


 
แบบสอบถามเพื่อประเมนิระดบัความพึงพอใจ และไมพ่งึพอใจต่อคณุภาพการใหบ้ริการ 

ของศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 
 

 
คําชีแ้จง    
  1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทําแบบสอบถามฉบับนี้ ขึ้น 
เพื่อสอบถามความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด         
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีทั้งสิ้น 12 งานบริการ วัตถุประสงค์เพื่อนําข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอนการให้บริการ  
จึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วน เพราะคําตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการนําข้อมูลไป
ปรับปรุงพัฒนา ด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ คือผู้ขอรับบริการจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด    
กระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยให้ท่านเลือกตอบเฉพาะงานบริการที่ท่านเป็นผู้รับบริการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยทําเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด   
แบบสอบถามมี 4 ส่วน  

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป    ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพงึพอใจ/ไม่พึงพอใจ 
 ส่วนที่ 3 ความเชื่อมั่นต่อภาพลกัษณอ์งคก์ร  ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ท่านเลอืกเพียงคําตอบเดียวในแต่ละข้อ 
 
1.1 เพศ :  1) ชาย  2) หญิง   
1.2 อายุ :  1) 20 – 29 ปี   2) 30 – 39 ปี    
  3) 40 – 59 ปี  4) 50 - 59  60 ปีขึ้นไป  
1.3 ระดบัการศกึษา :  ตํ่ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี    
  ปริญญาโท  ปริญญาเอก   
1.4 ท่านอยู่ในกลุ่มผูร้บับรกิารกลุ่มใดดังต่อไปนี ้    
  1) จังหวัด/กลุ่มจังหวัด     2) กรมในสังกัด มท.      3) องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
  4) ผู้รับบริการข้อมูล/ร้องเรียน/ร้องทุกข ์     5) สํานกั/กอง สป.มท.   6) อ่ืนๆ 

1.5   โปรดทาํเครื่องหมาย  ลงใน  ชองงานบรกิารทีท่า่นต้องการแสดงความคดิเห็น   
        (เลือกประเมนิได้ 1 งานบริการ ตอ่แบบสอบถาม 1 ฉบบั) 
     1. งานบริการติดต้ังระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) 
     2. งานบริการติดต้ังระบบรถสื่อสารผา่นดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (MSAT) 
   3. งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  
   4. งานบริการระบบโทรศัพท์/โทรสารมหาดไทย    
   5. งานบริการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 
   6. งานบริการตรวจสอบ อุปกรณ์เครอืข่าย โทรคมนาคม และอุปกรณ์สื่อสาร  
   7. งานบริการตรวจซ่อม อุปกรณ์เครอืข่าย โทรคมนาคม และอุปกรณ์สื่อสาร   
   8. งานบริการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบงานสารสนเทศ  
   9. งานบริการฝึกอบรมความรู้ด้าน ICT   

แบบสํารวจความพึงพอใจและไมพ่ึงพอใจต่อคณุภาพการใหบ้รกิาร 
ของศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย หมวด 3 รอบ 6 เดือน  
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   10. งานบริการการสื่อสารเพื่อความมั่นคง ( CCTV, Jammer) 
   11. งานบริการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม (ICT) มหาดไทย  
   12. งานวิเคราะห์โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย   

1.6 ท่านตดิตอ่ขอรบับรกิารจาก  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สป.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ          
      และการสื่อสารเขต ....................................................................................ศสส.สป.   
     กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สาํนกังานจังหวดั…………………………………………………………………. 
  1) มาติดต่อด้วยตนเอง   2) ทางโทรศัพท์                  3) ทางจดหมาย 
  4) ทาง e-mail              5) Application line           5) อ่ืนๆ 

1.7 ท่านตดิตอ่กบักบัหน่วยงานในข้อ 1.6 ในลักษณะใด 
  1) รับบรกิาร     2) ขอข้อมูล 
  3) ประสานงาน    4) ปรึกษางาน   5) อ่ืนๆ  

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพงึพอใจ/ไม่พึงพอใจ 
แบบสอบถามระดบัความพงึพอใจ/ไม่พงึพอใจ ( โปรดทาํเครื่องหมาย √ ลงในประเด็นทีท่า่นพงึพอใจต่องานทีท่า่นได้ใช้
บริการ โดยประเมินตามงานบรกิารทีท่่านเลือก จากขอ้ 1.5) 
 

    ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ  ความไม่พึง
พอใจ มาก 

ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

 

1. ความพงึพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้รกิาร    
    1.1 สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย ขั้นตอนในการให้บรกิารมี
ความคล่องตัว ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน      

  

    1.2 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการ เช่น มีแผนภูมิแสดงระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  
ที่ประกาศให้ผูร้ับบริการทราบ      

  

    1.3 ให้บรกิารด้วยความสะดวกรวดเร็วทันตามกําหนดเวลา        
    1.4 ให้บรกิารด้วยความเสมอภาคตามลําดับก่อน-หลัง        
2. ความพงึพอใจต่อเจ้าหนา้ทีห่รือบคุลากรที่ใหบ้รกิาร    
    2.1 ให้บรกิารด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง        
    2.2 มีความเอาใจใส ่กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ        
    2.3 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รบับริการอย่างเต็มใจ        
    2.4 ให้คําอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น        
    2.5 มีความชัดเจนในการให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์        
3. ความพงึพอใจต่อสิ่งอํานวยความสะดวก    
    3.1 ความสะดวกในการขอรับบริการตามช่องทางต่างๆ 
เช่น โทรศัพท์  โทรสาร  อีเมล์  และเว็บบอร์ด      

  

    3.2 ความเพียงพอของช่องทางการติดต่อขอรับบริการ เช่น 
โทรศัพท์  โทรสาร  อีเมล์  และเว็บบอร์ด      
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    ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ  ความไม่พึง
พอใจ มาก 

ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

 

    3.3 การเปดิรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการเช่น กล่องรับ
ความคิดเห็น แบบสอบถาม       

  

4. ดา้นสินค้าและบรกิาร    
    4.1 คู่มือ/หลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติ สามารถนําไป
ปฏิบัติได้จริง      

  

    4.2 การรายงานผลการปฏิบัติราชการ มีความครบถ้วน 
ถูกต้องและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง      

  

    4.3 การตอบข้อหารือ/คําวินิจฉัย/อนุมัติ ได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจนรวดเร็ว      

  

    4.4 การใหค้วามรู้ทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย (ประชุม/สัมมนา/อบรม)      

  

5. ดา้นระบบสารสนเทศ  
ตอบสนองความต้องการของผู้บริการ 

   

    5.1 มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมม่าใช้ในการปฏิบัติงาน/
การให้คําปรึกษาและส่งเสรมิองค์กรผ่านระบบออนไลน์      

  

    5.2 การเขา้ถึงข้อมูลสารสนเทศของ สป.มท.  
ใช้งานง่าย และสะดวก       

  

    5.3 การเขา้ถึงข้อมูลสารสนเทศของ สป.มท. รวดเร็ว เช่น 
เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด สป.มท. e-learning เป็นต้น      

  

    5.4 ข้อมูลสารสนเทศมีเพียงพอ และครอบคลุม         
    5.5 ข้อมูลสารสนเทศทันสมัยต่อการใช้งานของผู้รับบริการ        
    5.6 เว็บไซต์ของหน่วยงาน สป.มท. มีความสวยงาม 
ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง      
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ส่วนที่ 3  การสํารวจความเชื่อมั่นต่อภาพลกัษณ์องคก์ร ( โปรดทาํเครื่องหมาย  ลงในประเดน็ทีท่่านพงึพอใจต่องานที่
ทา่นได้ใชบ้รกิาร โดยประเมนิตามงานบรกิารทีท่า่นเลือก จากข้อ 1.5 ) 
 

ประเด็น 

ระดับความเชื่อมั่น   
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

  

1. ความเชื่อมัน่ในการลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน    
    1.1 มีการชี้แจงหรือให้ขอ้มูล หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการให้บริการ ให้ผูร้ับบริการทราบ      

  

    1.2 ขั้นตอนในการให้บรกิารมีความเหมาะสม        
    1.3 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม        
2. ความเชื่อมัน่ในการอํานวยความสะดวกและการ 
ตอบสนองความต้องการของผู้รบับรกิาร 

   

    2.1 เทคโนโลยี นวัตกรรมที่นํามาให้บริการมีความ
เหมาะสม      

  

    2.2 ในภาพรวมผู้รับบริการได้รับการตอบสนองความ
ต้องการอย่างเหมาะสม      

  

    2.3 ในภาพรวมผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ        
 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
ส่วนติดตามประเมินผลด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

http://ictme.moi.go.th 
 


