


 

แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจต่อคณุภาพการให้บริการ 
ของศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปี 2556 

 

คําชี้แจง   
  1. แบบสอบถามน้ีจัดทําขึ้น เพ่ือสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจงานบริการของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สป. ซึ่งมีทั้งหมด 12 งานบริการ 
  2. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับน้ีคือผู้ขอรับบริการจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.  
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยให้ท่านเลือกตอบเฉพาะงานบริการที่ท่านเป็นผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยทําเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 
 
ตอนท่ี 1   สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ :   ชาย   หญิง   

อายุ :   ตํ่ากว่า 20 ปี   20 – 39 ปี  40 – 49 ปี  50 ปีขึ้นไป 
การศึกษา :  ตํ่ากว่าปริญญาตร ี  ปริญญาตรี  ปริญญาตรีโท  ปริญญาเอก 
อาชีพ :  
 

 รับราชการ/สังกัด 
 มท./รฐัวิสาหกิจ    
 กระทรวง/กรม/ 

    รัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ  

 ผู้บริหาร  
    (อํานวยการ/บริหาร)

 จังหวัด (ผูป้ฏิบัติงาน
     ในส่วนภูมภิาค) 

 องค์กรอิสระ 

 ประชาชน 

 อ่ืนๆ  
โปรดระบุ ..............

ท่านตอบแบบสํารวจน้ีในสถานะ :  ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 ตอนท่ี 2   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องงานบริการที่ท่านต้องการแสดงความคิดเหน็   
            (เลือกประเมินได้ 1 งานบริการ  ต่อแบบสอบถาม 1 ฉบับ) 
     1. งานบริการติดต้ังระบบวีดีทัศน์ทางไกล (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   

   10. งานบริการการสื่อสารเพ่ือความม่ันคง ( CCTV, Jammer) 

   11. งานบริการเช่ือมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม (ICT) มหาดไทย  

   12. งานวิเคราะห์โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย   
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ตอนท่ี 3    ระดับความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ (โปรดประเมินตามงานบริการ
ที่ท่านเลือกจากตอนที่ 2 โดยในแต่ละข้อ ให้ท่านเลือกว่าท่านมีความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ (2 ระดับ) ในแต่
ละระดับตามที่กําหนด) 
 

ระดับความพึงพอใจ ระดับความไม่พึงพอใจ 
ประเด็น น้อย

ท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

ไม่พึง
พอใจ 
(1) 

ไม่พึง
พอใจมาก

(2) 
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการ 

 

    1.1 สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย ข้ันตอน
ในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน ............. ............. .............. ............. .............. ............. ............. 
    1.2 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้ันตอน
และระยะเวลาการให้บริการ เช่น มีแผนภูมิ
แสดงระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  
ท่ีประกาศให้ผู้รับบริการทราบ ............. ............. .............. ............. .............. ............. ............. 
    1.3 ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทัน
ตามกําหนดเวลา ............. ............. .............. ............. .............. .............. ............. 
    1.4 ให้บริการด้วยความเสมอภาค
ตามลําดับก่อน-หลัง ............. ............. .............. ............. .............. .............. .............. 
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากร
ท่ีให้บริการ 

 

    2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม 
และเป็นกันเอง ............. ............. .............. ............. .............. .............. .............. 
    2.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็ม
ใจให้บริการ ............. ............. .............. ............. .............. .............. .............. 
    2.3 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของ
ผู้รับบริการอย่างเต็มใจ ............. ............. .............. ............. .............. .............. .............. 
    2.4 ให้คําอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรง
ประเด็น ............. ............. .............. ............. .............. .............. .............. 
    2.5 มีความชัดเจนในการให้คําแนะนําท่ี
เป็นประโยชน์ ............. ............. .............. ............. .............. .............. .............. 
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอํานวยความสะดวก  
    3.1 ความสะดวกในการขอรับบริการตาม
ช่องทางต่างๆ เชน่ โทรศัพท์  โทรสาร  อีเมล์  
และเว็บบอร์ด ............. ............. .............. ............. .............. .............. .............. 
    3.2 ความเพียงพอของช่องทางการติดต่อ
ขอรับบริการ เช่น โทรศัพท์  โทรสาร  อีเมล์  
และเว็บบอร์ด ............. ............. .............. ............. .............. .............. .............. 
    3.3 การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการ
ให้บริการเช่น กล่องรับความคิดเห็น 
แบบสอบถาม  ............. ............. .............. ............. .............. .............. .............. 
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ระดับความพึงพอใจ ระดับความไม่พึงพอใจ 
ประเด็น น้อย

ท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

ไม่พึง
พอใจ 
(1) 

ไม่พึง
พอใจมาก

(2) 
4. ความเชื่อม่ันในการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 

    4.1 มีการชี้แจงหรือให้ข้อมูล หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการ ให้
ผู้รับบริการทราบ ............. ............. .............. ............. .............. ............... ............... 
    4.2 ข้ันตอนในการให้บริการมีความ
เหมาะสม ............. ............. .............. ............. .............. ............... ............... 
    4.3 ระยะเวลาในการให้บริการมีความ
เหมาะสม ............. ............. .............. ............. 

..............
. ............... ............... 

5. ความเชื่อม่ันในการอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

 

    5.1 เทคโนโลยี นวัตกรรมที่นํามาให้บริการ
มีความเหมาะสม ............. ............. .............. ............. .............. ............... ............... 
    5.2 ในภาพรวมผู้รับบริการได้รับการ
ตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม .............. ............. .............. ............. .............. ............... ............... 
    5.3 ในภาพรวมผู้รับบริการได้รับบริการท่ีมี
คุณภาพ .............. ............. .............. ............. .............. ............... ............... 

 

ตอนท่ี 4    ระดับความไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะ 

ลําดับ ประเด็นท่ีไม่พึงพอใจ 
(โปรดเรียงลําดับจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด) ข้อแนะนําในการพัฒนาให้การบริการดีขึ้น 

1 
2 
3 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................ 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 
 

ขอขอบพระคณุที่ใหค้วามรว่มมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อนาํไปปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 

 
 

ส่วนติดตามประเมินผลด้านสารสนเทศและการสื่อสาร  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
http://ictme.moi.go.th 



จํานวนแบบสอบถามจําแนกตามหนว่ยงาน 
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน จํานวนแบบสอบถาม รวม (ชุด) หมายเหต ุ

1. สํานักงานจังหวัด  76  จังหวัด  จังหวัดละ  12  ชุด 912  ชุด 
ส่งคืนให้ ศสส.สป. ผ่าน
ศูนย์เขตฯ ที่เป็นแม่ข่าย 

2. 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 
12 เขต 

 เขตละ      12  ชุด 144  ชุด 

สําหรับศูนย์เขตฯ ขอให้
รวบรวมแบบสอบถามของ
สํานักงานจังหวัดที่เป็นลูก
ข่ายส่งคืนให้ สตป. 
ศสส.สป. ด้วย 

3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ส่วนละ     24  ชุด 144  ชุด 
ส่งให้หน่วยงานที่เป็นกลุ่ม
ผู้รับบริการ  ทีแ่ต่ละส่วน
รับผิดชอบ 

 
 

รวม 1,200  

 




