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ภาคผนวก
แบบสอบถาม
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่ องปั จจัย ของการใช้บ ริ ก ารการจัดหางานต่ า งประเทศของแรงงานไทยในกรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน : กรณี ศึกษาการจัดหางานของแรงงานไทยไปประเทศญี่ปุ่น
แบบสอบถามนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลการศึ กษาปั จ จัยของการใช้บริ การการจัดหางานต่างประเทศของ
แรงงานไทยในกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน : กรณี ศึกษาการจัดหางานของแรงงานไทยไปประเทศ
ญี่ปุ่นระหว่างเดื อนกันยายน – พฤศจิ กายน พ.ศ. 2558 รวมทั้งนําผลการศึ กษามาวิเคราะห์ เพื่อศึกษาและ
เสนอแนะแนวทางการให้บริ การจัดหางานต่างประเทศของกรมการจัดหางานสําหรับแรงงานไทยที่ตอ้ งการ
ไปทํางานในประเทศญี่ปุ่นให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ปั จจัยด้านต่างๆ ในการให้บริ การจัดหางานต่างประเทศ ของแรงงานไทยที่ตอ้ งการไปทํางานใน
ประเทศญี่ปุ่น
ส่วนที่ 3 การใช้บริ การจัดหางานต่างประเทศของแรงงานไทยที่ตอ้ งการไปทํางานในประเทศญี่ปุ่น
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงใน
1) อายุ

1.
4.

ตามความเป็ นจริ ง

ตํ่ากว่า 20 ปี
31 – 35 ปี

2.
5.

20 – 25 ปี
36 – 40 ปี

2) ระดับการศึกษา
1. ประถมศึกษา
4. ปริ ญญาตรี

2.
5.

มัธยมศึกษา/ปวช. 3. ปวส.
สู งกว่าปริ ญญาตรี

3) สถานการณ์ทาํ งานในปั จจุบนั
1. ว่างงาน
2.
4. พนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน 5.

3. 26 – 30 ปี
6. มากกว่า 40 ปี

นักเรี ยน/นักศึกษา 3. ค้าขาย
อื่นๆ ระบุ................................................
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4) รายได้ต่อเดือน
1. ไม่มีรายได้
2. ตํ่ากว่า 5,000 บาท
3.
4. 10,001 – 15,000 บาท 5. 15,001 – 20,000 6.

5,001 – 10,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาท

ส่ วนที่ 2 ปั จจัยการให้ บริ การที่มีผลต่ อการใช้ บริ การจัดหางานต่ างประเทศของแรงงานที่ต้องการ
ไปทํางานในประเทศญีป่ นุ่
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยการให้ บริการทีม่ ีผลต่ อการใช้
5
4
3
2
1
บริการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ความพอเพียงของการให้ บริ การ
1)การให้ขอ้ มูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่
เว็บไซต์ เอกสาร สื่ อสิ่ งพิมพ์อื่นๆ
2)ตําแหน่งงานตรงกับความต้องการ
3)เจ้าหน้าที่มีจาํ นวนเพียงพอในการ
ให้บริ การ
4)พื้นที่ให้บริ การสามารถรองรับผูม้ าใช้
บริ การได้อย่างเพียงพอ

ระยะเวลาในการให้ บริการ
5) การให้คาํ แนะนํา ปรึ กษา ในการไป
ทํางานต่างประเทศ
6) การจัดทําเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การไปทํางานต่างประเทศ แล้วเสร็ จตาม
เวลาที่กาํ หนด

ค่ าใช้ จ่ายในการให้ บริการจัดหางาน
ต่ างประเทศ
7) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทุกขั้นตอน
เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
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ปัจจัยการให้ บริการทีม่ ีผลต่ อการใช้
บริการ

5
มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
4
3
2
มาก ปานกลาง น้อย

1
น้อยที่สุด

ความน่ าเชื่ อถือและไว้ วางใจในบริการ
8) รายได้และสวัสดิการเป็ นไปตามที่
ประกาศรับสมัคร
9) มีความเป็ นมาตรฐาน และสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้
10) กระบวนการในการให้บริ การมีความ
ถูกต้อง และเป็ นธรรม
11) เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความสุภาพ
และเป็ นมิตร
12) เจ้าหน้าที่มีความรู ้ ความสามารถในการ
ให้บริ การ
13) สิ ทธิประโยชน์จากกองทุนเพือ่
ช่วยเหลือคนหางานเพื่อไปทํางาน
ต่างประเทศ

ส่ วนที่ 3 การใช้ บริการจัดหางานต่ างประเทศของแรงงานทีต่ ้ องการไปทํางานในประเทศญีป่ ุ่ น
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น
การใช้ บริการจัดหางานต่ างประเทศ
ของแรงงานทีต่ ้ องการไปทํางานใน
5
4
3
2
1
ประเทศญีป่ นุ่
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการ
1) การติดประกาศหรื อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริ การ
2) การจัดลําดับขั้นตอนการให้บริ การ
ตามที่ประกาศไว้
3) การให้บริ การตามลําดับก่อนหลัง
4) การให้บริ การเป็ นไปตามระยะเวลาที่
กําหนด
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การใช้ บริการจัดหางานต่ างประเทศ
ของแรงงานทีต่ ้ องการไปทํางานใน
ประเทศญีป่ นุ่
เจ้ าหน้ าที่หรือบุคลากรทีใ่ ห้ บริการ
5) ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู ้
ให้บริ การ
6) ความเต็มใจ และความพร้อมในการ
ให้บริ การอย่างสุภาพ
7) ความรู ้ความสามารถในการให้บริ การ เช่น
สามารถตอบคําถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้
คําแนะนําช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
น่าเชื่อถือ เป็ นต้น
8) ความซื่อสัตย์สุจริ ตในการปฏิบตั ิหน้าที่
เช่น ไม่ขอสิ่ งตอบแทน ไม่รับสิ นบน ไม่
หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็ นต้น
9) การให้บริ การเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือก
ปฏิบตั ิ
10) สามารถติดต่อและแก้ไขปั ญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ ว

สิ่ งอํานวยความสะดวก

11) ป้ าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอก
จุดบริ การ
12) จุด/ช่องการให้บริ การมีความเหมาะสม
และเข้าถึงได้สะดวก
13) ความเพียงพอของอุปกรณ์สาํ หรับ
ผูร้ ับบริ การ เช่น ปากกา นํ้ายาลบคําผิด
เป็ นต้น

5
มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
4
3
2
มาก ปานกลาง น้อย

1
น้อยที่สุด
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การใช้ บริการจัดหางานต่ างประเทศ
ของแรงงานทีต่ ้ องการไปทํางานใน
ประเทศญีป่ ุ่ น

5
มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
4
3
2
มาก
ปานกลาง น้อย

1
น้อย
ที่สุด

14) การเปิ ดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการ
ให้บริ การ เช่น กล่องรับความเห็น
แบบสอบถาม เป็ นต้น
15) ความเพียงพอของสิ่ งอํานวยความ
สะดวก เช่น โทรศัพท์สาธารณะ ห้อง
สุขา นํ้าดื่ม ที่นงั่ คอยรับบริ การ บริ การ
ถ่ายเอกสาร ที่จอดรถเป็ นต้น
16) ความสะอาดของสถานที่ให้บริ การใน
ภาพรวม

คุณภาพของการให้ บริการ
17) การให้บริ การที่ได้รับตรงตามความ
ต้องการ
18) ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการ
ให้บริ การ
19) ผลที่ได้รับจากการให้บริ การ

ส่ วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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