
1. ผู้ตอบแบบสอบถามความถึงพอใจ ท้ังหมด จ านวน 132 คน
❑  1) ชาย จ านวน 62 คน
❑  2) หญิง จ านวน 70 คน

2. สถานะของผู้ใช้บริการ
❑  1) ผู้สมัครงาน จ านวน 39 คน
❑  2) นายจ้าง/สถานประกอบการ จ านวน 37 คน
❑  3) อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) จ านวน 56 คน

3. ช่วงอายุของผู้มาใช้บริการ
❑  1) ต่ ากว่า  20  ปี จ านวน 8 คน
❑  2) ช่วงเวลา 20 - 30 ปี จ านวน 27 คน
❑  3) ช่วงเวลา 31 - 40 ปี จ านวน 52 คน
❑  4) ช่วงเวลา 41 - 50 ปี จ านวน 39 คน
❑  5) ช่วงเวลา 51  ปี  ข้ึนไป จ านวน 6 คน

4. ระดับการศึกษา
❑  1) ต่ ากว่า  หรือ  ประถมศึกษา จ านวน 7 คน
❑  2) มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 32 คน
❑  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือ  ปวช. จ านวน 28 คน
❑  4) อนุปริญญา  หรือ  ปวส. จ านวน 30 คน
❑  5) ปริญญาตรีข้ึนไป จ านวน 35 คน

หมายเหตุ    ส่งแบบสรุปผลการวัดความพึงพอใจมาท่ีกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ems.doe2015@gmail.com

ผลการวัด.....
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5. ผลการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจัดหางาน
ตอบใช้ ตอบใช่

(จ านวนคน) คิดเป็นร้อยละ
 กระบวนการให้บริการ  ให้คิดโดย ข้อ (1+2+3+4+5)/5 98.64
1) การให้บริการตามล าดับก่อนหลังมีความเหมาะสม เช่น มาก่อนได้รับบริการก่อน 129 97.73
2) ข้ันตอนการให้บริการสะดวก รวดเร็ว ต่อผู้เข้ารับบริการ 130 98.48
3) การน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ ท าให้ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว 131 99.24
4) ได้รับข้อมูลตรงตามความต้องการ เช่น ต าแหน่งงานว่าง  คนหางาน 129 97.73
5) การให้บริการเป็นไปตามความคาดหวังท่ีคิดไว้ 132 100.00
 เจ้าหน้าท่ีให้บริการ  ให้คิดโดย ข้อ (6+7+8+9+10+11+12)/7 98.48
6) เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ  ย้ิมแย้มแจ่มใส 132 100.00
7) เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่ เป็นกันเองเสมือนญาติ 131 99.24
8) เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า และตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี 131 99.24
9) เจ้าหน้าท่ีให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 130 98.48
10) เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี 131 99.24
11) จ านวนเจ้าหน้าท่ีให้บริการเพียงพอกับจ านวนผู้มาใช้บริการ 128 96.97
12) เม่ือผู้ใช้บริการพบปัญหา สามารถเข้าถึงเจ้าหน้าท่ีเพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 127 96.21
 ส่ิงอ านวยความสะดวก  ให้คิดโดย ข้อ (13+14+15+16+17)/5 95.45
13) จุดให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก 127 96.21
14) ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก  เช่น ท่ีน่ังคอย ท่ีจอดรถ ห้องน้ า ฯลฯ 120 90.91
15) ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการมีความเหมาะสม  ชัดเจน 127 96.21
16) อุปกรณ์ท่ีใช้ในการบริการมีความทันสมัย 129 97.73
17) ความสะอาด และความสวยงามของสถานท่ีให้บริการ 127 96.21

สรุปผลการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจัดหางานในภาพรวมท้ัง 3 ด้าน 97.64
หมายเหตุ   ผลการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจัดหางานในภาพรวมท้ัง 3 ด้าน
              ให้คิดโดย ข้อ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)/17

6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
    1) จุดเด่นของการให้บริการ
        1. เจ้าหน้าให้บริการได้สะดวกและรวดเร็ว 
        2. มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนท่ีมาใช้บริการ
    2) จุดหรือประเด็นท่ีไม่พึงพอใจ
        1. สถานท่ีจอดรถไม่มีให้บริการท่ีเพียงพอ
        2. จ านวนเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการมีน้อย ไม่เพียงพอกับคนมาใช้บริการ
    3) ค าชมเชย
        1. เจ้าหน้าท่ีบริการดีและแนะน าข้อซักถามได้ดี
        2. เจ้าหน้าท่ีย้ิมแย้ม แจ่มใส 
    4) ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ 
        1. อยากให้มีสถานท่ีเพ่ือจอดรถไว้ให้บริการ
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