
รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ  
ของส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

************************* 

ส ำนักงำนพำณิชยจ์ังหวัดฉะเชิงเทรำ ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อศึกษำถึงควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ควำมผูกพัน ควำมต้องกำร 
ควำมเช่ือมั่น และข้อเสนอแนะของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้เก็บข้อมูลระหว่ำงเดือนตุลำคม 
พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖4 ซึ่งผลจำกกำรส ำรวจจะน ำมำเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงผลกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นที่พึงพอใจตอบสนองต่อควำมต้องกำร และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริกำรและ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพื่อให้ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรำ หน่วยงำนภำครัฐเป็นที่เช่ือถือและเป็นที่ไว้วำงใจต่อประชำชน
ผู้รับบริกำรด ำเนินกำรส ำรวจโดยใช้แบบสอบถำม ณ จุดบริกำรของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ   มีกลุ่มเป้ำหมำย  
4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน 2) กลุ่มก ำกับและพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำ 3) กลุ่ม
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจกำรค้ำและกำรตลำด และ 4) กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ ำนวยควำมสะดวกทำง
กำรค้ำ  โดยส ำรวจควำมพึงพอใจ ด้ำนกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนสถำนที่และสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก ด้ำนควำมพึงพอใจต่อกำรมำใช้บริกำร รวมถึงส ำรวจควำมพึงพอใจด้ำนควำมเช่ือมั่นเกี่ยวกับ
คุณภำพกำรให้บริกำรโดยรวม ซึ่งได้ก ำหนดค ำถำมในเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนผล
กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำอย่ำงชัดเจน โดยมีผู้ตอบ แบบส ำรวจรวม 792 ชุด สำมำรถสรุปผลส ำรวจควำมพึง
พอใจและไม่พึงพอใจด้ำนต่ำง ๆ ได้ ดังนี้ 

 
 

ผลการส ารวจความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงานภาครัฐ 
1. ด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอนกำรในบริกำร ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจมำกที่สุดในกำร

ให้บริกำร มีกำรแจ้งกระบวนกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน เช่น ข้ันตอน ระยะเวลำด ำเนินกำร     ค่ำธรรมเนียม 
เอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้  และ กำรให้บริกำรมีควำมสะดวก เป็นไปตำมข้ันตอนและระยะเวลำที่แจ้งไว้ มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 98  จำกผู้กรอกแบบสอบถำมทั้งหมด 

2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจมำกที่สุดในกำรให้บริกำร เจ้ำหน้ำที่
ผู้ให้บริกำรมีควำมกระตือรือร้น แต่งกำยสุภำพ ะมีควำมเช่ียวชำญในกำรปฏิบัติงำน และปฏิบัติงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 98  จำกผู้กรอกแบบสอบถำมทั้งหมด 

3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ  ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจมำกที่สุดในกำรให้บริกำร  
ช่องทำงกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม เข้ำถึงได้สะดวก และ สถำนที่สะอำดและมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เหมำะสม เช่น คอมพิวเตอร์ ที่นั่งรอ น้ ำดื่ม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 97 จำกผู้กรอกแบบสอบถำมทั้งหมด 

4. ด้ำนควำมพึงพอใจต่อกำรมำใช้บริกำร ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจมำกที่สุดในกำร
ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 97   จำกผู้กรอกแบบสอบถำมทั้งหมด 
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ข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการท่ีตอบแบบส ารวจ 
อายุ  ต่ ำกว่ำ 30 ปี 64 คน   คิดเป็นร้อยละ 8.08 
       31 – 5๐ ปี 639 คน   คิดเป็นร้อยละ 80.63 
       5๑ – 60 ปี 75 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.47 

                 60 ปีข้ึนไป  14 คน   คิดเป็นร้อยละ 1.77 
อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว   439 คน  คิดเป็นร้อยละ 55.43 

เกษตรกรรม 23 คน   คิดเป็นร้อยละ 2.90 
หน่วยงำนภำครัฐ 101 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 
หน่วยงำนภำคเอกชน (หอกำรค้ำ/สภำอุตสำหกรรมฯลฯ) 46 คน คิดเป็นร้อยละ 5.81 
ภำคกำรศึกษำ (ครู/อำจำรย์/นักศึกษำ/นักเรียน) 4 คน   คิดเป็นร้อยละ 0.51  
อื่นๆ 179  คน  คิดเป็นร้อยละ 22.60 

เรื่องท่ีมาติดต่อ  จ ำแนกเป็น 
จดทะเบียนธุรกิจ (บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วน/นิติบุคคล/ฯลฯ)  344 คน  คิดเป็นร้อยละ 43.44 
จดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ 27 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.41   
จดทะเบียนค้ำข้ำว 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.38      
ขออนุญำตขนย้ำยสินค้ำควบคุม 71  รำย คิดเป็นร้อยละ 8.96 
งำนด้ำนอื่นๆ 339 รำย คิดเป็นร้อยละ 42.81   

สรุป : 
ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด ต่อกำรบริกำรที่ได้รับ ณ จุดบริกำร ส ำหรับ

ควำมเช่ือมั่นเกี่ยวกับกำรให้บริกำรโดยรวม ด้ำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ สุภำพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ                    
มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมช ำนำญเหมำะกับงำนที่ให้บริกำร รวมถึงระยะเวลำแล้วเสร็จของกำรให้บริกำร 
และกำรจัดให้มีช่องทำงเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง 

ส ำหรับงำนที่หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถด ำเนินกำรได้ดีและผู้รับบริกำรมีควำมพึงพออยู่ในระดับมำก
ที่สุด คือด้ำนกระบวนกำร/ข้ันตอน กำรให้บริกำร ข้ันตอนกำรให้บริกำรแต่ละข้ันตอนมีควำมสะดวก รวดเร็ว  
มีควำมชัดเจนผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ เท่ำกับร้อยละ 98 อยู่ในระดับมำกที่สุด และมีผังล ำดับข้ันตอนและ
ระยะเวลำกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน มีควำมพึงพอใจ เท่ำกับร้อยละ 97 อยู่ในระดับมำกที่สุด 

อย่ำงไรก็ตำมผู้รับบริกำรยังเห็นว่ำ ควรมีกำรปรับปรุง ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่            
ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร ด้ำนสถำนที่ และด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
อุตสำหกรรมจังหวัด เป็นต้น 
แนวทางในการพัฒนา : 

หน่วยงำนภำครัฐต้องส่งเสริมกำรพัฒนำในเชิงระบบ เช่น กำรก ำหนดโครงสร้ำง หลักกำร หลักกำร
ปฏิบัติของงำนด้ำนกำรให้บริกำร รวมตลอดถึงกำรพัฒนำบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในด้ำนกำรให้บริกำร เช่น กำร
ฝึกอบรมกำรติดต่อสือ่สำรควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศท ำให้เกิดช่องทำง แนวทำงที่ส่วนรำชกำรจะ
ประชำสัมพันธ์กับประชำชนหรือผู้รับบริกำรได้อย่ำงกว้ำงขวำง ดังนั้น กำรส่งเสริมงำนสำรสนเทศเพื่อกำร
บริกำรประชำชน จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง สำมำรถกระท ำได้อย่ำงรวดเร็ว กว้ำงขวำง และต่อเนื่อง 
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