


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. 

4. 
ศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 
(กสส.) งานดาวเทียม 

100 ชุด 100 ชุด 

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

 
 

รวม 1,620  

 
หมายเหตุ : ลําดับท่ี 3 และ 4 กรุณาระบุหน�วยงาน และจํานวนแบบสํารวจท่ีส�งให�แต�ละหน�วย 
               และแจ�งเป+นข�อมูลให� กตป.ศสส.สป. ทราบด�วย จักขอบคุณยิ่ง 
         
 
 



 
 
 
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+ายท้ัง 76 จังหวัด) โดยให!ท+าน
เลือกตอบเฉพาะงานบริการท่ีท+านเป1นผู!รับบริการ หรือผู!มีส+วนได!ส+วนเสีย โดยทําเครื่องหมาย � ในช+อง  ท่ีตรงกับความเป1นจริงของท+าน
มากท่ีสุด  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 สอบถามเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนา 
 
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 ปA  60 ปAข้ึนไป  
1.3 ระดับการศึกษา :  ตํ่ากว+าปริญญาตรี   ปริญญาตรี    
  ปริญญาโท  ปริญญาเอก   
1.4 ตําแหน�ง :    
  1) นักวิเคราะห�นโยบายและแผน     2) นักวิชาการคอมพิวเตอร�.      
  3) นายช+างไฟฟDา     4) อ่ืน ๆ ..............................   
1.5 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 …………………………….. 

1.6   โปรดทําเครื่องหมาย � ลงใน  ของงานบริการท่ีท�านต�องการแสดงความคิดเห็น   
        (เลือกประเมินได� 1 งานบริการ (หรืองานบริการท่ีท�านใช�บริการในอันดับต�นๆ) ต�อแบบสอบถาม 1 ฉบับ) 
     1. งานบริการติดต้ังระบบวีดิทัศน�ทางไกล (Video Conference) 
     2. งานบริการติดต้ังระบบสื่อสารผ+านดาวเทียมเคลื่อนท่ี 
   3. งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส�  
   4. งานบริการระบบโทรศัพท�/โทรสารมหาดไทย     
   5. งานบริการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร� 
   6. งานบริการตรวจสอบ อุปกรณ�เครือข+าย โทรคมนาคม และอุปกรณ�สื่อสาร  
   7. งานบริการตรวจซ+อม อุปกรณ�เครือข+าย โทรคมนาคม และอุปกรณ�สื่อสาร   

แบบสํารวจความพึงพอใจและไม�พึงพอใจต�อคุณภาพการให�บริการ 
ของศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หมวด 3 รอบ 12 เดือน  

ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2562 



   8. งานบริการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบงานสารสนเทศ  
   9. งานบริการฝWกอบรมความรู!ด!าน ICT   
   10. งานบริการการสื่อสารเพ่ือความม่ันคง ( CCTV, Jammer) 
   11. งานบริการเชื่อมโยงเครือข+ายโทรคมนาคม (ICT) มหาดไทย  
   12. งานวิเคราะห�โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร�ของหน+วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย   

1.7 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 ………………………….. 

1.8 ท�านติดต�อกับกับหน�วยงานในข�อ 1.7 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�านพึงพอใจหรือไม�พึงพอใจ 
ต�องานท่ีท�านได�ใช�บริการ โดยประเมินตามงานบริการท่ีท�านเลือก จากข�อ 1.6) 
 

    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!บริการ 
มีความคล+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        
    2.4 ให!คําอธิบายและตอบข!อสงสัยได!ตรงประเด็น        
    2.5 มีความชัดเจนในการให!คําแนะนําท่ีเป1นประโยชน�        
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    ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ  ความไม+พึง
พอใจ มาก 

ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น!อย 
(2) 

น!อย 
ท่ีสุด 
(1) 

 

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 การเปeดรับฟdงข!อคิดเห็นต+อการให!บริการเช+น กล+องรับ
ความคิดเห็น แบบสอบถาม       

  

   3.4 เอกสาร(คู+มือ)ประกอบการให!ความรู!เหมาะสมและ
สามารถนําไปใช!งานได!จริง      

  

   3.5 การตอบข!อหารือ/การให!คําแนะนํา/คําวินิจฉัย/อนุมัติ 
ได!อย+างถูกต!องชัดเจนรวดเร็ว      

  

   3.6 การให!ความรู!ท่ัวถึง สอดคล!องกับความต!องการและ
ครอบคลุมทุกกลุ+มเปDาหมาย (ประชุม/สัมมนา/อบรม)      

  

4. ความพึงพอใจต�อระบบสารสนเทศ  
ตอบสนองความต!องการใช!งานของผู!รับบริการ 

   

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

  

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

  

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

  

    4.4 ข!อมูลสารสนเทศมีเพียงพอ และครอบคลุม         
    4.5 ข!อมูลสารสนเทศทันสมัยต+อการใช!งานของผู!รับบริการ        
    4.6 เว็บไซต�ของหน+วยงาน สป.มท. มีความสวยงาม 
ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต�อ่ืนท่ีเก่ียวข!อง      

  

5. ความพึงพอใจต�อการใช�เครือข�ายส่ือสารข�อมูลเช่ือมโยง
ในหน�วยงาน 

   

    5.1 ความสะดวกในการใช!ระบบเครือข+ายสื่อสารของ
กระทรวงมหาดไทยในการปฏิบัตงิาน  

       

   5.2 ระดับความเร็วในการใช!ระบบเครือข+ายของ
กระทรวงมหาดไทย       

  

6. ความพึงพอใจในด�านการรักษาความปลอดภัย 
การให�บริการเครือข�ายการส่ือสารข�อมูล 

   

    6.1 ความสะดวกรวดเร็วในการใช!ระบบควบคุมการเข!าถึง
เครือข+ายสื่อสารข!อมูล (Authentication System)       

  

     6.2 การปDองกันและกําจัดโปรแกรมมัลแวร� (Malware) เช+น ไวรัส 
(Virus), วอร�ม (Worm), โทรจัน (Trojan), สปายแวร� (Spyware) เป1นต!น      

  

3 



    ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ  ความไม+พึง
พอใจ มาก 

ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น!อย 
(2) 

น!อย 
ท่ีสุด 
(1) 

 

7. ความพึงพอใจต�อการติดตั้งเครื่องมือส่ือสาร และ
เช่ือมโยงเครือข�ายในข�ายกระทรวงมหาดไทย 

    

     7.1 การติดต้ังอุปกรณ�เชื่อมโยงเครือข+าย (ระบบ MPLS) 
ในข+ายกระทรวงมหาดไทย ในหน+วยงานของท+าน 

       

      7.2 อุปกรณ�เชื่อมโยงในข!อ 7.1 มีความทันสมัย รวดเร็ว และ
เพียงพอครอบคลุมกับความต!องการใช!งานในหน+วยงานของท+าน 

       

     7.3 การติดต้ังเชื่อมโยงเครื่องมือสื่อสาร เช+น ระบบ
โทรศัพท�/โทรสาร ระบบการประชุมวีดิทัศ�ทางไกล VCS 

       

     7.4 ความเร็ว ความคมชัด และความเพียงพอในการใช!
งานของเครื่องมือสื่อสาร ตามข!อ 7.3  

       

8. ความพึงพอใจต�อการให�บริการรถยนต(ส่ือสารผ�าน
ดาวเทียมเช่ือมโยงเครือข�ายส่ือสารสนับสนุนหน�วยงาน 

   

    8.1 ความสะดวกรวดเร็วในการขอรับการสนับสนุน
ระบบสื่อสารผ+านดาวเทียม 

       

    8.2 การสนับสนุนระบบสื่อสารผ+านดาวเทียมด!าน  
ระบบ Internet Data วิทยุผ+านดาวเทียม ประชุมวีดิทัศน�ทางไกล VCS 

       

     8.3 การใช!บริการ ระบบ โทรศัพท� โทรสาร ไปรษณีย�อิเล็กทรอนกิส� 
และสารบรรณอิเล็กทรอนิกส� ผ+านระบบสื่อสารผ+านดาวเทียม 

       

ส�วนท่ี 3  การสํารวจความเช่ือม่ันต�อภาพลักษณ(องค(กร ( โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในประเด็นท่ีท�านพึงพอใจ
หรือไม�พึงพอใจต�องานท่ีท�านได�ใช�บริการ โดยประเมินตามงานบริการท่ีท�านเลือก จากข�อ 1.6 ) 

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!บริการมีความเหมาะสม        
    2.2 ในภาพรวมผู!รับบริการได!รับการตอบสนองความ
ต!องการอย+างเหมาะสม      

  

    2.3 ในภาพรวมผู!รับบริการได!รับบริการท่ีมีคุณภาพ        
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ส�วนท่ี 4 คําถามเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนางาน  

ควรปรับปรุงงานบริการด�านใดเปFน ๓ อันดับแรก (๑ = ด+วนท่ีสุด, ๒ = ด+วนมาก, ๓ = ด+วน) 

[  ] ควรลดข้ันตอนในการติดต+อขอรับบริการเพ่ือให!เกิดคล+องตัว ไม+ยุ+งยากซับซ!อน  

[  ] ประชาสัมพันธ�เก่ียวกับข้ันตอนและระยะเวลาการให!บริการ 

[  ] ควรประชาสัมพันธ�ให!ผู!รับบริการ ผู!มีส+วนได!ส+วนเสีย ทราบถึงอุปกรณ�เชื่อมโยงเครือข+าย (ระบบ MPLS)  
     ในข+ายกระทรวงมหาดไทย ทางเว็บไซต� (www.moi.go.th)  

[  ] ควรพัฒนาเจ!าหน!าท่ี ท่ีดําเนินการบํารุงรักษาอุปกรณ�เครื่องมือสื่อสาร สามารถให!ความรู!ความเข!าใจในการใช!
บริการเครือข+าย(ระบบ MPLS)ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

[  ] ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม+มาใช!ในการปฏิบัติงาน/การให!คําปรึกษาผ+านระบบออนไลน�  

[  ] ควรจัดอบรมและให!ความรู!ด!านงานวิเคราะห�โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร�ฯ อย+างต+อเนื่องทุกปA 

[  ] ควรประชาสัมพันธ�กรอบหรือประเด็นการฝWกอบรมความรู!ด!าน ICT ท่ี สป.มท. ต!องการ ก+อนสอบถามความ
ต!องการในการพัฒนาบุคลากร (Training Need) 

[  ] ควรปรับปรุงหลักสูตรการฝWกอบรมความรู!ด!าน ICT ให!เน!นการนําไปปฏิบัติงานจริงให!มากข้ึน 

[  ] ให!บริการด!วยความสุภาพ อ+อนน!อม และเป1นกันเองให!มากข้ึน 

[  ] รับฟdงปdญหาหรือข!อซักถามของผู!รับบริการให!มากข้ึน 

[  ] มีคู+มือ/หลักเกณฑ� แนวทางปฏิบัติ สามารถนําไปปฏิบัติได!จริง 

ควรปรับปรุงด!านอ่ืนๆ นอกจากนี้โปรดระบุ ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

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

 
กลุ+มงานติดตามประเมินผลด!านสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

http://ictme.moi.go.th 
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