


 
แบบสอบถามเพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจ และไม�พึงพอใจต�อคุณภาพการให#บริการ 

ของศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

 
คําช้ีแจง    
  1. ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได!จัดทําแบบสอบถามฉบับนี้ ข้ึน เพ่ือ
สอบถามความพึงพอใจ และไม+พึงพอใจ ของผู!รับบริการและผู!มีส+วนได!ส+วนเสียใน 12 งานบริการ ของศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วัตถุประสงค�เพ่ือนําข!อมูลมาปรับปรุงแก!ไข ข้ันตอนการให!บริการ จึงขอความ
ร+วมมือจากท+านโปรดกรอกแบบสอบถามให!ครบถ!วน เพราะคําตอบของท+านจะเป1นประโยชน�ต+อการนําข!อมูลไปปรับปรุงพัฒนา 
ด!วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 การให!ความสําคัญกับผู!รับบริการและผู!มีส+วนได!ส+วนเสีย 

2. ผู!ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ คือผู!ขอรับบริการจากศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด    
กระทรวงมหาดไทย ท้ังในส+วนกลางและส+วนภูมิภาค (ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 ถึง 12 และจังหวัดลูกข+าย
ท้ัง 76 จังหวัด) โดยให!ท+านเลือกตอบเฉพาะงานบริการท่ีท+านเป1นผู!รับบริการ หรือผู!มีส+วนได!ส+วนเสีย โดยทําเครื่องหมาย �              
ในช+อง  ท่ีตรงกับความเป1นจริงของท+านมากท่ีสุด   
แบบสอบถามมี 4 ส+วน  

 ส�วนท่ี 1 ข#อมูลท่ัวไป    ส�วนท่ี 2 ข#อมูลความพึงพอใจ/ไม�พึงพอใจ  
 ส�วนท่ี 3 ความเช่ือม่ันต�อภาพลักษณ(องค(กร  ส�วนท่ี 4 ข#อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
ส�วนท่ี 1 ข#อมูลท่ัวไป 
โปรดทําเครื่องหมาย � ลงใน  หน!าข!อความท่ีท+านเลือกเพียงคําตอบเดียวในแต+ละข!อ 
 
1.1 เพศ :  1) ชาย  2) หญิง   
1.2 อายุ :  1) 20 – 29 ปA   2) 30 – 39 ปA    
  3) 40 – 49 ปA  4) 50 - 59  60 ปAข้ึนไป  
1.3 ระดับการศึกษา :  ตํ่ากว+าปริญญาตรี   ปริญญาตรี    
  ปริญญาโท  ปริญญาเอก   
1.4 ท�านอยู�ในกลุ�มผู#รับบริการกลุ�มใดดังต�อไปนี้    
  1) จังหวัด/กลุ+มจังหวัด     2) กรมในสังกัด มท.      3) องค�กรปกครองส+วนท!องถ่ิน 
  4) ผู!รับบริการข!อมูล/ร!องเรียน/ร!องทุกข�     5) สํานัก/กอง สป.มท.   6) อ่ืนๆ …………………………….. 

1.5   โปรดทําเครื่องหมาย � ลงใน  ของงานบริการท่ีท�านต#องการแสดงความคิดเห็น   
        (เลือกประเมินได# 1 งานบริการ ต�อแบบสอบถาม 1 ฉบับ) 
     1. งานบริการติดต้ังระบบวีดิทัศน�ทางไกล (Video Conference) 
     2. งานบริการติดต้ังระบบรถยนต�สื่อสารผ+านดาวเทียม 
   3. งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส�  
   4. งานบริการระบบโทรศัพท�/โทรสารมหาดไทย    
   5. งานบริการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร� 
 

แบบสํารวจความพึงพอใจและไม�พึงพอใจต�อคุณภาพการให#บริการ 
ของศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หมวด 3 รอบ 12 เดือน  
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   6. งานบริการตรวจสอบ อุปกรณ�เครือข+าย โทรคมนาคม และอุปกรณ�สื่อสาร  
   7. งานบริการตรวจซ+อม อุปกรณ�เครือข+าย โทรคมนาคม และอุปกรณ�สื่อสาร   
   8. งานบริการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบงานสารสนเทศ  
   9. งานบริการฝWกอบรมความรู!ด!าน ICT   
   10. งานบริการการสื่อสารเพ่ือความม่ันคง ( CCTV, Jammer) 
   11. งานบริการเชื่อมโยงเครือข+ายโทรคมนาคม (ICT) มหาดไทย  
   12. งานวิเคราะห�โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร�ของหน+วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย   

1.6 ท�านติดต�อขอรับบริการจาก  

       ศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

       ศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขต................................................................................ ศสส.สป.  

       สํานักงานจังหวัด………………………………………………………………………………………………..…………… 
- ท+านขอรับบริการด!านสารสนเทศและการสื่อสารจากหน+วยงานข!างต!นทางช+องทางใด 
 1) มาติดต+อด!วยตนเอง   2) ทางโทรศัพท�   3) ทางจดหมาย 

  4) ทาง e-mail    5) Application line   6) อ่ืนๆ ………………………….. 

1.7 ท�านติดต�อกับกับหน�วยงานในข#อ 1.6 ในลักษณะใด 
  1) รับบริการ     2) ขอข!อมูล 
  3) ประสานงาน    4) ปรึกษางาน   5) อ่ืนๆ ............................... 

 
ส�วนท่ี 2 ข#อมูลความพึงพอใจ/ไม�พึงพอใจต�องานบริการ 
แบบสอบถามระดับความพึงพอใจ/ไม�พึงพอใจ ( โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในประเด็นท่ีท�านพึงพอใจต�องานท่ีท�านได#ใช#
บริการ โดยประเมินตามงานบริการท่ีท�านเลือก จากข#อ 1.5) 
 

    ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ  ความไม+พึง
พอใจ มาก 

ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น!อย 
(2) 

น!อย 
ท่ีสุด 
(1) 

 

1. ความพึงพอใจต�อกระบวนการ/ข้ันตอนการให#บริการ    
    1.1 สามารถเข!าถึงบริการได!ง+าย ข้ันตอนในการให!บริการมี
ความคล+องตัว ไม+ยุ+งยาก ซับซ!อน      

  

    1.2 การประชาสัมพันธ�เก่ียวกับข้ันตอนและระยะเวลาการ
ให!บริการ เช+น มีแผนภูมิแสดงระยะเวลาแล!วเสร็จของงาน  
ท่ีประกาศให!ผู!รับบริการทราบ      

  

    1.3 ให!บริการด!วยความสะดวกรวดเร็วทันตามกําหนดเวลา        
    1.4 ให!บริการด!วยความเสมอภาคตามลําดับก+อน-หลัง        
2. ความพึงพอใจต�อเจ#าหน#าท่ีหรือบุคลากรท่ีให#บริการ    
    2.1 ให!บริการด!วยความสุภาพ อ+อนน!อม และเป1นกันเอง        
    2.2 มีความเอาใจใส+ กระตือรือร!น และเต็มใจให!บริการ        
    2.3 รับฟdงปdญหาหรือข!อซักถามของผู!รับบริการอย+างเต็มใจ        
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    ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ  ความไม+พึง
พอใจ มาก 

ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น!อย 
(2) 

น!อย 
ท่ีสุด 
(1) 

 

    2.4 ให!คําอธิบายและตอบข!อสงสัยได!ตรงประเด็น        
    2.5 มีความชัดเจนในการให!คําแนะนําท่ีเป1นประโยชน�        
3. ความพึงพอใจต�อส่ิงอํานวยความสะดวก    
    3.1 ความสะดวกในการขอรับบริการตามช+องทางต+างๆ 
เช+น โทรศัพท�  โทรสาร  อีเมล�  และเว็บบอร�ด      

  

    3.2 ความเพียงพอของช+องทางการติดต+อขอรับบริการ เช+น 
โทรศัพท�  โทรสาร  อีเมล�  และเว็บบอร�ด      

  

    3.3 การเปfดรับฟdงข!อคิดเห็นต+อการให!บริการเช+น กล+องรับ
ความคิดเห็น แบบสอบถาม       

  

4. ด#านสินค#าและบริการ    
    4.1 คู+มือ/หลักเกณฑ� แนวทางการปฏิบัติ สามารถนําไป
ปฏิบัติได!จริง      

  

    4.2 การรายงานผลการปฏิบัติราชการ มีความครบถ!วน 
ถูกต!องและสามารถนําไปใช!ประโยชน�ได!จริง      

  

    4.3 การตอบข!อหารือ/คําวินิจฉัย/อนุมัติ ได!อย+างถูกต!อง
ชัดเจนรวดเร็ว      

  

    4.4 การให!ความรู!ท่ัวถึง สอดคล!องกับความต!องการและ
ครอบคลุมทุกกลุ+มเปiาหมาย (ประชุม/สัมมนา/อบรม)      

  

5. ด#านระบบสารสนเทศ  
ตอบสนองความต!องการของผู!บริการ 

   

    5.1 มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม+มาใช!ในการปฏิบัติงาน/
การให!คําปรึกษาและส+งเสริมองค�กรผ+านระบบออนไลน�      

  

    5.2 การเข!าถึงข!อมูลสารสนเทศของ สป.มท.  
ใช!งานง+าย และสะดวก       

  

    5.3 การเข!าถึงข!อมูลสารสนเทศของ สป.มท. รวดเร็ว เช+น 
เว็บไซต�หน+วยงานในสังกัด สป.มท. e-learning เป1นต!น      

  

    5.4 ข!อมูลสารสนเทศมีเพียงพอ และครอบคลุม         
    5.5 ข!อมูลสารสนเทศทันสมัยต+อการใช!งานของผู!รับบริการ        
    5.6 เว็บไซต�ของหน+วยงาน สป.มท. มีความสวยงาม 
ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต�อ่ืนท่ีเก่ียวข!อง      
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ส�วนท่ี 3  การสํารวจความเช่ือม่ันต�อภาพลักษณ(องค(กร ( โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในประเด็นท่ีท�านพึงพอใจต�องานท่ี
ท�านได#ใช#บริการ โดยประเมินตามงานบริการท่ีท�านเลือก จากข#อ 1.5 ) 
 

ประเด็น 

ระดับความเชื่อม่ัน  ความไม+พึง
พอใจ มาก

ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น!อย 
(2) 

น!อย
ท่ีสุด 
(1) 

 

1. ความเช่ือม่ันในการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน    
    1.1 มีการชี้แจงหรือให!ข!อมูล หลักเกณฑ�และวิธีปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการให!บริการ ให!ผู!รับบริการทราบ      

  

    1.2 ข้ันตอนในการให!บริการมีความเหมาะสม        
    1.3 ระยะเวลาในการให!บริการมีความเหมาะสม        
2. ความเช่ือม่ันในการอํานวยความสะดวกและการ 
ตอบสนองความต#องการของผู#รับบริการ 

   

    2.1 เทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีนํามาให!บริการมีความ
เหมาะสม      

  

    2.2 ในภาพรวมผู!รับบริการได!รับการตอบสนองความ
ต!องการอย+างเหมาะสม      

  

    2.3 ในภาพรวมผู!รับบริการได!รับบริการท่ีมีคุณภาพ        
 

ส�วนท่ี 4 คําถามเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนา ข#อเสนอแนะ 
 
............................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
  
 

ขอขอบพระคุณท่ีให!ความร+วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
กลุ+มงานติดตามประเมินผลด!านสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

http://ictme.moi.go.th 



                             
    

 
จํานวนแบบสํารวจ (สอบถาม) จําแนกตามหน�วยงาน 

 
ลําดับ

ท่ี 
หน�วยงาน 

จํานวน
แบบสอบถาม 

รวม (ชุด) หมายเหตุ 

1. สํานักงานจังหวัด  76  จังหวดั จังหวัดละ  15  ชุด 1,140  ชุด 
ส�งคืนให� ศสส.สป. ผ�าน
ศูนย#เขตฯ ท่ีเป+นแม�ข�าย 

2. ศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1-12  เขตละ 15  ชุด 180  ชุด 

สําหรับศูนย#เขตฯ ขอให�
รวบรวมแบบสอบถามของ
สํานักงานจังหวัดท่ีเป+นลูก
ข�ายส�งคืนให� กตป. 
ศสส.สป. ด�วย 

3. 
ศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 
(กสส. กยส. กทส. และ กคฐ.) 

กลุ�มงานละ  
50  ชุด 

200  ชุด 

ส�งให�หน�วยงานท่ีเป+นกลุ�ม
ผู�รับบริการ  ท่ีแต�ละส�วน
รับผิดชอบ และรวบรวม
ส�งให� กตป.ศสส.สป. 

 
 

รวม 1,520  

 
หมายเหตุ : ลําดับท่ี 3 กรุณาระบุหน�วยงาน และจํานวนแบบสํารวจท่ีส�งให�แต�ละหน�วย 
               และแจ�งเป+นข�อมูลให� กตป.ศสส.สป. ทราบด�วย จักขอบคุณยิ่ง 
         
 
 


