรประชำสัมพันธ์ช้ีแจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกำรให้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำน  
ให้ประชำชนทรำบ 
 3) กำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ 
ของกรมกำรจัดหำงำน 
 4) กำรเปิดช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกบุคคลภำยนอก 
 5) กำรน ำควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจำกบุคคล ภำยนอกไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/  
กำรให้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำน 
 6) ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรกำรด ำเนินงำนของกรมกำรจัดหำงำน 

ตำรำงที่  32  ควำมพึงพอใจของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่อช่องทำงกำรขอรับบริกำร/กำรติดต่อสื่อสำร/ 
กำรประสำนงำน/กำรร้องเรียน ร้องทุกข์ ของงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 

ประเภทของชอ่งทำง 
จ ำนวนผู้ตอบ 

แบบส ำรวจ (คน) 
ร้อยละ 

ช่องทำงที่ทำ่นใช้บริกำรมำกที่สุด   
 - ณ ส ำนักงำน 187 49.10 
 - บริกำรออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
  เว็บไซต์แต่ละบริกำร/line/facebook) 

22 5.70 

 - สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 43 11.30 
 - เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน 48 12.60 
 - โทรศัพท์ติดต่อเจ้ำของเรื่องโดยตรง 72 18.90 
 - โทรสำร (แฟกซ์) 1 0.30 
 - อีเมล์ (e-mail) 8 2.10 

รวม 381 100 
ช่องทำงที่ทำ่นพึงพอใจ   
 - ณ ส ำนักงำน 189 54.30 
 - บริกำรออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
  เว็บไซต์แต่ละบริกำร/line/facebook) 

12 3.45 
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ประเภทของชอ่งทำง 
จ ำนวนผู้ตอบ 

แบบส ำรวจ (คน) 
ร้อยละ 

 - สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 39 11.20 
 - เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน 42 12.10 
 - โทรศัพท์ติดต่อเจ้ำของเรื่องโดยตรง 60 17.24 
 - โทรสำร (แฟกซ์) 1 0.30 
 - อีเมล์ (e-mail) 5 1.43 

รวม 348 100.00 
ช่องทำงที่ควรพัฒนำและปรับปรุง   
 - ณ ส ำนักงำน 111 34.90 
 - บริกำรออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
  เว็บไซต์แต่ละบริกำร/line/facebook) 

26 8.20 

 - สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 40 12.60 
 - เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน 39 12.30 
 - โทรศัพท์ติดต่อเจ้ำของเรื่องโดยตรง 50 15.70 
 - โทรสำร (แฟกซ์) 5 1.60 
 - อีเมล์ (e-mail) 6 1.90 
 - ทุกช่องทำงมีควำมเหมำะสมแล้ว 41 12.90 

รวม 318 100.00 
หมำยเหตุ : ผู้ตอบแบบส ำรวจสำมำรถเลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 รำยกำร 

 จำกตำรำงท่ี 32 พบว่ำช่องทำงกำรขอรับบริกำร/กำรติดต่อส่ือสำร/กำรประสำนงำน/กำรร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ของงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวท่ี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้มำกท่ีสุด คือ ช่องทำง  
ณ ส ำนักงำน คิดเป็นร้อยละ 49.10 รองลงมำ คือ ช่องทำงโทรศัพท์ติดต่อเจ้ำของเรื่องโดยตรง เว็บไซต์กรมกำร
จัดหำงำน สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2  ช่องทำงบริกำรออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (ระบบ  
e-service/แอปพลิเคช่ัน/เว็บไซต์แต่ละบริกำร/ line/facebook)  อีเมล์ (e-mail) และโทรสำร (แฟกซ์) 
ตำมล ำดับ โดยช่องทำงท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจมำกท่ีสุด คือ ช่องทำง ณ ส ำนักงำน คิดเป็นร้อยละ 54.30 
รองลงมำ คือ โทรศัพท์ติดต่อเจ้ำของเรื่องโดยตรง ร้อยละ 17.24  แสดงให้เห็นว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่ือมั่น 
ต่อกำรด ำเนินงำน ณ ส ำนักงำน รวมถึงโทรศัพท์ติดต่อเจ้ำของเรื่องโดยตรง  
 อย่ำงไรก็ตำมกรมกำรจัดหำงำนได้ส่งเสริมให้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำพัฒนำกำรงำนพิจำรณำ
อนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวในรูปแบบออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ตในหลำยกระบวนงำนนั้น ถือว่ำเป็นกำร
เพิ่มทำงเลือกในกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำร ซึ่งจำกผลส ำรวจพบว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบำงส่วนให้กำร
ยอมรับกำรบริกำรผ่ำนช่องทำงดังกล่ำวจ ำนวนน้อย คิดเป็นร้อยละ 5.70 ดังนั้น กรมกำรจัดหำงำนควรเร่ง
ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนกำรใช้งำนให้กับผู้รับบริกำร เพื่อให้ผู้รับบริกำรสำมำรถ
เข้ำถึงและใช้บริกำรในรูปแบบออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ตมำกยิ่งขึ้น  
 นอกจำกนี้ ยังพบว่ำช่องทำงท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้น้อยและพึงพอใจต่ ำท่ีสุด คือ โทรสำร (แฟกซ์) 
ร้อยละ 0.30 และ e-mail ร้อยละ 1.43 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำช่องทำงดังกล่ำวอำจไม่สำมำรถตอบสนอง 
และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรพิจำรณำปรับปรุงหรือพัฒนำช่องทำงบริกำรอื่นๆ  
มำทดแทนเพื่อยกระดับกำรด ำเนินงำนให้สำมำรถตอบควำมต้องกำรแก่ประชำชนให้มำกยิ่งขึ้น 
 เมื่อพิจำรณำถึงช่องทำงท่ีควรพัฒนำและปรับปรุง พบว่ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีตอบแบบส ำรวจ 
ร้อยละ 12.90 เห็นว่ำทุกช่องทำงท่ีกรมกำรจัดหำงำนด ำเนินกำรนั้นมีควำมเหมำะสมแล้ว แต่อย่ำงไรก็ตำมยัง
พบว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่ยังคงต้องกำรให้มีกำรพัฒนำและปรับปรุงช่องทำงกำรให้บริกำร ณ ส ำนักงำน 
เป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 34.90 นั่นแสดงให้เห็นว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังคงต้องกำรให้มีกำรพัฒนำบริกำร
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ผ่ำนช่องทำงดังกล่ำวให้ดีขึ้นกว่ำท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรสูงสุดท่ี ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียคำดหวังไว้  
 ท้ังนี้ ผู้รับบริกำรท่ีตอบแบบส ำรวจได้เสนอแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงช่องทำงกำรขอรับ
บริกำร/กำรติดต่อส่ือสำร/กำรประสำนงำน/กำรร้องเรียน ร้องทุกข์ ดังนี้ 
 - สำยด่วนควรติดต่อได้รวดเร็ว เจ้ำหน้ำท่ีควรมีควำมรู้เกี่ยวกับแรงงำนและให้ข้อมูลท่ีชัดเจน
เป็นไปในแนวทำงเดียวกันทุกคน ซึ่งปัจจุบันติดต่อไม่ได้ โทรติดยำกมำก ควรเปิดคู่สำยโทรศัพท์เพิ่มขึ้น 
 - ควรเพิ่มช่องทำงติดตำมทำงออนไลน์มำกขึ้น และใช้ระบบเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยมำกขึ้น  
เพรำะระบบชอบล่มบ่อย 
 - เจ้ำหน้ำท่ีควรมีควำมรู้และตอบปัญหำประชำชนได้ทุกหน่วยงำนจริง ๆ 

ส่วนที่ 3  : ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมกำรจัดหำงำน (งำนพิจำรณำอนุญำต
กำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว) 
 กำรส ำรวจทัศนคติและควำมผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อกรมกำรจัดหำงำน ได้ก ำหนด 
ข้อค ำถำมท่ีสะท้อนถึงควำมผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรด ำเนินงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำน 
ของคนต่ำงด้ำว จ ำนวน 3 ประเด็น ซึ่งผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรด ำเนินงำนพิจำรณำ
อนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวมีทัศนคติและควำมผูกพันต่อกรมกำรจัดหำงำน คิดเป็นร้อยละ  99.20  
ซึ่งถือว่ำสูงมำก และจำกประเด็นค ำถำมท่ีใช้ แสดงให้เห็นว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่ำว นอกจำกมีควำมผูกพัน 
กับกรมกำรจัดหำงำนแล้ว ยังยินดีท่ีจะแนะน ำผู้อื่นมำใช้บริกำรของกรม ตลอดจนบอกต่อหรือกระจำยข่ำว  
กำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรท่ีเป็นประโยชน์ให้บุคคลอื่นทรำบด้วย รำยละเอียดดังตำรำงท่ี 33 

ตำรำงที่ 33 ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมกำรจัดหำงำน (งำนพิจำรณำ
อนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว) 

ค ำถำม 

ร้อยละของผู้แสดง
ควำมเห็น (n = 220 คน) 

ผูกพัน ไม่ผูกพัน 
1) ท่ำนยินดีท่ีจะเข้ำมำมีส่วนร่วมท ำกิจกรรม หรือด ำเนินกำรใดๆ เพื่อให้
กรมกำรจัดหำงำนเกิดกำรพัฒนำในทำงท่ีดีขึ้นหรือไม่ (ยินดี/ไม่ยินดี) 

99.50 0.50 

2) เมื่อท่ำนได้มำใช้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำนแล้ว ท่ำนคิดว่ำจะแนะน ำผู้อื่น
ให้มำใช้บริกำรด้วยหรือไม่ (แนะน ำ/ไม่แนะน ำ) 

98.60 1.40 

3) หำกกรมกำรจัดหำงำนมีกำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรท่ีเป็นประโยชน์ 
ท่ำนจะบอกต่อหรือกระจำยข่ำวให้บุคคลอื่นทรำบหรือไม่ (บอกต่อ/ไม่บอกต่อ) 

99.50 0.50 

ภำพรวมทัศนคติและควำมผูกพัน 99.20 0.80 

 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำกำรด ำเนินงำนของกรมกำรจัดหำงำน (งำนพิจำรณำ
อนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว) 
 เป็นกำรส ำรวจโดยใช้ค ำถำมปลำยเปิด จ ำนวน 3 ประเด็น เพื่อน ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมำเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำกำรให้บริกำรงำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำน  
ของคนต่ำงด้ำวในภำพรวมต่อไป ซึ่งผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงควำมคิดเห็นในแต่ละ
ประเด็น สรุปได้ดังนี้ (รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 34)  
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 - กำรให้บริกำรที่ท่ำนประทับใจ  : ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่จะประทับใจเจ้ำหน้ำท่ี  
ณ จุดบริกำร ซึ่งพูดจำไพเรำะ บริกำรดี รวดเร็ว ให้ค ำปรึกษำ ตอบข้อสงสัยได้ละเอียดและเข้ำใจง่ำยสำมำรถ
น ำค ำตอบท่ีน ำไปต่อยอดได้ แนะน ำขั้นตอนปฏิบัติท่ีถูกต้อง ประสำนงำนในกำรติดต่อธุรกรรมค่อนข้ำงรวดเร็ว 
นอกจำกนี้ ยังประทับใจในเรื่องอื่นๆ เช่น  

1) มีกำรพัฒนำด้ำนเอกสำร กำรลดปริมำณเอกสำรท่ีไม่มีควำมจ ำเป็นลง   
2) บริกำรต่อใบอนุญำตคนต่ำงด้ำวท่ีไม่ใช่ 3 สัญชำติ ย้ำยมำให้บริกำร ณ ส ำนักงำนจัดหำงำน

พื้นท่ี ท ำให้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว  
3) มีกฎระเบียบท่ีเอื้ออ ำนวยควำมสะดวกต่อประชำชน 
4) ขั้นตอนกำรพิจำรณำท่ีค่อนข้ำงรวดเร็ว  
5) กำรดูแลตรวจสอบด้ำนเอกสำรต่ำง ๆ รวดเร็ว 

 - กำรให้บริกำรที่ท่ำนไม่พึงพอใจ และต้องกำรให้ปรับปรุง : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่พึงพอใจและ
ต้องกำรให้ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
  1) เรื่องขอต่อใบอนุญำตกลุ่ม name list ท่ีข้อมูลไม่ตรงท ำให้ใช้ระบบออนไลน์ไม่ได้  
  2) ระบบ internet ยังไม่เหมำะกับกำรน ำมำใช้ เนื่องจำกระบบท่ีใช้ยังมีปัญหำ เอกสำรท่ีแนบ
ยังใช้เยอะมำก 
  3) กำรออก demand name list และเล่มใบอนุญำตท ำงำนควรเร็วกว่ำปัจจุบันนี้ รวมท้ัง
ระบบ e-service ซึ่งท ำให้มีปัญหำเวลำนำยจ้ำงมำด ำเนินกำรเปล่ียนนำยจ้ำง 
 - ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  :  มี ส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำและปรับปรุง 
กำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
  1) ควรทดสอบระบบบริกำรทำงอินเตอร์เน็ตของกรมให้ดีก่อนเปิดระบบให้นำยจ้ำงมำใช้งำน 
เนื่องจำกระบบออนไลน์มีปัญหำท ำให้ด ำเนินกำรไม่ได้ 
  2) ควรลดกำรเรียกเอกสำรท่ีไม่จ ำเป็นลงบ้ำง 
  3) ขั้นตอนกำรขอรับ demand name list ควรลดลง รวมถึงระยะเวลำพิจำรณำ ควรลดลง 
ให้เหลือไม่เกิน 3 วัน 
  4) กำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนควรเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และควรจัดอบรมให้ควำมรู้บ่อย ๆ  
  5) กฎระเบียบบำงอย่ำงยืดหยุ่นตำมสถำนกำรณ์ หรือควำมเหมำะสมกับสภำพปัจจุบัน 
กฎระเบียบท่ีออกมำไม่อ ำนวยต่อผู้ประกอบกำร 
  6) กำรประชำสัมพันธ์ทุกเรื่องควรแจ้งวิธีกำรและตัวอย่ำงกำรเขียนแบบฟอร์มหรือเอกสำร
ต่ำงๆ แสดงไว้ท่ีศูนย์กลำงข้อมูลข่ำวสำรของกรม มีอะไรเปล่ียนแปลงให้แจ้งท่ีนั่นเลย เช่นเว็บไซต์กรม  
เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลแนวทำงปฏิบัติให้เจ้ำหน้ำท่ีแต่ละพื้นท่ี น ำไปใช้ปฏิบัติงำนให้เหมือนกันท่ัวประเทศ  
ซึ่งประชำชนก็จะมีแหล่งข้อมูลท่ีสำมำรถตรวจสอบข้ันตอนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำท่ีได้ด้วย 
  7) ควรปรับปรุงให้มีโปรแกรมในกำรเอื้ออ ำนวยควำมสะดวกให้พนักงำนมำกกว่ำนี้ เช่น ระบบ
กำรออกใบเสร็จ ซึ่งช่วยลดภำระเจ้ำหน้ำท่ีท่ีจะต้องมำนั่งออกใบเสร็จด้วยมือท่ีมีปริมำณค่อนข้ำงเยอะท ำให้
เสียเวลำท้ังผู้รับบริกำรและเจ้ำหน้ำท่ีเอง เป็นต้น 
  8) ควรมีแนวทำงกำรปฏิบัติกับแรงงำนต่ำงด้ำว นำยจ้ำง และผู้น ำเข้ำแต่ละส ำนักจัดหำงำน 
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน กฎระเบียบเดียวกัน ไม่ควรใช้ดุลพินิจท่ีแตกต่ำงกันแล้วแต่ควำมพอใจ 
  9) ควรเปิดเป็นศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จยื่นเอกสำรท่ีไหนก็ได้ไม่จ ำเป็นต้องไปตำมเขตพื้นท่ีท่ีบริษัท ต้ังอยู่ 
  10) ควรน ำบริกำรงำนพิจำรณำงำนต่ำงด้ำวในส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 1-10 
กลับไปรวมให้บริกำร ณ กระทรวงแรงงำนเหมือนเดิม  
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ตำรำงที่ 34 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำกำรด ำเนินงำนของกรมกำรจัดหำงำน (งำนพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำน
ของคนต่ำงด้ำว) จ ำแนกตำมหน่วยงำนรับผิดชอบ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

กำรด ำเนินงำน 
ที่ประทับใจ 

กำรด ำเนินงำน 
ที่ไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

- ศูนย์บริกำรวีซ่ำและ
ใบอนุญำตท ำงำน 
 

- มีกำรพัฒนำด้ำนเอกสำร 
กำรลดปริมำณเอกสำรท่ี
ไม่มีควำมจ ำเป็นลง   
- ช่วยเหลือประชำชน 
ผู้มำติดต่ออย่ำงดีมำก  
เป็นมิตรกับประชำชน 

- ไม่มี - - ควรมีช่องทำง
ประชำสัมพันธ์ข่ำวใหม่  ๆ
เช่น อัพเดตทำงไลน์ 
เฟสบุ๊ค 
- ควรปรับปรุงและ 
เพิ่มทำงเลือกในกำรใช้
บริกำรงำนต่ำงด้ำว  
ณ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี  
ให้สำมำรถมำใช้บริกำร 
ณ ศูนย์บริกำรวีซ่ำและ
ใบอนุญำตท ำงำนได้ด้วย 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร 
พื้นท่ี 1 

- มีกำรแนะน ำขั้นตอน
ปฏิบัติท่ีถูกต้อง  สะดวก 
รวดเร็ว 

- สถำนท่ีพักคอยของ 
ผู้มำติดต่อรำชกำร 
ยังไม่เพียงพอ 

- ควรมีท่ีจอดรถ
ส ำหรับผู้มำติดต่อ
ประชำชน 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร 
พื้นท่ี 2 

- บริกำรดี แนะน ำและ
ประสำนข้อมูลละเอียด 

- ไม่มี -  - ไม่มี - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร 
พื้นท่ี 3 

- ให้บริกำรรวดเร็ว 
แนะน ำ ช้ีแนะให้กับ
ประชำชนเป็นอย่ำงดี 
ให้ค ำปรึกษำทุกครั้ง 
ท่ีต้องกำร  
- ติดต่อกับส ำนักงำน
สะดวกกว่ำใช้บริกำร 
ผ่ำนอินเตอร์เน็ต  
เพรำะนำยจ้ำงท ำไม่เป็น 

- ไม่มี -  - ไม่มี - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร 
พื้นท่ี 4 

- บริกำรต่อใบอนุญำต 
คนต่ำงด้ำวท่ีไม่ใช่ 3 สัญชำติ 
ย้ำยมำให้บริกำร ณ 
ส ำนักงำนจัดหำงำนพื้นท่ี 
ท ำให้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว  
- มีกฎระเบียบท่ีเอื้ออ ำนวย
ควำมสะดวกต่อประชำชน   

- จ ำนวนเจ้ำหน้ำท่ี
ให้บริกำรน้อย  
- สถำนท่ีบริกำร 
ค่อนข้ำงเล็ก แออัด  
- กำรประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำรกำรแก้ไขข้อมูล
หรือกฎระเบียบมีน้อยไม่
ท่ัวถึง 

- ไม่มี - 
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หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

กำรด ำเนินงำน 
ที่ประทับใจ 

กำรด ำเนินงำน 
ที่ไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร 
พื้นท่ี 5 

- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร 
พื้นท่ี 6 

- กำรให้บริกำรของพนักงำน
ทุกท่ำนให้บริกำรดี พูดจำ
ไพเรำะ รวมถึงให้
ค ำปรึกษำดี 
- โทรมำขอค ำปรึกษำ 
จำกเจ้ำหน้ำท่ีจะได้รับ
ค ำตอบท่ีน ำไปต่อยอดได้ 

- เครื่องมือ อุปกรณ์  
กำรด ำเนินงำนไม่ทันสมัย 
- เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ส ำนักงำนโทรติดได้ยำก 
ไม่ค่อยมีคนรับ 

- ไม่มี - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร 
พื้นท่ี 7 

-  บริกำร สะดวก รวดเร็ว 
เจ้ำหน้ำท่ีให้ข้อมูล
ครบถ้วนสมบูรณ์ดี   
- กำรประสำนงำนในกำร
ติดต่อธุรกรรมค่อนข้ำง
รวดเร็ว 

- กำรติดต่อทำงโทรศัพท์
ค่อนข้ำงยำก 
- สถำนท่ีค่อนข้ำงคับแคบ 

- ไม่มี - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร 
พื้นท่ี 8 

- บริกำรดี รวดเร็ว  
ตอบข้อสงสัยได้ละเอียด
และเข้ำใจง่ำย  
- คอยช่วยเหลือแรงงำน
และนำยจ้ำงด้วยควำม
จริงใจ 

- ไม่มี - - ไม่มี - 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร 
พื้นท่ี 9 

- กำรให้ค ำปรึกษำและ
บริกำรท่ีรวดเร็ว 

- ไม่มี - - ควรปรับปรุง
ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินกำรให้บริกำร 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพ มหำนคร 
พื้นท่ี 10 

- ใช้เวลำในกำรด ำเนินกำร
พิจำรณำท่ีรวดเร็ว  
- กำรดูแลตรวจสอบด้ำน
เอกสำรต่ำง ๆ รวดเร็ว 

- ท่ีจอดรถ - ไม่มี - 

 
 (2) งำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน 
 ด ำเนินกำรทอดแบบส ำรวจ (แบบ ข) สอบถำมควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ 
ควำมพึงพอใจและควำมผูกพันต่อบริกำรของกรมกำรจัดหำงำน ด้ำนงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน จ ำนวน  
100 ตัวอย่ำง ซึ่งกลุ่มตัวอย่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้รับอนุญำตจัดหำงำนให้คนหำงำนท ำงำนในประเทศ/
ต่ำงประเทศ  ผู้รับอนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวเข้ำมำท ำงำนกับนำยจ้ำงในประเทศ/ผู้แทน ปรำกฏผลกำรส ำรวจ ดังนี้ 
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 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
 จำกผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้ำนงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน ได้แก่ ผู้รับ
อนุญำตจัดหำงำนให้คนหำงำนท ำงำนในประเทศ/ต่ำงประเทศ  ผู้รับอนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวเข้ำมำท ำงำนกับนำยจ้ำง
ในประเทศ/ผู้แทน จ ำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่ำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.00 รองลงมำ
เป็นเพศชำย ร้อยละ 43.00 โดยผู้ตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่มีช่วงอำยุระหว่ำง 30-39 ปี มำกท่ีสุด คิดเป็น 
ร้อยละ 39.00 รองลงมำ อำยุระหว่ำง 40-49 ปี ร้อยละ 22.00 อำยุระหว่ำง 50-59 ปี ร้อยละ 22.00  
อำยุระหว่ำง 20-29 ปี ร้อยละ 15.00 และอำยุ 60 ปีข้ึนไป ร้อยละ 2.00 ตำมล ำดับ รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 35  

ตำรำงที่ 35 ข้อมูลทั่วไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนที่ตอบแบบส ำรวจ  

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

 
43 
57 

 
43.00 
57.00 

รวม 100 100.00 
อำย ุ
 - 20-29 ปี 
 - 30-39 ปี 
 - 40-49 ปี 
 - 50-59 ปี 
     - 60 ปีข้ึนไป  

 
15 
39 
22 
22 
2 

 
15.00 
39.00 
22.00 
22.00 
2.00 

รวม 100 100.00 

 ส่วนที่ 2 : ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในกำรด ำเนินงำนของกรมกำรจัดหำงำน 
 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งกำรส ำรวจตำมประเด็นกำรด ำเนินงำน  
ออกเป็น 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนภำรกิจและกฎ ระเบียบ ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ด้ำนควำมโปร่งใสและ
กำรอ ำนวยควำมสะดวก พบว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจต่องำนตรวจและคุ้มครอง
คนหำงำนในภำพรวมระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 84.80 โดยมีควำมพึงพอใจในประเด็นด้ำนภำรกิจและกฎ 
ระเบียบมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 82.60 และประเด็นด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนได้รับคะแนนควำม 
พึงพอใจต่ ำท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 78.60 ดังตำรำงท่ี 36 

ตำรำงที่ 36 ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรด ำเนินงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน 

ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละผู้ตอบแบบ 
ตำมระดับควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ผู้ตอบแบบ

ที่ไม่พึง
พอใจ 

จ ำนวน 
ผู้ตอบ 
(รำย) มำก

ท่ีสุด 
มำก 

ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ด้ำนภำรกิจและกฎ ระเบียบ 4.13 82.60  

1) กำรด ำเนินงำนของกรมกำร
จัดหำงำนค ำนึงถึงผลประโยชน์ 
ของประชำชนเป็นหลัก 

41.00 38.00 19.00 2.00 0.00 4.18 83.60 0.00 100 

2) กฎ ระเบียบที่กรมกำร 
จัดหำงำนก ำหนดข้ึน 
เป็นประโยชน์ต่อท่ำน 

40.00 38.00 19.00 3.00 0.00 4.15 83.00 0.00 100 
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ประเด็นกำรให้บริกำร 

ร้อยละผู้ตอบแบบ 
ตำมระดับควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย 

( ) 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ
ผู้ตอบแบบ

ที่ไม่พึง
พอใจ 

จ ำนวน 
ผู้ตอบ 
(รำย) มำก

ท่ีสุด 
มำก 

ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

3) กำรประชำสัมพันธ์ชี้แจง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกำร
ให้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำน
ให้ประชำชนทรำบ 

39.00 36.00 20.00 4.00 1.00 4.08 81.60 0.00 100 

ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 3.93 78.60  

1) กำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องหรือประชำชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรม
ต่ำงๆ ของกรมกำรจัดหำงำน 

35.00 30.00 29.00 6.00 0.00 3.94 78.80 0.00 100 

2) กำรเปิดช่องทำงรับฟัง 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จำกบุคคลภำยนอก 

33.00 31.00 31.00 5.00 0.00 3.92 78.40 0.00 100 

3) กำรน ำควำมคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะจำกบุคคล 
ภำยนอกไปปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร   
ของกรมกำรจัดหำงำน 

33.00 37.00 23.00 6.00 1.00 3.95 79.00 0.00 100 

ด้ำนควำมโปร่งใสและกำรอ ำนวยควำมสะดวก 4.11 82.20  

1) กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร
ของกรมกำรจัดหำงำน 
ให้ประชำชนทรำบ 

44.00 30.00 23.00 3.00 0.00 4.15 83.00 0.00 100 

2) ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำรกำรด ำเนินงำน
ของกรมกำรจัดหำงำน 

45.00 26.00 24.00 5.00 0.00 4.11 82.20 0.00 100 

3) ควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี 

46.00 37.00 17.00 0.00 0.00 4.29 85.80 0.00 100 

4) กำรใช้เทคโนโลยีในกำร
สื่อสำรและอ ำนวยควำมสะดวก 
แก่ประชำชน 

42.00 30.00 25.00 3.00 0.00 4.11 82.20 0.00 100 

ภำพรวมควำมพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

45.00 36.00 17.00 2.00 0.00 4.24 84.80 0.00 100 

 จำกตำรำงท่ี 36  เมื่อเปรียบเทียบผลส ำรวจท้ัง 3 ด้ำน กับเกณฑ์ค่ำคะแนนกำรวัดระดับควำมพึงพอใจ 
พบว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยจัดอยู่ในระดับพึงพอใจมำก 
ถึงพึงพอใจมำกท่ีสุด โดยประเด็นย่อยท่ีมีระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับท่ี 1 :  
ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี ร้อยละ 85.80 อันดับท่ี 2 : กำรด ำเนินงำนของกรมกำรจัดหำงำน
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของประชำชนเป็นหลัก ร้อยละ 83.60 และอันดับท่ี 3 : มี 2 ประเด็นย่อยท่ีมีคะแนนควำม
พึงพอใจเท่ำกันท่ีร้อยละ 83.00 ได้แก่ ประเด็นกฎ ระเบียบท่ีกรมกำรจัดหำงำนก ำหนดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อท่ำน 
และประเด็นกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของกรมกำรจัดหำงำนให้ประชำชนทรำบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำจุดแข็งของ
กำรงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนอยู่ท่ีด้ำนควำมโปร่งใสและกำรอ ำนวยควำมสะดวก รวมถึงด้ำนภำรกิจและ
กฎ ระเบียบ และหำกพิจำรณำถึงประเด็นย่อยท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบแบบส ำรวจมี ควำมพึงพอใจต่ ำสุด  
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3 อันดับ ได้แก่ อันดับท่ี 1 : กำรเปิดช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกบุคคลภำยนอก  
ร้อยละ 78.40 อันดับท่ี 2 : กำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนิน
กิจกรรมต่ำง ๆ ของกรมกำรจัดหำงำน ร้อยละ 78.80 อันดับท่ี 3 : กำรน ำควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
จำกบุคคล ภำยนอกไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำน ร้อยละ 79.00 
 แม้ว่ำกำรด ำเนินงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนจะได้รับควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ในระดับ
มำกแล้ว แต่กรมกำรจัดหำงำนยังควรพัฒนำและปรับปรุงในประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนข้ำงต้น เพื่อเป็นกำรยกระดับ 
กำรให้บริกำรดังกล่ำว ท่ีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสูงสุด และน ำไปสู่ควำมพึงพอใจ 
ในกำรรับบริกำรต่อไป 

ตำรำงที่  37 ควำมพึงพอใจของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่อช่องทำงกำรขอรับบริกำร/กำรติดต่อสื่อสำร/ 
กำรประสำนงำน/กำรร้องเรียน ร้องทุกข์ ของงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน 

ประเภทของชอ่งทำง 
จ ำนวน 

ผู้ตอบแบบส ำรวจ (คน) 
ร้อยละ 

ช่องทำงที่ทำ่นใช้บริกำรมำกที่สุด   
 - ณ ส ำนักงำน 79 48.20 
 - บริกำรออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
  เว็บไซต์แต่ละบริกำร/line/facebook) 

0 0 

 - สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 23 14.00 
 - เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน 16 9.80 
 - โทรศัพท์ติดต่อเจ้ำของเรื่องโดยตรง 35 21.30 
 - โทรสำร (แฟกซ์) 1 0.60 
 - อีเมล์ (e-mail) 10 6.10 

รวม 164 100.00 
ช่องทำงที่ทำ่นพึงพอใจ   
 - ณ ส ำนักงำน 74 49.70 
 - บริกำรออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
  เว็บไซต์แต่ละบริกำร/line/facebook) 

4 2.70 

 - สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 17 11.40 
 - เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน 16 10.70 
 - โทรศัพท์ติดต่อเจ้ำของเรื่องโดยตรง 26 17.40 
 - โทรสำร (แฟกซ์) 2 1.30 
 - อีเมล์ (e-mail) 10 6.70 

รวม 149 100.00 
ช่องทำงที่ควรพัฒนำและปรับปรุง   
 - ณ ส ำนักงำน 59 50.40 
 - บริกำรออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/
  เว็บไซต์แต่ละบริกำร/line/facebook) 

5 4.3 

 - สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 11 9.40 
 - เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน 14 12.00 
 - โทรศัพท์ติดต่อเจ้ำของเรื่องโดยตรง 11 9.40 
 - โทรสำร (แฟกซ์) 0 0.00 
 - อีเมล์ (e-mail) 3 2.60 
 - ทุกช่องทำงมีควำมเหมำะสมแล้ว 14 12.00 

รวม 117 100.00 
หมำยเหตุ : ผู้ตอบแบบส ำรวจสำมำรถเลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 รำยกำร 
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 จำกตำรำงท่ี 37 พบว่ำช่องทำงกำรขอรับบริกำร/กำรติดต่อส่ือสำร/กำรประสำนงำน/ 
กำรร้องเรียน ร้องทุกข์ ของงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้บริกำรมำกท่ีสุด คือ 
ช่องทำง ณ ส ำนักงำน คิดเป็นร้อยละ 48.20 รองลงมำ คือ โทรศัพท์ติดต่อเจ้ำของเรื่องโดยตรง  สำยด่วนกรมกำร
จัดหำงำน 1506 กด 2  เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน  e-mail  และโทรสำร (แฟกซ์) ตำมล ำดับ  โดยช่องทำง 
ท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่พึงพอใจมำกท่ีสุด คือ ช่องทำง ณ ส ำนักงำน คิดเป็นร้อยละ 49.70  
ท้ังนี้ อำจเป็นเพรำะงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน ยังไม่มีกำรให้บริกำรแบบออนไลน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (ระบบ 
e-service/แอปพลิเคช่ัน/เว็บไซต์) ส ำหรับเป็นทำงเลือกให้แก่ผู้รับบริกำรนั่นเอง ดังนั้น กรมกำรจัดหำงำน 
ควรส่งเสริมให้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำพัฒนำบริกำรงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนในรูปแบบ e-service เพื่อเพิ่ม
ทำงเลือกในกำรรับบริกำร รวมถึงช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงมำรับบริกำร ลดระยะเวลำ และอ ำนวย  
ควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำรให้สำมำรถใช้บริกำรได้ทุกท่ี ทุกเวลำตำมควำมต้องกำร  และช่องทำงท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ท่ีตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่พึงพอใจต่ ำท่ีสุด คือ โทรสำร (แฟกซ์) คิดเป็นร้อยละ 1.30 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำช่องทำง
ดังกล่ำวอำจไม่สำมำรถตอบสนองและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรพิจำรณำปรับปรุง  
หรือพัฒนำช่องทำงบริกำรอื่นๆ มำทดแทนเพื่อยกระดับกำรด ำเนินงำนให้สำมำรถตอบควำมต้องกำร  
แก่ประชำชนให้มำกยิ่งขึ้น  
 เมื่อพิจำรณำถึงช่องทำงท่ีควรพัฒนำและปรับปรุง พบว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีตอบแบบส ำรวจ 
ร้อยละ 12.00 เห็นว่ำทุกช่องทำงท่ีกรมกำรจัดหำงำนเปิดให้บริกำรนั้นมีควำมเหมำะสมแล้ว แต่อย่ำงไรก็ตำม
ยังพบว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่ยังคงต้องกำรให้มีกำรพัฒนำและปรับปรุงช่องทำงกำร
ให้บริกำร ณ ส ำนักงำน เป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 50.40 นั่นแสดงให้เห็นว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังคงต้องกำร
ให้มีกำรพัฒนำบริกำรผ่ำนช่องทำงดังกล่ำวให้ดีขึ้นกว่ำท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้สำมำรถตอบสนอง  
ควำมต้องกำรสูงสุดท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคำดหวังไว้  
 ท้ังนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีตอบแบบส ำรวจได้เสนอแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุง ช่องทำง 
กำรขอรับบริกำร/กำรติดต่อส่ือสำร/กำรประสำนงำน/กำรร้องเรียน ร้องทุกข์ ดังนี้ 
 - ควรปรับปรุงระบบและขั้นตอนรวมถึงกฎระเบียบต่ำงๆ ให้กระชับ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก  
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 - ควรน ำระบบ IT และข้อมูลท่ีอัพเดตมำใช้ให้มำกท่ีสุด 
 - ควรปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

ส่วนที่ 3  : ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมกำรจัดหำงำน  (งำนตรวจและ
คุ้มครองคนหำงำน) 
 กำรส ำรวจทัศนคติและควำมผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อกรมกำรจัดหำงำน ได้ก ำหนด 
ข้อค ำถำมท่ีสะท้อนถึงควำมผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน จ ำนวน  
3 ประเด็น ซึ่งผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนมีทัศนคติ 
และควำมผูกพันต่อกรมกำรจัดหำงำน คิดเป็นร้อยละ  98.33 ซึ่งถือว่ำสูงมำก และจำกประเด็นค ำถำมท่ีใช้ 
แสดงให้เห็นว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่ำว นอกจำกมีควำมผูกพันกับกรมกำรจัดหำงำนแล้ว ยังยินดีท่ีจะแนะน ำ
ผู้อื่นมำใช้บริกำรของกรม ตลอดจนบอกต่อหรือกระจำยข่ำวกำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรท่ีเป็นประโยชน์  
ให้บุคคลอื่นทรำบด้วย รำยละเอียดดังตำรำงท่ี 38 
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ตำรำงที่ 38 ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมกำรจัดหำงำน (งำนตรวจและ
คุ้มครองคนหำงำน) 

ค ำถำม 

ร้อยละของผู้แสดง
ควำมเห็น (n = 100 คน) 

ผูกพัน ไม่ผูกพัน 
1) ท่ำนยินดีท่ีจะเข้ำมำมีส่วนร่วมท ำกิจกรรม หรือด ำเนินกำรใดๆ เพื่อให้
กรมกำรจัดหำงำนเกิดกำรพัฒนำในทำงท่ีดีขึ้นหรือไม่ (ยินดี/ไม่ยินดี) 

100.00 0.00 

2) เมื่อท่ำนได้มำใช้บริกำรของกรมกำรจัดหำงำนแล้ว ท่ำนคิดว่ำจะแนะน ำผู้อื่น
ให้มำใช้บริกำรด้วยหรือไม่ (แนะน ำ/ไม่แนะน ำ) 

96.00 4.00 

3) หำกกรมกำรจัดหำงำนมีกำรจัดท ำกิจกรรมหรือข่ำวสำรท่ีเป็นประโยชน์ 
ท่ำนจะบอกต่อหรือกระจำยข่ำวให้บุคคลอื่นทรำบหรือไม่ (บอกต่อ/ไม่บอกต่อ) 

99.00 1.00 

ภำพรวมทัศนคติและควำมผูกพัน 98.33 1.77 

 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำกำรด ำเนินงำนของกรมกำรจัดหำงำน (งำนตรวจและ
คุ้มครองคนหำงำน) 
 เป็นกำรส ำรวจโดยใช้ค ำถำมปลำยเปิด จ ำนวน 3 ประเด็น เพื่อน ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
จำกผู้รับบริกำรมำเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำกำรงำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำนต่อไป ซึ่งผลกำร
ส ำรวจพบว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงควำมคิดเห็นในแต่ละประเด็น ตำมรำยละเอียดในตำรำงท่ี 39 

ตำรำงที่ 39 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำกำรด ำเนินงำนของกรมกำรจัดหำงำน (งำนตรวจและคุ้มครองคนหำงำน) 
จ ำแนกตำมหน่วยงำนรับผิดชอบ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

กำรด ำเนินงำน 
ที่ประทับใจ 

กำรด ำเนินงำน 
ที่ไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

-  ก อ ง ท ะ เ บี ย น 
จัดหำงำนกลำงและ
คุ้มครองคนหำงำน 

- เจ้ำหน้ำท่ีสุภำพ พูดจำ
ไพเรำะเป็นกันเอง  
มีจิตบริกำร ให้ควำม
ช่วยเหลือประชำชน 
เป็นอย่ำงดี  
- เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมเข้ำใจ
ในขั้นตอนกำรท ำงำน และ
สำมำรถอธิบำยให้
ประชำชนเข้ำใจได้ง่ำย 
รวมถึงแนะน ำแนวทำง 
ใหเ้ป็นอย่ำงดี 
- เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถท ำงำน
แทนกันได้ ไม่ต้องรอ
เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบหลัก 
ท ำให้เกิดควำมรวดเร็ว 

- พนักงำนส ำนักงำน 
จัดหำงำนจังหวัด 
ส่วนภูมิภำค ขำดควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในขั้นตอน 
กำรขออนุญำต และไม่
สำมำรถให้ค ำปรึกษำได้ 

- ควรด ำเนินงำนให้มี
ควำมรวดเร็วเพิ่มขึ้น 
- ควรปรับข้อมูล 
บนเว็บไซต์ท่ีน่ำสนใจ 
และมีรำยละเอียด 
ท่ีทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน รวมถึง 
ควรแสดงหมำยเลข
โทรศัพท์ของส่วนงำน
ต่ำงๆ บนเว็บไซต์ 
เพื่อให้ประชำชน
สำมำรถติดต่อได้
สะดวก 
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หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

กำรด ำเนินงำน 
ที่ประทับใจ 

กำรด ำเนินงำน 
ที่ไม่พึงพอใจ และ
ต้องกำรให้ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

- ประทับใจกำรจัดประชุม
ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ 
ผู้ประกอบกิจกำร 
ส่งแรงงำนไทย 
ไปต่ำงประเทศ   

- ควรมีไลน์ของ 
แผนกหรือส ำนักงำน 
เพื่อเป็นทำงเลือก 
ให้ประชำชนสำมำรถ
ใช้ติดต่อส่ือสำรได้
สะดวกขึ้น 
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ภำคผนวก 



(แบบส ำรวจ ก) 

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของ “ผู้รับบริกำร” 
กรมกำรจัดหำงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 กรมการจัดหางานขอความร่วมมือท่านซึ่งเป็นผู้เคยใช้บริการของกรมตอบแบบส ารวจ เพ่ือจะได้น าข้อมูลผลการส ารวจไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพงานบริการของกรมการจัดหางานให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ประทับใจ และสนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการ และยกระดับคุณภาพ 
การให้บริการต่อไป โดยการตอบแบบส ารวจน้ีจะไม่มีผลใดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 

  
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  หน้าค าตอบที่ตรงกับข้อมูลท่านเพียงข้อเดียว) 

 1. เพศ     ชาย     หญิง 

 2.  อำยุ     15 – 19 ปี       20 – 29 ปี       30 – 39 ปี      40 – 49 ปี       50 – 59 ปี       60 ปีข้ึนไป    

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

 4. งำนบริกำรที่ท่ำนใช้บริกำร ณ วันที่ตอบแบบส ำรวจ 
    จัดหางานในประเทศ       จัดหางานต่างประเทศ       พิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว 
    การคุ้มครองคนหางาน     แนะแนวอาชีพ 

ส่วนที่ 2 : ควำมพึงพอใจในงำนบริกำรที่ทำ่นมำรับบริกำร ณ วันที่ตอบแบบส ำรวจ (กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดของ
ท่านมากที่สุด) 

ประเด็น 
ระดับควำมพึงพอใจ 

ไม่พึง
พอใจ น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปำน
กลำง 

มำก 
มำก
ที่สุด 

1. ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร 
 1.1 ความชัดเจนของข้ันตอนการให้บริการ มีความสะดวก เป็นระบบ และมีประกาศ
แจ้งข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการที่สามารถเห็นได้โดยง่าย และชัดเจน 

      

 1.2  ข้ันตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน       
 1.3  ระยะเวลาการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว และเหมาะสม       
 1.4  การให้บริการมีความเสมอภาค ให้บริการตามล าดับก่อนหลัง       
 1.5  กระบวนการมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้       
 1.6  ความเหมาะสมของเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนขอรับบริการ       
2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
 2.1 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการชี้แจง ให้ค าปรกึษา และการให้บริการ       
 2.2 ความสุภาพ เอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการ 
ของเจ้าหน้าท่ี 

      

 2.3 ความซื่อสัตย์สุจริต โปรง่ใส และเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี       
 2.4 ความเหมาะสมของบุคลิกภาพและการแต่งกาย       
3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 3.1 ความเพียงพอของจุดให้บริการและจุดประชาสัมพันธ์       
 3.2 ความพร้อมและความทันสมัยด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการ       
 3.3 ความเพียงพอของอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีน่ังรอ น้ าด่ืม ห้องน้ า  
โรงอาหาร ฯลฯ 

      

 3.4 ความชัดเจนและน่าสนใจของป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์/แผ่น
พับ/คู่มือต่าง ๆ 

      

 3.5 ความสะอาด เรียบร้อย ของสถานที่ให้บริการโดยรวม       
(กรุณำพลิกด้ำนหลัง) 
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ประเด็น 
ระดับควำมพึงพอใจ 

ไม่พึง
พอใจ น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปำน
กลำง 

มำก 
มำก
ที่สุด 

4. ด้ำนผลลัพธ์ของบริกำรที่ได้รับ 
 4.1  ตรงตามความต้องการ ถูกต้อง น่าเชื่อถือ       
 4.2  ระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จเป็นไปตามท่ีคาดหวัง และมีความเหมาะสม       
 4.3  ความคุ้มค่า คุ้มประโยชน์ของบริการ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้       
ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรในภำพรวม       

5.  ด้ำนช่องทำงกำรขอรับบริกำร/กำรติดต่อสื่อสำร/กำรประสำนงำน/กำรร้องเรียน ร้องทุกข์ 
5.1 ส่วนใหญ่ท่านขอรับบริการ/ติดต่อสื่อสาร/ประสานงาน/ร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านช่องทางใดมากที่สุด (เลือกตอบได้ไม่เกิน 3 ช่องทำง) 
  ณ ส านักงานที่ให้บริการ     สายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2   เว็บไซต์กรมฯ   
  โทรสาร (แฟกซ์)              โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของเรื่องโดยตรง        อีเมล์ (e-mail) 
  บริการออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/เว็บไซต์แต่ละบริการ/line/facebook) 

5.2 ช่องทางการขอรับบริการ/การติดต่อสื่อสาร/การประสานงาน/การร้องเรียน ร้องทุกข์ใดที่ท่านพึงพอใจ (เลือกตอบเฉพำะช่องทำง 
ที่เคยใช้บริกำร สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  

  ณ ส านักงานที่ให้บริการ     สายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2   เว็บไซต์กรมฯ   
  โทรสาร (แฟกซ์)              โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของเรื่องโดยตรง        อีเมล์ (e-mail) 
  บริการออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/เว็บไซต์แต่ละบริการ/line/facebook) 
5.3 ช่องทางการขอรับบริการ/การติดต่อสื่อสาร/การประสานงาน/การร้องเรียน ร้องทุกข์ใดที่ท่านคิดว่าควรต้องมีการพัฒนาและปรับปรุง  
  ณ ส านักงานที่ให้บริการ     สายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2   เว็บไซต์กรมฯ   
  โทรสาร (แฟกซ์)              โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของเรื่องโดยตรง        อีเมล์ (e-mail) 
  บริการออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/เว็บไซต์แต่ละบริการ/line/facebook) 
   ทุกช่องทางมีความเหมาะสมแล้ว 
 โปรดระบุแนวทำงในกำรพฒันำ/ปรับปรุง : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 3  : ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรที่มีต่อกรมกำรจัดหำงำน (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  หน้าค าตอบที่ตรงกับข้อมูล
ท่านเพียงข้อเดียว) 
 1. ท่านยินดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมท ากิจกรรม หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้กรมการจัดหางานเกิดการพัฒนาในทางที่ดีข้ึนหรือไม่ 
    ยินดี        ไมยิ่นดี เพราะ................................................................................................................... .......................... 
 2. เมื่อท่านได้มาใช้บริการของกรมการจัดหางานแล้ว ท่านคิดว่าจะแนะน าผู้อื่นให้มาใช้บริการด้วยหรือไม่  
    แนะน า        ไมแ่นะน า เพราะ.................................................................................................................. ...................... 
 3. หากกรมการจัดหางานมีการจัดท ากิจกรรมหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ท่านจะบอกต่อหรือกระจายข่าวให้บุคคลอื่นทราบหรือไม ่
    บอกต่อ/กระจายข่าว     ไมบ่อกต่อ/ไมก่ระจายข่าว  เพราะ....................................................................................... ..... 

ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะเพื่อพฒันำกำรให้บริกำร    

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

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 2. การให้บริการที่ท่านไม่พึงพอใจ และต้องการให้ปรับปรุงเปน็ล าดับแรก........................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

ขอขอบพระคุณท่ำนทีใ่ห้ควำมอนุเครำะห์เวลำตอบแบบส ำรวจในครั้งน้ี 

 



(แบบส ำรวจ ข) 

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” 
กรมกำรจัดหำงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 กรมการจัดหางานขอความร่วมมือท่านซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบแบบส ารวจ เพ่ือจะได้น าข้อมูลผลการส ารวจไปพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และสนองตอบต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป โดยการตอบแบบส ารวจน้ีจะไม่มีผลใดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 

 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  หน้าค าตอบที่ตรงกับข้อมูลท่านเพียงข้อเดียว) 
 1. เพศ     ชาย     หญิง 

 2.  อำยุ     15 – 19 ปี       20 – 29 ปี       30 – 39 ปี      40 – 49 ปี       50 – 59 ปี       60 ปีข้ึนไป    

 3. ประเภทผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
    นายจ้าง/สถานประกอบการ/ตัวแทน    
    ผู้รับอนุญาตจัดหางาน/ผู้รับอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ/ตัวแทน  
    องค์กร / หน่วยงานอื่น ๆ(ระบุ)................................................................................................................................   

 4. งำนบริกำรที่ส่งผลให้ท่ำนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    จัดหางานในประเทศ       จัดหางานต่างประเทศ       พิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว 
    การคุ้มครองคนหางาน     แนะแนวอาชีพ 

ส่วนที่ 2 : ควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินงำนของกรมกำรจัดหำงำน (กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด) 

ประเด็น 
ระดับควำมพึงพอใจ 

ไม่พึง
พอใจ น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปำน
กลำง 

มำก 
มำก
ที่สุด 

1.  ด้ำนภำรกิจและกฎ  ระเบียบ 
 1.1  การด าเนินงานของกรมการจัดหางานค านึงถึงผลประโยชน์ 
ของประชาชนเป็นหลัก 

      

 1.2  กฎ ระเบียบที่กรมการจัดหางานก าหนดข้ึนเป็นประโยชน์ต่อท่าน       
 1.3  การประชาสัมพันธ์ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการให้บริการ 
ของกรมการจัดหางานให้ประชาชนทราบ 

      

2. ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 2.1 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องหรือประชาชนเข้ามีส่วนร่วม 
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของกรมการจัดหางาน 

      

 2.2 การเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคล 
ภายนอก 

      

 2.3 การน าความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก 
ไปปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการของกรมการจัดหางาน 

      

3. ด้ำนควำมโปร่งใสและกำรอ ำนวยควำมสะดวก 
 3.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมการจัดหางานให้ประชาชนทราบ       
 3.2 ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการด าเนินงาน 
ของกรมการจัดหางาน 

      

 3.3 ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี       
 3.4 การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและอ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชน 

      

ควำมพึงพอใจกำรด ำเนินงำนในภำพรวม       
 

(กรุณำพลิกด้ำนหลัง) 
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4.  ด้ำนช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร/กำรประสำนงำน/กำรร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 4.1 ส่วนใหญ่ท่านติดต่อสื่อสาร/ประสานงาน/ร้องเรียน ร้องทกุข์ผ่านช่องทางใดมากท่ีสุด (เลือกตอบได้ไม่เกิน 3 ช่องทำง) 
   ณ ส านักงานที่ให้บริการ     สายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2   เว็บไซต์กรมฯ   
   โทรสาร (แฟกซ์)              โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของเรื่องโดยตรง        อีเมล์ (e-mail) 
   บริการออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/เว็บไซต์แต่ละบริการ/line/facebook) 
 4.2 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร/การประสานงาน/การร้องเรียน ร้องทุกข์ใดที่ท่านพึงพอใจ (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  
   ณ ส านักงานที่ให้บริการ     สายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2   เว็บไซต์กรมฯ   
   โทรสาร (แฟกซ์)              โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของเรื่องโดยตรง        อีเมล์ (e-mail) 
   บริการออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/เว็บไซต์แต่ละบริการ/line/facebook) 
 4.3 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร/การประสานงาน/การร้องเรียน ร้องทุกข์ใดที่ท่านคิดว่าควรต้องมีการพัฒนาและปรับปรุง  
   ณ ส านักงานที่ให้บริการ     สายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2   เว็บไซต์กรมฯ   
   โทรสาร (แฟกซ์)              โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของเรื่องโดยตรง        อีเมล์ (e-mail) 
   บริการออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-service/แอปพลิเคชั่น/เว็บไซต์แต่ละบริการ/line/facebook) 
   ทุกช่องทางมีความเหมาะสมแล้ว 
 โปรดระบุแนวทำงในกำรพฒันำ/ปรับปรุง : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 3  : ทัศนคติและควำมผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมกำรจัดหำงำน (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  หน้าค าตอบที่ตรงกับ
ข้อมูลท่านเพียงข้อเดียว) 
 1. ท่านยินดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมท ากิจกรรม หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้กรมการจัดหางานเกิดการพัฒนาในทางที่ดีข้ึนหรือไม่ 
    ยินดี        ไมยิ่นดี เพราะ........................................................................................................................ .................... 
 2. ในฐานะที่ท่านรู้จักกรมการจัดหางาน ท่านคิดว่าจะแนะน าผู้อื่นให้มาใช้บริการของกรมหรือไม ่ 
    แนะน า        ไมแ่นะน า เพราะ.................................................................................................................. ..................... 
 3. หากกรมการจัดหางานมีการจัดท ากิจกรรมหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ท่านจะบอกต่อหรือกระจายข่าวให้บุคคลอื่นทราบหรือไม ่
    บอกต่อ/กระจายข่าว     ไมบ่อกต่อ/ไมก่ระจายข่าว  เพราะ....................................................................................... ..... 

ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะเพื่อพฒันำกำรด ำเนินงำนของกรมกำรจัดหำงำน 

 1. การด าเนินงานที่ท่านประทับใจ.......................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

 2. การด าเนินงานที่ท่านไม่พึงพอใจ และต้องการให้ปรับปรงุเป็นล าดับแรก...................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

ขอขอบพระคุณท่ำนทีใ่ห้ควำมอนุเครำะห์เวลำตอบแบบส ำรวจในครั้งน้ี 
 
 




