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คํานํา 

 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหน�าท่ีในการให�บริการ

ด�านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศแก#ส#วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยรวมท้ังการสนับสนุน               
ด�านการสื่อสารและสารสนเทศแก#ส#วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข�องโดยเป(นศูนย�กลางเชื่อมโยงเครือข#ายสารสนเทศ
และการสื่อสารระหว#างส#วนกลางและส#วนภูมิภาคในการบริหารราชการ 

เพ่ือเป(นไปตามพระราชกฤษฎีกาว#าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖                     
มาตรา ๘(๔) ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได�จัดทําแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความพึงพอใจและ
ไม#พึงพอใจของผู�รับบริการต#อคุณภาพการให�บริการด�านการสื่อสารและสารสนเทศของศูนย�เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบท่ี ๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม 
๒๕๖๓ และได�ดําเนินการวิเคราะห�และประมวลผลข�อมูลเสร็จเป(นท่ีเรียบร�อยแล�ว โดยมีกลุ#มเปCาหมายได�แก# 
กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัด/กลุ#มจังหวัด สํานัก/กอง สังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
องค�กรปกครองส#วนท�องถ่ิน ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ – ๑๒ ลูกข#ายท้ัง ๗๖ จังหวัด                  
กรมราชองครักษ� สํานักนายกรัฐมนตรี และผู�รับบริการข�อมูล/ร�องเรียน/ร�องทุกข�  เป(นต�น  

 ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณส#วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกภาคส#วนท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามและให�ข�อมูลท่ีเป(นประโยชน�ต#องานบริการ
ด�านการสื่อสารและสารสนเทศ โดยผลการสํารวจความพึงพอใจและไม#พึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส#วนได�
ส#วนเสียในครั้งนี้ ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะนําข�อมูลและข�อเสนอแนะต#างๆ มาพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบเพ่ือให�การติดต#อสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทยมีประสิทธิภาพและ               
มีความทันสมัยเป(นสากลมากยิ่งข้ึนต#อไป 
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การวิเคราะห
ข�อมูลและแปลผล 
การประเมินระดับความพึงพอใจและไม�พึงพอใจต�อคุณภาพการให บริการของศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งนี้ เป.นการประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช การประเมินเชิงสํารวจ (Survey Research Method) และวิธีการเก็บข อมูลด วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึง ศสส.สป. ได จัดทําแบบสอบถามผ�านระบบออนไลน% โดยกําหนดแนวทาง
ในการประเมิน ซ่ึงมีรายละเอียดในเรื่อง การกําหนดประชากร การสุ�มกลุ�มตัวอย�าง การเก็บรวบรวมข อมูล  
การจัดทําและการวิเคราะห% ประชากรท่ีใช ในการประเมิน กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัด/กลุ�มจังหวัด 
สํานัก/กอง สังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย องค%กรปกครองส�วนท องถ่ิน ศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต ๑ – ๑๒ ลูกข�ายท้ัง ๗๖ จังหวัด กรมราชองครักษ% สํานักนายกรัฐมนตรี และผู รับบริการ
ข อมูล/ร องเรียน/ร องทุกข%วิธีการสุ�มตัวอย�างและข้ันตอนการสุ�มตัวอย�างข อมูล สถิติท่ีใช ในการวิจัย ดังนี้ 

การกําหนดประชากร ผู รับริการของ ศสส.สป.  
การคํานวณขนาดของกลุ�มตัวอย�างและได ใช สูตรการหาขนาดตัวอย�างของ Taro Yamane (1967)1 

โดยกําหนดความเชื่อม่ันท่ี 95 % ความผิดพลาดไม�เกิน 5 %  ดังนี้  

              N          
                  1 + N(e)2 

n = ขนาดของกลุ�มตัวอย�าง (394) 

N = จํานวนประชากร (27,000) 

e = 0.05 ท่ีระดับความเชื่อม่ัน ร อยละ 95 

(Yamane, T. 1967. Elementary Sampling Theory, USA: Prentice Hall) 

ขนาดของตัวอย�างท่ีคํานวณได เท�ากับ 394 ตัวอย�าง และเพ่ือปkองกันความผิดพลาดจากการตอบ
แบบสอบถามอย�างไม�สมบูรณ% จึงได ทําการสํารองแบบสอบถามเพ่ิมเป.นงานบริการละ 20 ชุด โดยมีผู ตอบ
แบบสอบถามท้ังสิ้น 2,059 ชุด (อนุมานว�า 1 ชุด ต�อผู ตอบแบบสอบถาม 1 คน) โดยให ผู รับบริการเลือกตอบ
ใน 12 งานบริการของ ศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมี
จํานวนผู ตอบแบบสอบถาม แยกได ดั งนี้  จั งหวัด/กลุ�มจั งหวัด  จํ านวน 1,502 ชุด  กรมในสัง กัด
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 189 ชุด สํานัก/กอง ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน 198 ชุด 
ผู รับบริการจากหน�วยงาน อ่ืนๆ จํานวน 109 ชุด องค%กรปกครองส�วนท อง ถ่ิน จํานวน 36 ชุด                        
กลุ�มผู รับบริการข อมูล/ร องเรียน/ร องทุกข% จํานวน 24 ชุด การนําเสนอผลการวิเคราะห%ข อมูลและการแปลผล
เป.นตัวเลข เพ่ือให ผู อ�านได เข าใจง�ายข้ึน โดยใช ตาราง (Tables) ค�าความถ่ี (จํานวน) และร อยละ ค�าเฉลี่ย                  
X และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. ค�าความถ่ี (Frequency) ค�าร อยละ (Percentage)  

การประมวลผลจากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจและไม�พึงพอใจต�อคุณภาพการให บริการของศูนย%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. แบ�งคะแนนเฉลี่ย ( X ) ค�าเฉลี่ยมากกว�า 2.51 และค�าเฉลี่ยน อยกว�า 
2.51 แยกความพึงพอใจเป.น 4 ระดับ ดังนี้ 

1. ระดับคะแนนเฉลี่ย X  4.51 – 5.00 (90.1 – 100.0 %) พึงพอใจมากท่ีสุด 
2. ระดับคะแนนเฉลี่ย X  3.51 – 4.50 (70.1 – 90.0 %) พึงพอใจมาก 
3. ระดับคะแนนเฉลี่ย X  2.51 – 3.50 (50.1 – 70.0 %) พึงพอใจปานกลาง 
4. ระดับคะแนนเฉลี่ย X  1.51 – 2.50 (30.1 – 50.0 %) พึงพอใจน อย 

n  = 



๒ 

เพ่ือใช�อธิบายความถ่ีและร�อยละของข�อมูลท่ีได�จากแบบสอบถาม ส%วนท่ี 1 – ส%วนท่ี 3  

ผลการวิเคราะห
ข�อมูลและแปลผลจากแบบสอบถามส%วนท่ี 1 
ตาราง 1  จํานวนและร อยละของข อมูลส�วนบุคคล และลักษณะการติดต�อกับสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย                  
             ผู รับบริการของ ศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ข�อมูลส%วนบุคคลและลักษณะการติดต%อ จํานวน (คน) ร�อยละ 

1.1 เพศ 

ชาย 1,101 53.47 

หญิง 956 46.43 

ไม�ระบุ 2 0.10 

1.2 อายุ 

30 - 39 ปu 641 31.13 

40 - 49 ปu 592 28.75 

20 - 29 ปu 408 19.82 

50 - 59 ปu 389 18.89 

60 ปuข้ึนไป 20 0.97 

ไม�ระบุ 9 0.44 

1.3 ระดับการศึกษา 

ปริญญาตร ี 1,197 58.14 

ต่ํากว�าปริญญาตร ี 505 24.53 

ปริญญาโท 339 16.46 

ปริญญาเอก 6 0.29 

ไม�ระบุ 12 0.58 

1.4 ตําแหน%ง 

นักวิเคราะห%นโยบายและแผน 485 23.56 

นายช�างไฟฟkา 343 16.66 

เจ าพนักงานธุรการ 203 9.86 

นักจัดการงานท่ัวไป 180 8.74 

นักวิชาการคอมพิวเตอร% 146 7.09 

นักทรัพยากรบุคคล 106 5.15 

อ่ืน ๆ 576 27.97 

ไม�ระบุ 20 0.97 

 



๓ 

ผลการวิเคราะห
ข�อมูลและแปลผลจากแบบสอบถามส%วนท่ี 1 
ตาราง 2 แสดงจํานวนและร อยละของข อมูลกลุ�มผู รับบริการ ช�องทางและลักษณะการติดต�อกับสํานักงานปลัด 

กระทรวงมหาดไทยผู รับบริการของศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย       

ข�อมูลส%วนบุคคลและลักษณะการติดต%อ จํานวน (คน) ร�อยละ 

1.5 กลุ%มผู�ขอรับบริการ 

จังหวัด/กลุ�มจังหวัด 1,502 72.95 

สํานัก / กอง สป.มท. 198 9.62 

กรมในสังกัด มท. 189 9.18 

องค%กรปกครองส�วนท องถ่ิน 36 1.75 

ผู รับบริการข อมลู/ร องเรียน/ร องทุกข% 24 1.17 

อ่ืนๆ 109 5.29 

ไม�ระบุ 1 0.05 

1.6 ช%องทางท่ีผู�ขอรับบริการติดต%อกับสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

มาติดต�อด วยตนเอง 922 44.78 

ทางโทรศัพท% 823 39.97 

Application Line 158 7.67 

ทาง e-mail 40 1.94 

ทางจดหมาย 28 1.35 

อ่ืนๆ 87 4.22 

ไม�ระบุ 1 0.05 

1.7 ติดต%อกับสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในลักษณะใด 

รับบริการ 1,483 72.03 

ประสานงาน 237 11.51 

ขอข อมูล 161 7.82 

ปรึกษางาน 131 6.36 

อ่ืนๆ 45 2.19 

ไม�ระบุ 2 0.9 

การแปลความหมาย 
     จากตาราง 1 และ ตารางท่ี  2 (ข อมูลส�วนบุคล) ผู ใช บริการเพศชาย จํานวน 1,101 ชุด คิดเป.น

ร อยละ 53.47 เพศหญิง จํานวน 956 ชุด คิดเป.นร อยละ 46.43 และไม�ระบุเพศ จํานวน 2 ชุด คิดเป.นร อยละ 
0.10 ผู ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดมีช�วงอายุระหว�าง 30–39 ปu จํานวน 641 ชุด คิดเป.นร อยละ 31.13 
รองลงมาคืออายุ 40-49 ปu จํานวน 592 ชุด คิดเป.นร อยละ 28.75 อายุระหว�าง 20-29 ปu จํานวน 408 ชุด 
คิดเป.นร อยละ 19.82 และอายุระหว�าง 50-59 ปu จํานวน 389 ชุด คิดเป.นร อยละ 18.89 จะเห็นได ว�า
ผู ใช บริการส�วนใหญ�อยู�ในช�วงอายุปฏิบัติงานมีเพียงร อยละ 0.97 ท่ีมีอายุ 60 ปuข้ึน และร อยละ 0.44 ไม�ระบุอายุ 



๔ 

ผู ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 1,197 ชุด คิดเป.นร อยละ 58.14 ตํ่ากว�าปริญญา
ตรี จํานวน 505 ชุด คิดเป.นร อยละ 24.53 ปริญญาโท จํานวน 339 ชุด คิดเป.นร อยละ 16.46 จะเห็นได ว�า
ผู ใช บริการส�วนใหญ�ระดับการศึกษาจะอยู�ในช�วง ปริญญาตรี – ปริญญาโท มีเพียงร อยละ 0.29 ท่ีจบปริญญาเอก 
และร อยละ 0.58 ไม�ระบุวุฒิการศึกษา  

ผู ตอบแบบสอบถามประกอบด วยตําแหน�งต�างๆ  ดังนี้ ตําแหน�งนักวิเคราะห%นโยบายและแผน จํานวน 485 ชุด คิดเป.น
ร อยละ 23.56 ตําแหน�งนายช�างไฟฟkา จํานวน 343 ชุด คิดเป.นร อยละ 16.66 ตําแหน�งเจ าพนักงานธุรการ จํานวน 203 ชุด 
คิดเป.นร อยละ 9.86 ตําแหน�งนักจัดการงานท่ัวไป จํานวน 180 ชุด คิดเป.นร อยละ 8.74 ตําแหน�งนักวิชาการคอมพิวเตอร% 
จํานวน 146 ชุด คิดเป.นร อยละ 7.09 ตําแหน�งนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 106 ชุด คิดเป.นร อยละ 5.15 ตําแหน�งอ่ืน  ๆ
จํานวน 576 ชุด คิดเป.นร อยละ 27.97 และไม�ระบุตําแหน�ง จํานวน 20 ชุด คิดเป.นร อยละ 0.97   

ผู ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เป.นจังหวัด/กลุ�มจังหวัด จํานวน 1,502 ชุด คิดเป.นร อยละ 72.95 สํานัก/กอง สป.มท. 
จํานวน 198 ชุด คิดเป.นร อยละ 9.62 กรมในสังกัด มท. จํานวน 189 ชุด คิดเป.นร อยละ 9.18 องค%กรปกครองส�วนท องถ่ิน 
จํานวน 36 ชุด คิดเป.นร อยละ 1.75 ผู รับบริการข อมูล/ร องเรียน/ร องทุกข% จํานวน 24 ชุด คิดเป.นร อยละ 1.17 อ่ืน  ๆ
จํานวน 109 ชุด คิดเป.นร อยละ 5.29 และ ไม�ระบุกลุ�มผู ขอรับบริการ จํานวน 1 ชุด คิดเป.นร อยละ 0.05   

ข�อมูลช%องทางและลักษณะการติดต%อขอรับบริการ ช�องทางท่ีผู ขอรับบริการติดต�อกับสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย มาติดต�อด วยตนเองและติดต�อทางโทรศัพท%มีจํานวนท่ีใกล เคียงกัน โดยมาติดต�อด วยตนเอง จํานวน 922 ชุด        
คิดเป.นร อยละ 44.78 และติดทางโทรศัพท% จํานวน 823 ชุด คิดเป.นร อยละ 39.97 ทาง Application จํานวน 158 ชุด 
คิดเป.นร อยละ 7.67 ทาง e-mail จํานวน 40 ชุด คิดเป.นร อยละ 1.94  ทางจดหมาย จํานวน 28 ชุด คิดเป.นร อยละ 1.36  
อ่ืน  ๆจํานวน 87 ชุด คิดเป.นร อยละ 4.23 และไม�ระบุจํานวน 1 ชุด คิดเป.นร อยละ 0.05 ลักษณะการติดต�อกับหน�วยงาน 
ขอรับบริการ จํานวน 1,483 ชุด คิดเป.นร อยละ 72 ประสานงาน จํานวน 237 ชุด คิดเป.นร อยละ 11.51 ขอข อมูล 
จํานวน 161 ชุด คิดเป.นร อยละ 7.82 ปรึกษางาน จํานวน 131 ชุด คิดเป.นร อยละ 6.36 อ่ืนๆ จํานวน 45 ชุด คิดเป.น
ร อยละ 2.19 และไม�ระบุลักษณะการติดต�อคิดเป.นร อยละ 0.9 

การวิเคราะห
ข�อมูลและแปลผลจากแบบสอบถามส%วนท่ี 1 
ตาราง 3  จํานวนและร อยละของผู ตอบแบบสอบถามในแต�ละงานบริการของ ศสส.สป.  

ประเภทงานบริการ จํานวน (คน) ร�อยละ 

1.งานบริการติดตั้งระบบวีดิทัศน%ทางไกล (Video Conference) 790 38.37 

2.งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส% 324 15.74 

3.งานบริการระบบโทรศัพท% / โทรสารมหาดไทย 304 14.76 

4.งานบริการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร% 135 6.55 

5.งานบริการติดตั้งระบบสื่อสารผ�านดาวเทียมเคลื่อนท่ี 124 6.02 

6.งานบริการฝ�กอบรมด านความรู  ICT 86 4.18 

7.งานบริการตรวจสอบ อุปกรณ%เครือข�าย โทรคมนาคม และอุปกรณ%สื่อสาร 64 3.11 

8.งานบริการตรวจซ�อม อุปกรณ%เครือข�าย โทรคมนาคม และอุปกรณ%สื่อสาร 59 2.87 

9. งานวิเคราะห%โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร%ของหน�วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 54 2.62 

10.งานบริการการสื่อสารเพ่ือความมั่นคง (CCTV, Jammer) 50 2.43 

11.งานบริการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบงานสารสนเทศ 38 1.85 

12.งานบริการเช่ือมโยงเครือข�ายโทรคมนาคม (ICT) มหาดไทย 31 1.50 

รวม 2,059 100 
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การแปลความหมาย  
จากตาราง 3. พบว�า งานบริการติดต้ังระบบวีดิทัศน%ทางไกล (Video Conference) มีผู ตอบแบบสอบถาม มาก

ท่ีสุด จํานวน 790 ชุด คิดเป.นร อยละ 38.37 รองลงมางานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส% จํานวน 324 ชุด                
คิดเป.นร อยละ 15.74 ตามมาด วยงานบริการระบบโทรศัพท%/โทรสารมหาดไทย มีผู ตอบแบบสอบถาม จํานวน 304 ชุด 
คิดเป.นร อยละ 14.76 งานบริการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร% จํานวน 135 ชุด คิดเป.นร อยละ 6.55                        
งานบริการติดต้ังระบบสื่อสารผ�านดาวเทียม จํานวน 124 ชุด คิดเป.นร อยละ 6.02 งานบริการฝ�กอบรมความรู ด าน ICT 
จํานวน 86 ชุด คิดเป.นร อยละ 4.18 งานบริการตรวจสอบอุปกรณ%เครือข�ายโทรคมนาคมและอุปกรณ%สื่อสารจํานวน                  
64 ชุด คิดเป.นร อยละ 3.11 งานบริการตรวจซ�อมอุปกรณ%เครือข�ายโทรคมนาคม และอุปกรณ%สื่อสาร จํานวน 59 ชุด     
คิดเป.นร อยละ 2.87 งานวิเคราะห%โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร%ของหน�วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน 
54 ชุด คิดเป.นร อยละ 2.62 งานบริการสื่อสารเพ่ือความม่ันคง (CCTV, Jammer) จํานวน 50 ชุด คิดเป.นร อยละ 2.43 
งานบริการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบงานสารสนเทศ จํานวน 38 ชุด คิดเป.นร อยละ 1.85  และงานบริการท่ีมีผู ตอบ
แบบสอบถามน อยท่ีสุดคือ งานบริการเชื่อมโยงเครือข�ายโทรคมนาคม (ICT) มหาดไทย จํานวน 31 ชุด คิดเป.น              
ร อยละ 1.50 

การวิเคราะห
ข�อมูลและแปลผลจากแบบสอบถามส%วนท่ี 2  
การวิเคราะห%ค�าเฉลี่ยตัวอย�าง (Sample Mean) ค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน Standard Deviation (S.D.)                    

เพ่ือใช อธิบายค�าเฉลี่ยของข อมูลท่ีได จากแบบสอบถามส�วนท่ี 2  
 
ตาราง 4 ค�าเฉลี่ย และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต�องานบริการติดต้ังระบบวีดิทัศน%ทางไกล 
(Video Conference) ของศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

ประเด็น X bar S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจต�อกระบวนการ/ข้ันตอนการให บริการ 
1.1 สามารถเข าถึงการบริการได ง�าย ข้ันตอนในการให บรกิารมีความคล�องตัว ไม�ยุ�งยาก ซับซ อน 4.5963 0.8439 มากท่ีสุด 
1.2 การประชาสมัพันธ%เก่ียวกับข้ันตอนและระยะเวลาการให บริการ เช�น มแีผนภมูิแสดงระยะเวลา
แล วเสรจ็ของงานท่ีประกาศให ผู รับบรกิารทราบ 

4.5378 0.8963 มากท่ีสุด 

1.3 ให บริการด วยความสะดวกรวดเรว็ทันตามกําหนดเวลา 4.6009 0.8739 มากท่ีสุด 
1.4 ให บริการด วยความเสมอภาคตามลําดบัก�อน - หลัง 4.6055 0.8786 มากท่ีสุด 
2. ความพึงพอใจต�อเจ าหน าท่ีหรอืบุคลากรท่ีให บริการ 
2.1 ให บริการด วยความสภุาพ อ�อนน อม และเป.นกันเอง 4.6487 0.8233 มากท่ีสุด 
2.2 มีความเอาใจใส� กระตือรือร น และเตม็ใจให บริการ 4.6410 0.8376 มากท่ีสุด 
2.3 รับฟ�งป�ญหาหรือข อซักถามของผู รับบรกิารอย�างเตม็ใจ 4.6133 0.8363 มากท่ีสุด 
2.4 ให คําอธิบายและตอบข อสงสยัได ตรงประเด็น 4.6102 0.8477 มากท่ีสุด 
2.5 มีความชัดเจนในการให คาํแนะนําท่ีเป.นประโยชน% 4.6148 0.8398 มากท่ีสุด 
3. ความพึงพอใจต�อสิง่อํานวยความสะดวก 
3.1 ความสะดวกในการขอรับบริการตามช�องทางต�าง ๆ  เช�น โทรศัพท% โทรสาร อีเมล% และเว็บบอร%ด 4.6163 0.8649 มากท่ีสุด 
3.2 ความเพียงพอของช�องทางการติดต�อขอรับบริการ เช�น โทรศัพท% โทรสาร อีเมล% และเว็บบอร%ด 4.5917 0.9246 มากท่ีสุด 
3.3 การเป�ดรับฟ�งข อคิดเห็นต�อการให บริการ เช�น กล�องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม 4.5270 0.9581 มากท่ีสุด 
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ประเด็น X bar S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

3.4 เอกสาร (คู�มอื) ประกอบการให ความรู เหมาะสมและสามารถนําไปใช ได จริง 4.4730 0.9929 มาก 
3.5 การตอบข อหารือ/การให คาํแนะนํา/คําวินิจฉัย/อนุมัติ ได อย�างถูกต อง ชัดเจน รวดเร็ว 4.5701 0.9281 มากท่ีสุด 
3.6 การให ความรู ท่ัวถึง สอดคล องกับความต องการและ                                                                 
ครอบคลมุทุกกลุ�มเปkาหมาย (ประชุม/สัมมนา/อบรม) 

4.5547 0.9341 มากท่ีสุด 

จากตาราง 4 แสดงว�า ผู รับบริการมีความพึงพอใจงานบริการติดต้ังระบบวีดิทัศน%ทางไกล (Video 
Conference) ของศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยรวมอยู�
ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ( X = 4.6102, S.D. = 0.8477) เม่ือวิเคราะห%เป.นรายประเด็นพบว�า
ผู รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดเกือบทุกประเด็น มีเพียงประเด็นท่ี 3.4 เอกสาร (คู� มือ) 
ประกอบการให ความรู เหมาะสมและสามารถนําไปใช ได จริง ผู รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก 

ตาราง 5 ค�าเฉลี่ย และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต�องานบริการติดต้ังระบบรถสื่อสารผ�าน    
            ดาวเทียมแบบเคลื่อนท่ี ของศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย                    

ประเด็น X bar S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจต�อกระบวนการ/ข้ันตอนการให บริการ 

1.1 สามารถเข าถึงการบริการได ง�าย ข้ันตอนในการให บรกิารมีความคล�องตัว ไม�ยุ�งยาก ซับซ อน 4.0108 1.4255 มาก 

1.2 การประชาสมัพันธ%เก่ียวกับข้ันตอนและระยะเวลาการให บริการ                                            
เช�น มแีผนภูมิแสดงระยะเวลาแล วเสรจ็ของงานท่ีประกาศให ผู รบับริการทราบ 

3.8387 1.4240 มาก 

1.3 ให บริการด วยความสะดวกรวดเรว็ทันตามกําหนดเวลา 4.0860 1.4417 มาก 

1.4 ให บริการด วยความเสมอภาคตามลําดบัก�อน - หลัง 4.0430 1.4287 มาก 

2. ความพึงพอใจต�อเจ าหน าท่ีหรอืบุคลากรท่ีให บริการ 

2.1 ให บริการด วยความสภุาพ อ�อนน อม และเป.นกันเอง 4.2258 1.2879 มาก 

2.2 มีความเอาใจใส� กระตือรือร น และเตม็ใจให บริการ 4.1828 1.3194 มาก 

2.3 รับฟ�งป�ญหาหรือข อซักถามของผู รับบรกิารอย�างเตม็ใจ 4.1290 1.3617 มาก 

2.4 ให คําอธิบายและตอบข อสงสยัได ตรงประเด็น 4.1505 1.3436 มาก 

2.5 มีความชัดเจนในการให คาํแนะนําท่ีเป.นประโยชน% 4.1935 1.3300 มาก 

3. ความพึงพอใจต�อสิง่อํานวยความสะดวก 

3.1 ความสะดวกในการขอรับบริการตามช�องทางต�าง ๆ  เช�น โทรศัพท% โทรสาร อีเมล% และเว็บบอร%ด 4.0645 1.4503 มาก 

3.2 ความเพียงพอของช�องทางการติดต�อขอรับบริการ เช�น โทรศัพท% โทรสาร อีเมล% และเว็บบอร%ด 4.0753 1.4609 มาก 

3.3 การเป�ดรับฟ�งข อคิดเห็นต�อการให บริการ เช�น กล�องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม 3.8280 1.5632 มาก 

3.4 เอกสาร (คู�มอื) ประกอบการให ความรู เหมาะสมและสามารถนําไปใช ได จริง 4.0000 1.4738 มาก 

3.5 การตอบข อหารือ/การให คาํแนะนํา/คําวินิจฉัย/อนุมัติ ได อย�างถูกต อง ชัดเจน รวดเร็ว                               4.0215 1.4954 มาก 

3.6 การให ความรู ท่ัวถึง สอดคล องกับความต องการและ                                                                                    
ครอบคลมุทุกกลุ�มเปkาหมาย (ประชุม/สัมมนา/อบรม) 

3.9785 1.4882 มาก 
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ประเด็น X bar S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

4.ความพึงพอใจต�อระบบสารสนเทศตอบสนองความต องการใช งานของผู รับบริการ 

4.1 มีการนําเทคโนโลยสีมยัใหม�มาใช ในการปฏิบัติงาน/การให คาํปรกึษา                                       
และส�งเสรมิองค%กรผ�านระบบออนไลน% 

3.9892 1.5554 มาก 

4.2 การเข าถึงข อมลูสารสนเทศของ สป.มท. ใช งานง�าย และสะดวก 3.9570 1.5374 มาก 

4.3 การเข าถึงข อมลูสารสนเทศของ สป.มท. รวดเร็ว                                                                  
เช�น เว็บไซต%หน�วยงานในสังกัด สป.มท. e-learning เป.นต น 

3.8495 1.5165 มาก 

4.4 ข อมูลสารสนเทศมเีพียงพอ และครอบคลมุ 3.9892 1.4919 มาก 

4.5 ข อมูลสารสนเทศทันสมยัต�อการใช งานของผู รบับริการ 4.0000 1.4738 มาก 

4.6 เว็บไซต%ของหน�วยงาน สป.มท. มคีวามสวยงาม ทันสมยั                                                               
และสามารถเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต%อ่ืนท่ีเก่ียวข อง 

3.7527 1.6108 มาก 

5.ความพึงพอใจต�อการใช เครือข�ายสือ่สารข อมลูเช่ือมโยงในหน�วยงาน 

5.1 ความสะดวกในการใช ระบบเครือข�ายสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยในการปฏิบัติงาน 3.9462 1.5887 มาก 

5.2 ระดับความเร็วในการใช ระบบเครอืข�ายของกระทรวงมหาดไทย 3.9032 1.6530 มาก 

6.ความพึงพอใจในด านการรกัษาความปลอดภัยการให บรกิารเครือข�ายการสื่อสารข อมลู 

6.1 ความสะดวกรวดเรว็ในการใช ระบบควบคุมการเข าถึงเครอืข�ายสือ่สารข อมลู                           
(Authentication System) 

3.9140 1.6890 มาก 

6.2 ระดับความเร็วในการใช ระบบเครอืข�ายของกระทรวงมหาดไทย 3.8387 1.7057 มาก 

7.ความพึงพอใจต�อการตดิตั้งเครื่องมอืสื่อสาร และเช่ือมโยงเครอืข�ายในข�ายกระทรวงมหาดไทย 

7.1 การตดิตั้งอุปกรณ%เช่ือมโยงเครือข�าย (ระบบ MPLS) ในข�ายกระทรวงมหาดไทย                                             
ในหน�วยงานของท�าน 

3.7849 1.7404 มาก 

7.2 อุปกรณ%เช่ือมโยงในข อ 7.1 มีความทันสมยั รวดเร็ว และเพียงพอครอบคลุมกับความต องการใช งาน                            
ในหน�วยงานของท�าน 

3.7742 1.7360 มาก 

7.3 การตดิตั้งเช่ือมโยงเครื่องมือสือ่สาร เช�น ระบบโทรศัพท%/โทรสาร                                                            
ระบบการประชุมวีดิทัศน%ทางไกล VCS 

3.8172 1.7348 มาก 

7.4 ความเร็ว ความคมชัด และความเพียงพอในการใช งานของเครื่องมือสือ่สาร ตามข อ 7.3 3.8172 1.7348 มาก 

8.ความพึงพอใจต�อการให บริการรถยนต%สือ่สารผ�านดาวเทียมเช่ือมโยงเครือข�ายสื่อสารสนับสนุนหน�วยงาน 

8.1 ความสะดวกรวดเรว็ในการขอรบัการสนับสนุนระบบสื่อสารผ�านดาวเทียม 3.9462 1.6679 มาก 

8.2 การสนับสนุนระบบสือ่สารผ�านดาวเทียมด านระบบ Internet Data วิทยุผ�านดาวเทียม                                      
ประชุมวีดิทัศน%ทางไกล VCS 

3.8925 1.6750 มาก 

8.3 การใช บรกิาร ระบบโทรศัพท% โทรสาร ไปรษณีย%อิเลก็ทรอนิกส%และสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส%                     
ผ�านระบบสื่อสารผ�านดาวเทียม 

3.7957 1.6948 มาก 

จากตาราง 5 แสดงว�า ผู รับบริการมีความพึงพอใจต�องานบริการติดต้ังระบบสื่อสารผ�านดาวเทียม
เคลื่อนท่ี ของศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยรวมอยู�ในระดับมาก 
( X =4.0000, S.D. = 1.4738) เม่ือวิเคราะห%เป.นรายประเด็น พบว�าผู รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก
ทุกประเด็น 
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ตาราง 6 ค�าเฉลี่ย และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต�องานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส%        
             ของศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ประเด็น X bar S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจต�อกระบวนการ/ข้ันตอนการให บริการ 

1.1 สามารถเข าถึงการบริการได ง�าย ข้ันตอนในการให บรกิารมีความคล�องตัวไม�ยุ�งยาก ซับซ อน                             4.1551 1.2496 มาก 

1.2 การประชาสมัพันธ%เก่ียวกับข้ันตอนและระยะเวลาการให บริการ                                                        
เช�น มแีผนภูมิแสดงระยะเวลาแล วเสรจ็ของงานท่ีประกาศให ผู รบับริการทราบ 

4.1867 1.2704 มาก 

1.3 ให บริการด วยความสะดวกรวดเรว็ทันตามกําหนดเวลา 4.1804 1.2638 มาก 

1.4 ให บริการด วยความเสมอภาคตามลําดบัก�อน - หลัง 4.2468 1.2688 มาก 

2. ความพึงพอใจต�อเจ าหน าท่ีหรอืบุคลากรท่ีให บริการ 

2.1 ให บริการด วยความสภุาพ อ�อนน อม และเป.นกันเอง 4.2278 1.3043 มาก 

2.2 มีความเอาใจใส� กระตือรือร น และเตม็ใจให บริการ 4.2500 1.3039 มาก 

2.3 รับฟ�งป�ญหาหรือข อซักถามของผู รับบรกิารอย�างเตม็ใจ 4.2215 1.3102 มาก 

2.4 ให คําอธิบายและตอบข อสงสยัได ตรงประเด็น 4.1994 1.3005 มาก 

2.5 มีความชัดเจนในการให คาํแนะนําท่ีเป.นประโยชน% 4.2437 1.2954 มาก 

3. ความพึงพอใจต�อสิง่อํานวยความสะดวก 

3.1 ความสะดวกในการขอรับบริการตามช�องทางต�าง ๆ                                                               
เช�น โทรศัพท% โทรสาร อีเมล% และเว็บบอร%ด 

4.2310 1.2731 มาก 

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

4.2816 1.2553 มาก 

3.3 การเป�ดรับฟ�งข อคิดเห็นต�อการให บริการ เช�น กล�องรับความคิดเห็น                   
แบบสอบถาม 

4.1582 1.3073 มาก 

3.4 เอกสาร (คู�มอื) ประกอบการให ความรู เหมาะสมและสามารถนําไปใช ได จริง 4.1266 1.3228 มาก 

3.5 การตอบข อหารือ/การให คาํแนะนํา/คําวินิจฉัย/อนุมัติ                                                          
ได อย�างถูกต อง ชัดเจน รวดเรว็ 

4.2120 1.3009 มาก 

3.6 การให ความรู ท่ัวถึง สอดคล องกับความต องการและครอบคลุม                                                        
ทุกกลุ�มเปkาหมาย (ประชุม/สมัมนา/อบรม) 

4.2152 1.3113 มาก 

4.ความพึงพอใจต�อระบบสารสนเทศตอบสนองความต องการใช งานของผู รับบริการ 

4.1 มีการนําเทคโนโลยสีมยัใหม�มาใช ในการปฏิบัติงาน/                                                                 
การให คาํปรึกษาและส�งเสรมิองค%กรผ�านระบบออนไลน% 

4.2627 1.2518 มาก 

4.2 การเข าถึงข อมลูสารสนเทศของ สป.มท. ใช งานง�าย และสะดวก 4.2215 1.2509 มาก 

4.3 การเข าถึงข อมลูสารสนเทศของ สป.มท. รวดเร็ว                                                                                         
เช�น เว็บไซต%หน�วยงานในสังกัด สป.มท. e-learning เป.นต น 

4.2627 1.2669 มาก 

4.4 ข อมูลสารสนเทศมเีพียงพอ และครอบคลมุ 4.2405 1.2601 มาก 

4.5 ข อมูลสารสนเทศทันสมยัต�อการใช งานของผู รบับริการ 4.2437 1.2607 มาก 
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ประเด็น X bar S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

4.6 เว็บไซต%ของหน�วยงาน สป.มท. มคีวามสวยงาม ทันสมยั                                                                    
และสามารถเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต%อ่ืนท่ีเก่ียวข อง 

4.2437 1.2657 มาก 

5.ความพึงพอใจต�อการใช เครือข�ายสือ่สารข อมลูเช่ือมโยงในหน�วยงาน 

5.1 ความสะดวกในการใช ระบบเครือข�ายสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยในการปฏิบัติงาน 4.2753 1.2235 มาก 

5.2 ระดับความเร็วในการใช ระบบเครอืข�ายของกระทรวงมหาดไทย 4.2342 1.2282 มาก 

6.ความพึงพอใจในด านการรกัษาความปลอดภัยการให บรกิารเครือข�ายการสื่อสารข อมลู 

6.1 ความสะดวกรวดเรว็ในการใช ระบบควบคุมการเข าถึงเครอืข�ายสือ่สารข อมลู                            
(Authentication System) 

4.2500 1.2695 มาก 

6.2 ระดับความเร็วในการใช ระบบเครอืข�ายของกระทรวงมหาดไทย 4.2025 1.2717 มาก 

จากตาราง 6 แสดงว�าผู รับบริการมีความพึงพอใจต�องานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส% ของศูนย%เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยรวมอยู�ในระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.2310, S.D. = 
1.2731) เม่ือวิเคราะห%เป.นรายประเด็น พบว�าผู รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกประเด็น 
 
ตาราง 7 ค�าเฉลี่ย และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต�องานบริการระบบโทรศัพท%/โทรสาร

มหาดไทย ของศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

ประเด็น X bar S.D. 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

1. ความพึงพอใจต�อกระบวนการ/ข้ันตอนการให บริการ 

1.1 สามารถเข าถึงการบริการได ง�าย ข้ันตอนในการให บริการมีความคล�องตัว                                  
ไม�ยุ�งยาก ซับซ อน 

4.4525 0.9505 มาก 

1.2 การประชาสัมพันธ%เก่ียวกับข้ันตอนและระยะเวลาการให บริการ                                            
เช�น มีแผนภูมิแสดงระยะเวลาแล วเสร็จของงานท่ีประกาศให ผู รับบริการทราบ 

4.3869 1.0055 มาก 

1.3 ให บริการด วยความสะดวกรวดเร็วทันตามกําหนดเวลา 4.4426 0.9738 มาก 

1.4 ให บริการด วยความเสมอภาคตามลาํดับก�อน - หลัง 4.4557 0.9745 มาก 

2. ความพึงพอใจต�อเจ าหน าท่ีหรอืบุคลากรท่ีให บริการ 

2.1 ให บริการด วยความสุภาพ อ�อนน อม และเป.นกันเอง 4.5344 0.8979 มากท่ีสุด 

2.2 มีความเอาใจใส� กระตือรือร น และเตม็ใจให บริการ 4.5016 0.9343 มาก 

2.3 รับฟ�งป�ญหาหรือข อซักถามของผู รับบริการอย�างเตม็ใจ 4.5016 0.9273 มาก 

2.4 ให คําอธิบายและตอบข อสงสยัได ตรงประเด็น 4.5082 0.9413 มาก 

2.5 มีความชัดเจนในการให คําแนะนําท่ีเป.นประโยชน% 4.4918 0.9619 มาก 

3. ความพึงพอใจต�อสิ่งอํานวยความสะดวก 

3.1 ความสะดวกในการขอรับบรกิารตามช�องทางต�าง ๆ เช�น โทรศัพท% โทรสาร                           
อีเมล% และเว็บบอร%ด 

4.4951 0.9378 มาก 



๑๐ 

ประเด็น X bar S.D. 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

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

4.4787 0.9270 มาก 

3.3 การเป�ดรับฟ�งข อคิดเห็นต�อการให บริการ เช�น กล�องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม 4.3934 1.0127 มาก 

3.4 เอกสาร (คู�มือ) ประกอบการให ความรู เหมาะสมและสามารถนําไปใช ได จริง 4.4098 0.9577 มาก 

3.5 การตอบข อหารือ/การให คาํแนะนํา/คําวินิจฉัย/อนุมตัิ ได อย�างถูกต อง ชัดเจน รวดเร็ว 4.4820 0.9720 มาก 

3.6 การให ความรู ท่ัวถึง สอดคล องกับความต องการและ                                                       
ครอบคลมุทุกกลุ�มเปkาหมาย (ประชุม/สัมมนา/อบรม) 

4.4721 0.9513 มาก 

จากตาราง 7 แสดงว�าผู รับบริการมีความพึงพอใจต�องานบริการระบบโทรศัพท%/โทรสารมหาดไทย 
ของ ศสส.สป. โดยรวมอยู�ในระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.5016, S.D. = 0.9343) เม่ือวิเคราะห%เป.นรายประเด็น 
พบว�าผู รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากเกือบทุกประเด็นมีเพียงประเด็นท่ี 2.1 ให บริการด วยความ
สุภาพ อ�อนน อม และเป.นกันเอง ผู ใช บริการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

 
ตาราง 8 ค�าเฉลี่ย และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต�องานบริการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบ

คอมพิวเตอร% ของศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

ประเด็น X bar S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจต�อกระบวนการ/ข้ันตอนการให บริการ 

1.1 สามารถเข าถึงการบริการได ง�าย ข้ันตอนในการให บรกิารมีความคล�องตัว ไม�ยุ�งยาก ซับซ อน 4.4538 0.9235 มาก 

1.2 การประชาสมัพันธ%เก่ียวกับข้ันตอนและระยะเวลาการให บริการ เช�น มแีผนภมูิแสดงระยะเวลา
แล วเสรจ็ของงานท่ีประกาศให ผู รับบรกิารทราบ 

4.2689 1.0508 มาก 

1.3 ให บริการด วยความสะดวกรวดเรว็ทันตามกําหนดเวลา 4.3866 0.9797 มาก 

1.4 ให บริการด วยความเสมอภาคตามลําดบัก�อน - หลัง 4.3697 1.0114 มาก 

2. ความพึงพอใจต�อเจ าหน าท่ีหรอืบุคลากรท่ีให บริการ 

2.1 ให บริการด วยความสภุาพ อ�อนน อม และเป.นกันเอง 4.5546 0.9047 มากท่ีสดุ 

2.2 มีความเอาใจใส� กระตือรือร น และเตม็ใจให บริการ 4.5546 0.9047 มาก 

2.3 รับฟ�งป�ญหาหรือข อซักถามของผู รับบรกิารอย�างเตม็ใจ 4.5294 0.8871 มากท่ีสดุ 

2.4 ให คําอธิบายและตอบข อสงสยัได ตรงประเด็น 4.5210 0.9153 มากท่ีสดุ 

2.5 มีความชัดเจนในการให คาํแนะนําท่ีเป.นประโยชน% 4.5714 0.9035 มากท่ีสดุ 

3. ความพึงพอใจต�อสิง่อํานวยความสะดวก 

3.1 ความสะดวกในการขอรับบริการตามช�องทางต�าง ๆ  เช�น โทรศัพท% โทรสาร อีเมล% และเว็บบอร%ด 4.3866 1.0299 มาก 

3.2 ความเพียงพอของช�องทางการติดต�อขอรับบริการ เช�น โทรศัพท% โทรสาร อีเมล% และเว็บบอร%ด 4.3277 1.0541 มาก 

3.3 การเป�ดรับฟ�งข อคิดเห็นต�อการให บริการ เช�น กล�องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม 4.2941 1.0951 มาก 

3.4 เอกสาร (คู�มอื) ประกอบการให ความรู เหมาะสมและสามารถนําไปใช ได จริง 4.2353 1.0901 มาก 



๑๑ 

ประเด็น X bar S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

3.5 การตอบข อหารือ/การให คาํแนะนํา/คําวินิจฉัย/อนุมัติ ได อย�างถูกต อง ชัดเจน รวดเร็ว 4.3193 1.0120 มาก 

3.6 การให ความรู ท่ัวถึง สอดคล องกับความต องการและ                                                                              
ครอบคลมุทุกกลุ�มเปkาหมาย (ประชุม/สัมมนา/อบรม) 

4.3193 1.0447 มาก 

จากตาราง 8 แสดงว�า ผู รับบริการมีความพึงพอใจต�องานบริการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร%
ของศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อยู�ในระดับมาก ถึงมากท่ีสุด 
โดยระดับมากท่ีสุด ( X = 4.5294, S.D. = 0.8871) และระดับมาก ( X = 4.5546, S.D. = 0.9047) 
เม่ือวิเคราะห%เป.นรายประเด็น พบว�าผู รับบริการพึงพอใจในระดับมากเกือบทุกประเด็น โดยประเด็นท่ี 2. ความพึงพอใจ
ต�อเจ าหน าท่ีหรือบุคลากรท่ีให บริการ ผู รับบริการพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด แต�มีประเด็นย�อยท่ี 2.2 มีความเอาใจใส� 
กระตือรือร น และเต็มใจให บริการ ผู รับบริการพึงพอใจในระดับมาก 

 

ตาราง 9 ค�าเฉลี่ย และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต�องานบริการตรวจสอบอุปกรณ%เครือข�าย
โทรคมนาคม และอุปกรณ%สื่อสาร ของศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

 

ประเด็น X bar S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจต�อกระบวนการ/ข้ันตอนการให บริการ 

1.1 สามารถเข าถึงการบริการได ง�าย ข้ันตอนในการให บรกิารมีความคล�องตัว ไม�ยุ�งยาก ซับซ อน 4.2813 1.0821 มาก 

1.2 การประชาสมัพันธ%เก่ียวกับข้ันตอนและระยะเวลาการให บริการ เช�น                                                      
มีแผนภูมิแสดงระยะเวลาแล วเสรจ็ของงานท่ีประกาศให ผู รับบรกิารทราบ 

4.2344 1.2086 มาก 

1.3 ให บริการด วยความสะดวกรวดเรว็ทันตามกําหนดเวลา 4.3750 1.0533 มาก 

1.4 ให บริการด วยความเสมอภาคตามลําดบัก�อน - หลัง 4.3906 1.0550 มาก 

2. ความพึงพอใจต�อเจ าหน าท่ีหรอืบุคลากรท่ีให บริการ 

2.1 ให บริการด วยความสภุาพ อ�อนน อม และเป.นกันเอง 4.5938 0.7009 มากท่ีสดุ 

2.2 มีความเอาใจใส� กระตือรือร น และเตม็ใจให บริการ 4.5000 0.7706 มาก 

2.3 รับฟ�งป�ญหาหรือข อซักถามของผู รับบรกิารอย�างเตม็ใจ 4.5313 0.7699 มากท่ีสดุ 

2.4 ให คําอธิบายและตอบข อสงสยัได ตรงประเด็น 4.5469 0.7056 มากท่ีสดุ 

2.5 มีความชัดเจนในการให คาํแนะนําท่ีเป.นประโยชน% 4.5313 0.7282 มากท่ีสดุ 

3. ความพึงพอใจต�อสิง่อํานวยความสะดวก 

3.1 ความสะดวกในการขอรับบริการตามช�องทางต�าง ๆ  เช�น โทรศัพท% โทรสาร อีเมล% และเว็บบอร%ด 4.3750 0.9922 มาก 

3.2 ความเพียงพอของช�องทางการติดต�อขอรับบริการ เช�น โทรศัพท% โทรสาร อีเมล% และเว็บบอร%ด 4.4531 0.9342 มาก 

3.3 การเป�ดรับฟ�งข อคิดเห็นต�อการให บริการ เช�น กล�องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม 4.2969 0.9792 มาก 

3.4 เอกสาร (คู�มอื) ประกอบการให ความรู เหมาะสมและสามารถนําไปใช ได จริง 4.2969 0.9300 มาก 

3.5 การตอบข อหารือ/การให คาํแนะนํา/คําวินิจฉัย/อนุมัติ ได อย�างถูกต อง ชัดเจน รวดเร็ว 4.4688 0.7699 มาก 

3.6 การให ความรู ท่ัวถึง สอดคล องกับความต องการและ                                                                              
ครอบคลมุทุกกลุ�มเปkาหมาย (ประชุม/สัมมนา/อบรม) 

4.5156 0.7704 มากท่ีสดุ 



๑๒ 

จากตาราง 9 แสดงว�า ผู รับบริการมีความพึงพอใจต�องานบริการตรวจสอบอุปกรณ% เครือข�าย
โทรคมนาคม และอุปกรณ%สื่อสาร ของ ศสส.สป. โดยรวมอยู�ในระดับมาก ถึงมากท่ีสุด โดยระดับมากท่ีสุด 
( X =4.5469, S.D. = 0.7056) และระดับมาก ( X =4.3750, S.D. = 0.9922) เม่ือวิเคราะห%เป.นราย
ประเด็น พบว�าผู รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 5 ประเด็น ส�วนระดับมาก 10 ประเด็น  

 
ตาราง 10 ค�าเฉลี่ย และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต�องานบริการตรวจซ�อม อุปกรณ%

เครือข�ายโทรคมนาคม และอุปกรณ%สื่อสารของ ศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

ประเด็น X bar S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจต�อกระบวนการ/ข้ันตอนการให บริการ 

1.1 สามารถเข าถึงการบริการได ง�าย ข้ันตอนในการให บรกิารมีความคล�องตัว ไม�ยุ�งยาก ซับซ อน 4.4576 1.0628 มาก 

1.2 การประชาสมัพันธ%เก่ียวกับข้ันตอนและระยะเวลาการให บริการ                                                            
เช�น มแีผนภูมิแสดงระยะเวลาแล วเสรจ็ของงานท่ีประกาศให ผู รบับริการทราบ 

4.4407 1.0935 มาก 

1.3 ให บริการด วยความสะดวกรวดเรว็ทันตามกําหนดเวลา 4.3729 1.1031 มาก 

1.4 ให บริการด วยความเสมอภาคตามลําดบัก�อน - หลัง 4.3729 1.1031 มาก 

2. ความพึงพอใจต�อเจ าหน าท่ีหรอืบุคลากรท่ีให บริการ 

2.1 ให บริการด วยความสภุาพ อ�อนน อม และเป.นกันเอง 4.4068 1.0754 มาก 

2.2 มีความเอาใจใส� กระตือรือร น และเตม็ใจให บริการ 4.4068 1.0754 มาก 

2.3 รับฟ�งป�ญหาหรือข อซักถามของผู รับบรกิารอย�างเตม็ใจ 4.4237 1.0768 มาก 

2.4 ให คําอธิบายและตอบข อสงสยัได ตรงประเด็น 4.4407 1.0459 มาก 

2.5 มีความชัดเจนในการให คาํแนะนําท่ีเป.นประโยชน% 4.3729 1.1031 มาก 

3. ความพึงพอใจต�อสิง่อํานวยความสะดวก 

3.1 ความสะดวกในการขอรับบริการตามช�องทางต�าง ๆ  เช�น โทรศัพท% โทรสาร อีเมล% และเว็บบอร%ด 4.4237 1.0924 มาก 

3.2 ความเพียงพอของช�องทางการติดต�อขอรับบริการ เช�น โทรศัพท% โทรสาร อีเมล% และเว็บบอร%ด 4.3559 1.1463 มาก 

3.3 การเป�ดรับฟ�งข อคิดเห็นต�อการให บริการ เช�น กล�องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม 4.4407 1.0935 มาก 

3.4 เอกสาร (คู�มอื) ประกอบการให ความรู เหมาะสมและสามารถนําไปใช ได จริง 4.3898 1.1202 มาก 

3.5 การตอบข อหารือ/การให คาํแนะนํา/คําวินิจฉัย/อนุมัติ ได อย�างถูกต อง ชัดเจน รวดเร็ว 4.3729 1.1031 มาก 

3.6 การให ความรู ท่ัวถึง สอดคล องกับความต องการและ                                                                                    
ครอบคลมุทุกกลุ�มเปkาหมาย (ประชุม/สัมมนา/อบรม) 

4.3898 1.1352 มาก 

 
จากตาราง 10 แสดงว�า ผู รับบริการมีความพึงพอใจต�องานบริการตรวจซ�อม อุปกรณ%เครือข�ายโทรคมนาคม และ

อุปกรณ%สื่อสารของ ศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยรวมอยู�ในระดับมาก                  
( X = 4.3729, S.D. = 1.1031) เม่ือวิเคราะห%เป.นรายประเด็น พบว�าผู รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากทุก
ประเด็น 

 



๑๓ 

ตาราง 11 ค�าเฉลี่ย และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต�องานบริการพัฒนาและบํารุงรักษา
ระบบงานสารสนเทศ ของศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

 

ประเด็น X bar S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจต�อกระบวนการ/ข้ันตอนการให บริการ 

1.1 สามารถเข าถึงการบริการได ง�าย ข้ันตอนในการให บรกิารมีความคล�องตัว ไม�ยุ�งยาก ซับซ อน 4.3684 1.0863 มาก 

1.2 การประชาสมัพันธ%เก่ียวกับข้ันตอนและระยะเวลาการให บริการ                                                                     
เช�น มแีผนภูมิแสดงระยะเวลาแล วเสรจ็ของงานท่ีประกาศให ผู รบับริการทราบ 

4.1053 1.1650 มาก 

1.3 ให บริการด วยความสะดวกรวดเรว็ทันตามกําหนดเวลา 4.3947 1.0141 มาก 

1.4 ให บริการด วยความเสมอภาคตามลําดบัก�อน - หลัง 4.4474 1.0437 มาก 

2. ความพึงพอใจต�อเจ าหน าท่ีหรอืบุคลากรท่ีให บริการ 

2.1 ให บริการด วยความสภุาพ อ�อนน อม และเป.นกันเอง 4.3684 1.3063 มาก 

2.2 มีความเอาใจใส� กระตือรือร น และเตม็ใจให บริการ 4.1842 1.2948 มาก 

2.3 รับฟ�งป�ญหาหรือข อซักถามของผู รับบรกิารอย�างเตม็ใจ 4.1579 1.3480 มาก 

2.4 ให คําอธิบายและตอบข อสงสยัได ตรงประเด็น 4.2368 1.3065 มาก 

2.5 มีความชัดเจนในการให คาํแนะนําท่ีเป.นประโยชน% 4.2368 1.3065 มาก 

3. ความพึงพอใจต�อสิง่อํานวยความสะดวก 

3.1 ความสะดวกในการขอรับบริการตามช�องทางต�าง ๆ  เช�น โทรศัพท% โทรสาร อีเมล% และเว็บบอร%ด 4.3421 1.1304 มาก 

3.2 ความเพียงพอของช�องทางการติดต�อขอรับบริการ เช�น โทรศัพท% โทรสาร อีเมล% และเว็บบอร%ด 4.3684 1.1103 มาก 

3.3 การเป�ดรับฟ�งข อคิดเห็นต�อการให บริการ เช�น กล�องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม 4.3158 1.1722 มาก 

3.4 เอกสาร (คู�มอื) ประกอบการให ความรู เหมาะสมและสามารถนําไปใช ได จริง 4.2632 1.1627 มาก 

3.5 การตอบข อหารือ/การให คาํแนะนํา/คําวินิจฉัย/อนุมัติ ได อย�างถูกต อง ชัดเจน รวดเร็ว 4.3421 1.1304 มาก 

3.6 การให ความรู ท่ัวถึง สอดคล องกับความต องการและ                                                                                 
ครอบคลมุทุกกลุ�มเปkาหมาย(ประชุม/สัมมนา/อบรม) 

4.2105 1.2388 มาก 

4.ความพึงพอใจต�อระบบสารสนเทศตอบสนองความต องการใช งานของผู รับบริการ 

4.1 มีการนําเทคโนโลยสีมยัใหม�มาใช ในการปฏิบัติงาน/                                                                                   
การให คาํปรึกษาและส�งเสรมิองค%กรผ�านระบบออนไลน% 

4.3421 1.0330 มาก 

4.2 การเข าถึงข อมลูสารสนเทศของ สป.มท. ใช งานง�าย และสะดวก 4.2368 1.0371 มาก 

4.3 การเข าถึงข อมลูสารสนเทศของ สป.มท. รวดเร็ว เช�น เว็บไซต%หน�วยงานในสังกัด                                              
สป.มท. e-learning เป.นต น 

4.2368 1.0621 มาก 

4.4 ข อมูลสารสนเทศมเีพียงพอ และครอบคลมุ 4.2368 1.0621 มาก 

4.5 ข อมูลสารสนเทศทันสมยัต�อการใช งานของผู รบับริการ 4.2632 1.0683 มาก 

4.6 เว็บไซต%ของหน�วยงาน สป.มท. มคีวามสวยงาม ทันสมยั                                                                               
และสามารถเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต%อ่ืนท่ีเก่ียวข อง 

4.3684 1.0618 มาก 

    



๑๔ 

ประเด็น X bar S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

5.ความพึงพอใจต�อการใช เครือข�ายสือ่สารข อมลูเช่ือมโยงในหน�วยงาน 

5.1 ความสะดวกในการใช ระบบเครือข�ายสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยในการปฏิบัติงาน 4.3421 1.1068 มาก 

5.2 ระดับความเร็วในการใช ระบบเครอืข�ายของกระทรวงมหาดไทย 4.2895 1.1217 มาก 

6.ความพึงพอใจในด านการรกัษาความปลอดภัยการให บรกิารเครือข�ายการสื่อสารข อมลู 

6.1 ความสะดวกรวดเรว็ในการใช ระบบควบคุมการเข าถึงเครอืข�ายสือ่สารข อมลู                                
(Authentication System) 

4.3947 1.0397 มาก 

6.2 ระดับความเร็วในการใช ระบบเครอืข�ายของกระทรวงมหาดไทย 4.3684 1.0110 มาก 

จากตาราง 11 แสดงว�า ผู รับบริการมีความพึงพอใจต�องานบริการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบงาน
สารสนเทศ ของ ศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อยู�ในระดับ               
พึงพอใจมาก ( X = 4.3684, S.D. = 1.0110) เม่ือวิเคราะห% เป.นรายประเด็น พบว�าผู รับบริการมีความพึงพอใจ
ในระดับมากทุกประเด็น 

 
ตาราง 12 ค�าเฉลี่ย และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต�องานบริการฝ�กอบรมความรู ด าน 

ICT ของศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

ประเด็น X bar S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจต�อกระบวนการ/ข้ันตอนการให บริการ 

1.1 สามารถเข าถึงการบริการได ง�าย ข้ันตอนในการให บรกิารมีความคล�องตัว ไม�ยุ�งยาก ซับซ อน 3.3218 1.8662 ปานกลาง 

1.2 การประชาสมัพันธ%เก่ียวกับข้ันตอนและระยะเวลาการให บริการ                                                                   
เช�น มแีผนภูมิแสดงระยะเวลาแล วเสรจ็ของงานท่ีประกาศให ผู รบับริการทราบ 

3.4368 1.8858 ปานกลาง 

1.3 ให บริการด วยความสะดวกรวดเรว็ทันตามกําหนดเวลา 3.3678 1.8823 ปานกลาง 

1.4 ให บริการด วยความเสมอภาคตามลําดบัก�อน - หลัง 3.3908 1.8776 ปานกลาง 

2. ความพึงพอใจต�อเจ าหน าท่ีหรอืบุคลากรท่ีให บริการ 

2.1 ให บริการด วยความสภุาพ อ�อนน อม และเป.นกันเอง 3.5747 1.8297 มาก 

2.2 มีความเอาใจใส� กระตือรือร น และเตม็ใจให บริการ 3.5632 1.8239 ปานกลาง 

2.3 รับฟ�งป�ญหาหรือข อซักถามของผู รับบรกิารอย�างเตม็ใจ 3.6322 1.8327 มาก 

2.4 ให คําอธิบายและตอบข อสงสยัได ตรงประเด็น 3.5747 1.8108 มาก 

2.5 มีความชัดเจนในการให คาํแนะนําท่ีเป.นประโยชน% 3.5747 1.7980 มาก 

3. ความพึงพอใจต�อสิง่อํานวยความสะดวก 

3.1 ความสะดวกในการขอรับบริการตามช�องทางต�าง ๆ  เช�น โทรศัพท% โทรสาร อีเมล% และเว็บบอร%ด 3.3908 1.8837 ปานกลาง 

3.2 ความเพียงพอของช�องทางการติดต�อขอรับบริการ เช�น โทรศัพท% โทรสาร อีเมล% และเว็บบอร%ด 3.4023 1.8349 ปานกลาง 

3.3 การเป�ดรับฟ�งข อคิดเห็นต�อการให บริการ เช�น กล�องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม 3.4483 1.8616 ปานกลาง 

3.4 เอกสาร (คู�มอื) ประกอบการให ความรู เหมาะสมและสามารถนําไปใช ได จริง 3.3678 1.8265 ปานกลาง 



๑๕ 

ประเด็น X bar S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

3.5 การตอบข อหารือ/การให คาํแนะนํา/คําวินิจฉัย/อนุมัติ ได อย�างถูกต อง ชัดเจน รวดเร็ว 3.4253 1.8422 ปานกลาง 

3.6 การให ความรู ท่ัวถึง สอดคล องกับความต องการและ                                      
ครอบคลมุทุกกลุ�มเปkาหมาย (ประชุม/สัมมนา/อบรม)                                                                         

3.4138 1.8849 ปานกลาง 

4.ความพึงพอใจต�อระบบสารสนเทศตอบสนองความต องการใช งานของผู รับบริการ 

4.1 มีการนําเทคโนโลยสีมยัใหม�มาใช ในการปฏิบัติงาน/การให คาํปรกึษาและส�งเสริมองค%กรผ�าน
ระบบออนไลน% 

3.3448 1.8866 ปานกลาง 

4.2 การเข าถึงข อมลูสารสนเทศของ สป.มท. ใช งานง�าย และสะดวก 3.3793 1.8891 ปานกลาง 

4.3 การเข าถึงข อมลูสารสนเทศของ สป.มท. รวดเร็ว เช�น เว็บไซต%หน�วยงานในสังกัด                                     
สป.มท. e-learning เป.นต น 

3.2989 1.8883 ปานกลาง 

4.4 ข อมูลสารสนเทศมเีพียงพอ และครอบคลมุ 3.3103 1.8650 ปานกลาง 

4.5 ข อมูลสารสนเทศทันสมยัต�อการใช งานของผู รบับริการ 3.3448 1.8927 ปานกลาง 

4.6 เว็บไซต%ของหน�วยงาน สป.มท. มคีวามสวยงาม ทันสมยั                                                                     
และสามารถเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต%อ่ืนท่ีเก่ียวข อง 

3.3908 1.8959 ปานกลาง 

5.ความพึงพอใจต�อการใช เครือข�ายสือ่สารข อมลูเช่ือมโยงในหน�วยงาน 

5.1 ความสะดวกในการใช ระบบเครือข�ายสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยในการปฏิบัติงาน 3.2989 1.9185 ปานกลาง 

5.2 ระดับความเร็วในการใช ระบบเครอืข�ายของกระทรวงมหาดไทย 3.3448 1.9288 ปานกลาง 

6.ความพึงพอใจในด านการรกัษาความปลอดภัยการให บรกิารเครือข�ายการสื่อสารข อมลู 

6.1 ความสะดวกรวดเรว็ในการใช ระบบควบคุมการเข าถึงเครอืข�ายสือ่สารข อมลู                              
(Authentication System) 

3.4368 1.8427 ปานกลาง 

6.2 ระดับความเร็วในการใช ระบบเครอืข�ายของกระทรวงมหาดไทย 3.4713 1.8184 ปานกลาง 

จากตาราง 12 แสดงว�า ผู รับบริการมีความพึงพอใจต�องานบริการฝ�กอบรมความรู ด าน ICT ของ ศูนย%เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยรวมอยู�ในระดับปานกลาง ( X =3.4023 S.D. = 
1.8349) เม่ือวิเคราะห%เป.นรายประเด็นพบว�าผู รับริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลางเกือบทุกประเด็น 
ประเด็นในข อ 2. ความพึงพอใจต�อเจ าหน าท่ีหรือบุคลากรท่ีให บริการ ผู รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก 
แต�ก็ยังมีประเด็นย�อยท่ี 2.2 มีความเอาใจใส� กระตือรือร น และเต็มใจให บริการ ผู รับบริการมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง 

 
 



๑๖ 

ตาราง 13 ค�าเฉลี่ย และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต�องานบริการสื่อสารเพ่ือความม่ันคง 
(CCTV, Jammer) ของศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

 

ประเด็น X bar S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจต�อกระบวนการ/ข้ันตอนการให บริการ 

1.1 สามารถเข าถึงการบริการได ง�าย ข้ันตอนในการให บรกิารมีความคล�องตัว ไม�ยุ�งยาก ซับซ อน 3.9400 1.5154 มาก 

1.2 การประชาสมัพันธ%เก่ียวกับข้ันตอนและระยะเวลาการให บริการ                                                              
เช�น มแีผนภูมิแสดงระยะเวลาแล วเสรจ็ของงานท่ีประกาศให ผู รบับริการทราบ 

3.8800 1.4784 มาก 

1.3 ให บริการด วยความสะดวกรวดเรว็ทันตามกําหนดเวลา 3.9600 1.4417 มาก 

1.4 ให บริการด วยความเสมอภาคตามลําดบัก�อน - หลัง 3.9200 1.4538 มาก 

2. ความพึงพอใจต�อเจ าหน าท่ีหรอืบุคลากรท่ีให บริการ 

2.1 ให บริการด วยความสภุาพ อ�อนน อม และเป.นกันเอง 4.1000 1.3153 มาก 

2.2 มีความเอาใจใส� กระตือรือร น และเตม็ใจให บริการ 4.0400 1.3559 มาก 

2.3 รับฟ�งป�ญหาหรือข อซักถามของผู รับบรกิารอย�างเตม็ใจ 4.0600 1.3477 มาก 

2.4 ให คําอธิบายและตอบข อสงสยัได ตรงประเด็น 3.9600 1.3994 มาก 

2.5 มีความชัดเจนในการให คาํแนะนําท่ีเป.นประโยชน% 4.0800 1.3090 มาก 

3. ความพึงพอใจต�อสิง่อํานวยความสะดวก 

3.1 ความสะดวกในการขอรับบริการตามช�องทางต�าง ๆ  เช�น โทรศัพท% โทรสาร อีเมล% และเว็บบอร%ด 3.9200 1.3977 มาก 

3.2 ความเพียงพอของช�องทางการติดต�อขอรับบริการ เช�น โทรศัพท% โทรสาร อีเมล% และเว็บบอร%ด 3.9200 1.4260 มาก 

3.3 การเป�ดรับฟ�งข อคิดเห็นต�อการให บริการ เช�น กล�องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม 3.9000 1.4866 มาก 

3.4 เอกสาร (คู�มอื) ประกอบการให ความรู เหมาะสมและสามารถนําไปใช ได จริง 3.8800 1.4648 มาก 

3.5 การตอบข อหารือ/การให คาํแนะนํา/คําวินิจฉัย/อนุมัติ ได อย�างถูกต อง ชัดเจน รวดเร็ว 3.9600 1.4136 มาก 

3.6 การให ความรู ท่ัวถึง สอดคล องกับความต องการและ                                                                    
ครอบคลมุทุกกลุ�มเปkาหมาย (ประชุม/สัมมนา/อบรม) 

3.9600 1.4417 มาก 

4.ความพึงพอใจต�อระบบสารสนเทศตอบสนองความต องการใช งานของผู รับบริการ 

4.1 มีการนําเทคโนโลยสีมยัใหม�มาใช ในการปฏิบัติงาน/                                                                             
การให คาํปรึกษาและส�งเสรมิองค%กรผ�านระบบออนไลน% 

3.9400 1.4753 มาก 

4.2 การเข าถึงข อมลูสารสนเทศของ สป.มท. ใช งานง�าย และสะดวก 3.9800 1.4898 มาก 

4.3 การเข าถึงข อมลูสารสนเทศของ สป.มท. รวดเร็ว                                                                                      
เช�น เว็บไซต%หน�วยงานในสังกัด สป.มท. e-learning เป.นต น 

3.8200 1.4925 มาก 

4.4 ข อมูลสารสนเทศมเีพียงพอ และครอบคลมุ 3.8400 1.4610 มาก 

4.5 ข อมูลสารสนเทศทันสมยัต�อการใช งานของผู รบับริการ 3.9000 1.4731 มาก 

4.6 เว็บไซต%ของหน�วยงาน สป.มท. มคีวามสวยงาม ทันสมยั                                                                                
และสามารถเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต%อ่ืนท่ีเก่ียวข อง 

4.0000 1.4697 มาก 



๑๗ 

ประเด็น X bar S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

5.ความพึงพอใจต�อการใช เครือข�ายสือ่สารข อมลูเช่ือมโยงในหน�วยงาน 

5.1 ความสะดวกในการใช ระบบเครือข�ายสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยในการปฏิบัติงาน 3.9600 1.5226 มาก 

5.2 ระดับความเร็วในการใช ระบบเครอืข�ายของกระทรวงมหาดไทย 3.9800 1.4898 มาก 

จากตาราง 13 แสดงว�า ผู รับบริการมีความพึงพอใจต�องานบริการสื่อสารเพ่ือความม่ันคง                   
(CCTV, Jammer) ของศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยรวม
อยู�ในระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.1000, S.D. =1.3153) เม่ือวิเคราะห%เป.นรายประเด็นพบว�าผู รับบริการมี
ความพึงพอใจในระดับมากทุกประเด็น 

 
  ตาราง 14 ค�าเฉลี่ย และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต�องานบริการเชื่อมโยงเครือข�ายโทรคมนาคม 

(ICT) มหาดไทยของศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย         
   

ประเด็น X bar S.D. 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

1. ความพึงพอใจต�อกระบวนการ/ข้ันตอนการให บริการ 

1.1 สามารถเข าถึงการบริการได ง�าย ข้ันตอนในการให บรกิารมีความคล�องตัว ไม�ยุ�งยาก ซับซ อน 4.0323 1.5342 มาก 

1.2 การประชาสมัพันธ%เก่ียวกับข้ันตอนและระยะเวลาการให บริการ                                                                                    
เช�น มแีผนภูมิแสดงระยะเวลาแล วเสรจ็ของงานท่ีประกาศให ผู รบับริการทราบ 

3.9032 1.5731 มาก 

1.3 ให บริการด วยความสะดวกรวดเรว็ทันตามกําหนดเวลา 4.0645 1.5437 มาก 

1.4 ให บริการด วยความเสมอภาคตามลําดบัก�อน - หลัง 4.0645 1.5644 มาก 

2. ความพึงพอใจต�อเจ าหน าท่ีหรอืบุคลากรท่ีให บริการ 

2.1 ให บริการด วยความสภุาพ อ�อนน อม และเป.นกันเอง 4.1935 1.4462 มาก 

2.2 มีความเอาใจใส� กระตือรือร น และเตม็ใจให บริการ 4.1613 1.4613 มาก 

2.3 รับฟ�งป�ญหาหรือข อซักถามของผู รับบรกิารอย�างเตม็ใจ 4.0645 1.4577 มาก 

2.4 ให คําอธิบายและตอบข อสงสยัได ตรงประเด็น 4.0645 1.4577 มาก 

2.5 มีความชัดเจนในการให คาํแนะนําท่ีเป.นประโยชน% 4.0968 1.4448 มาก 

3. ความพึงพอใจต�อสิง่อํานวยความสะดวก 

3.1 ความสะดวกในการขอรับบริการตามช�องทางต�าง ๆ  เช�น โทรศัพท% โทรสาร อีเมล% และเว็บบอร%ด 4.0968 1.5315 มาก 

3.2 ความเพียงพอของช�องทางการติดต�อขอรับบริการ เช�น โทรศัพท% โทรสาร อีเมล% และเว็บบอร%ด 4.1613 1.5048 มาก 

3.3 การเป�ดรับฟ�งข อคิดเห็นต�อการให บริการ เช�น กล�องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม 4.0323 1.5342 มาก 

3.4 เอกสาร (คู�มอื) ประกอบการให ความรู เหมาะสมและสามารถนําไปใช ได จริง 4.0645 1.5013 มาก 

3.5 การตอบข อหารือ/การให คาํแนะนํา/คําวินิจฉัย/อนุมัติ ได อย�างถูกต อง ชัดเจน รวดเร็ว 4.0645 1.5013 มาก 

3.6 การให ความรู ท่ัวถึง สอดคล องกับความต องการและ                                                                             
ครอบคลมุทุกกลุ�มเปkาหมาย (ประชุม/สัมมนา/อบรม) 
 

4.0645 1.5013 มาก 



๑๘ 

ประเด็น X bar S.D. 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

4.ความพึงพอใจต�อระบบสารสนเทศตอบสนองความต องการใช งานของผู รับบริการ 

4.1 มีการนําเทคโนโลยสีมยัใหม�มาใช ในการปฏิบัติงาน/                                                                                                  
การให คาํปรึกษาและส�งเสรมิองค%กรผ�านระบบออนไลน% 

4.1290 1.4754 มาก 

4.2 การเข าถึงข อมลูสารสนเทศของ สป.มท. ใช งานง�าย และสะดวก 4.0968 1.5103 มาก 

4.3 การเข าถึงข อมลูสารสนเทศของ สป.มท. รวดเร็ว                                                                                                 
เช�น เว็บไซต%หน�วยงานในสังกัด สป.มท. e-learning เป.นต น 

4.0000 1.5027 มาก 

4.4 ข อมูลสารสนเทศมเีพียงพอ และครอบคลมุ 4.0645 1.5013 มาก 

4.5 ข อมูลสารสนเทศทันสมยัต�อการใช งานของผู รบับริการ 4.0323 1.5130 มาก 

4.6 เว็บไซต%ของหน�วยงาน สป.มท. มคีวามสวยงาม ทันสมยั                                                                                          
และสามารถเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต%อ่ืนท่ีเก่ียวข อง 

4.0000 1.4591 มาก 

5.ความพึงพอใจต�อการใช เครือข�ายสือ่สารข อมลูเช่ือมโยงในหน�วยงาน 

5.1 ความสะดวกในการใช ระบบเครือข�ายสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยในการปฏิบัติงาน 4.0000 1.5658 มาก 

5.2 ระดับความเร็วในการใช ระบบเครอืข�ายของกระทรวงมหาดไทย 3.9355 1.6051 มาก 

6.ความพึงพอใจในด านการรกัษาความปลอดภัยการให บรกิารเครือข�ายการสื่อสารข อมลู 

6.1 ความสะดวกรวดเรว็ในการใช ระบบควบคุมการเข าถึงเครอืข�ายสือ่สารข อมลู                                    
(Authentication System) 

4.1290 1.4534 มาก 

6.2 ระดับความเร็วในการใช ระบบเครอืข�ายของกระทรวงมหาดไทย 4.0000 1.5658 มาก 

7.ความพึงพอใจต�อการตดิตั้งเครื่องมอืสื่อสาร และเช่ือมโยงเครอืข�ายในข�ายกระทรวงมหาดไทย 

7.1 การตดิตั้งอุปกรณ%เช่ือมโยงเครือข�าย (ระบบ MPLS) ในข�ายกระทรวงมหาดไทย                                                             
ในหน�วยงานของท�าน 

4.0323 1.4916 มาก 

7.2 อุปกรณ%เช่ือมโยงในข อ 7.1 มีความทันสมัย รวดเร็ว                                                                                              
และเพียงพอครอบคลมุกับความต องการใช งานในหน�วยงานของท�าน 

4.0323 1.5342 มาก 

จากตาราง 14 แสดงว�า ผู รับบริการมีความพึงพอใจต�องานบริการเชื่อมโยงเครือข�ายโทรคมนาคม 
(ICT) มหาดไทย ของศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยรวมอยู�
ในระดับพึงพอใจมาก ( X =4.1935, S.D. = 1.4462) เม่ือวิเคราะห%เป.นรายประเด็น พบว�าผู รับบริการมีความ 
พึงพอใจในระดับมากทุกประเด็น 

 



๑๙ 

ตาราง 15 ค�าเฉลี่ย และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต�องานบริการวิเคราะห%โครงการจัดหา   
                ระบบคอมพิวเตอร%ของหน�วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ของศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
                การสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงหาดไทย 

ประเด็น X bar S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจต�อกระบวนการ/ข้ันตอนการให บริการ 

1.1 สามารถเข าถึงการบริการได ง�าย ข้ันตอนในการให บรกิารมีความคล�องตัว ไม�ยุ�งยาก ซับซ อน 4.2963 1.0823 มาก 

1.2 การประชาสมัพันธ%เก่ียวกับข้ันตอนและระยะเวลาการให บริการ                                                                           
เช�น มแีผนภูมิแสดงระยะเวลาแล วเสรจ็ของงานท่ีประกาศให ผู รบับริการทราบ 

4.2407 1.0876 มาก 

1.3 ให บริการด วยความสะดวกรวดเรว็ทันตามกําหนดเวลา 4.3519 0.9843 มาก 

1.4 ให บริการด วยความเสมอภาคตามลําดบัก�อน - หลัง 4.4074 0.9529 มาก 

2. ความพึงพอใจต�อเจ าหน าท่ีหรอืบุคลากรท่ีให บริการ 

2.1 ให บริการด วยความสภุาพ อ�อนน อม และเป.นกันเอง 4.5370 0.9759 มากท่ีสดุ 

2.2 มีความเอาใจใส� กระตือรือร น และเตม็ใจให บริการ 4.4444 0.9938 มาก 

2.3 รับฟ�งป�ญหาหรือข อซักถามของผู รับบรกิารอย�างเตม็ใจ 4.4815 0.9572 มาก 

2.4 ให คําอธิบายและตอบข อสงสยัได ตรงประเด็น 4.4444 0.9750 มาก 

2.5 มีความชัดเจนในการให คาํแนะนําท่ีเป.นประโยชน% 4.4259 0.9738 มาก 

3. ความพึงพอใจต�อสิง่อํานวยความสะดวก 

3.1 ความสะดวกในการขอรับบริการตามช�องทางต�าง ๆ  เช�น โทรศัพท% โทรสาร อีเมล% และเว็บบอร%ด 4.3889 1.0957 มาก 

3.2 ความเพียงพอของช�องทางการติดต�อขอรับบริการ เช�น โทรศัพท% โทรสาร อีเมล% และเว็บบอร%ด 4.3889 1.0957 มาก 

3.3 การเป�ดรับฟ�งข อคิดเห็นต�อการให บริการ เช�น กล�องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม 4.3519 1.0913 มาก 

3.4 เอกสาร (คู�มอื) ประกอบการให ความรู เหมาะสมและสามารถนําไปใช ได จริง 4.3148 1.0685 มาก 

3.5 การตอบข อหารือ/การให คาํแนะนํา/คําวินิจฉัย/อนุมัติ ได อย�างถูกต อง ชัดเจน รวดเร็ว 4.3704 1.0937 มาก 

3.6 การให ความรู ท่ัวถึง สอดคล องกับความต องการและ                                                                               
ครอบคลมุทุกกลุ�มเปkาหมาย (ประชุม/สัมมนา/อบรม) 

4.3519 1.0913 มาก 

4.ความพึงพอใจต�อระบบสารสนเทศตอบสนองความต องการใช งานของผู รับบริการ 

4.1 มีการนําเทคโนโลยสีมยัใหม�มาใช ในการปฏิบัติงาน/                                                                                          
การให คาํปรึกษาและส�งเสรมิองค%กรผ�านระบบออนไลน% 

4.2963 1.2417 มาก 

4.2 การเข าถึงข อมลูสารสนเทศของ สป.มท. ใช งานง�าย และสะดวก 4.2963 1.2267 มาก 

4.3 การเข าถึงข อมลูสารสนเทศของ สป.มท. รวดเร็ว                                                                                                    
เช�น เว็บไซต%หน�วยงานในสังกัด สป.มท. e-learning เป.นต น 

4.2037 1.2380 มาก 

4.4 ข อมูลสารสนเทศมเีพียงพอ และครอบคลมุ 4.3333 1.2472 มาก 

4.5 ข อมูลสารสนเทศทันสมยัต�อการใช งานของผู รบับริการ 4.2222 1.2571 มาก 

4.6 เว็บไซต%ของหน�วยงาน สป.มท. มคีวามสวยงาม ทันสมยั                                                                                  
และสามารถเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต%อ่ืนท่ีเก่ียวข อง 

4.2407 1.2313 มาก 

 



๒๐ 

จากตาราง 15 แสดงว�า ผู รับบริการมีความพึงพอใจต�องานบริการวิเคราะห%โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร%ของหน�วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ของศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อยู�ในระดับพึงพอใจมาก ถึงมากท่ีสุด โดยระดับมากท่ีสุด ( X = 4.5370 S.D. = 
0.9759) และระดับมาก ( X =4.4444 S.D. = 0.9750) เม่ือวิเคราะห%เป.นรายประเด็น พบว�าผู รับบริการมี
ความพึงพอใจในระดับมากเกือบทุกประเด็น มีเพียงประเด็นย�อยท่ี 2.1 ให บริการด วยความสุภาพ อ�อนน อม และเป.น
กันเอง ผู รับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 

ผลการวิเคราะห
ข�อมูลและแปลผลจากแบบสอบถามส%วนท่ี 3 

การวิเคราะห%ค�าเฉลี่ยตัวอย�าง (Sample Mean) ค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน Standard Deviation (S.D.)  
เพื่อใช อธิบายค�าเฉลี่ยของข อมูลที่ได จากแบบสอบถาม ส�วนที่ 3 ความเชื่อมั่นต�อภาพลักษณ%ขององค%กร 
ตารางท่ี 16 ค�าเฉลี่ย และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ (ความเชื่อม่ันต�อภาพลักษณ%ขององค%กร) 
ของผู รับบริการใน 12 งานบริการของ ศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย     
              

ประเด็น X bar S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความเช่ือมั่นในการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1.1 มีการช้ีแจงหรือให ข อมลู หลกัเกณฑ%และวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับการให บริการ ให ผู รบับริการทราบ 4.4027 1.1179 มาก 

1.2 ข้ันตอนในการให บรกิารมคีวามเหมาะสม 4.4032 1.1245 มาก 

1.3 ระยะเวลาในการให บริการมคีวามเหมาะสม 4.4115 1.1195 มาก 

2. ความเช่ือมั่นในการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต องการของผู รบับริการ 

2.1 เทคโนโลย ีนวัตกรรมท่ีนํามาให บริการมีความเหมาะสม 4.3891 1.1610 มาก 

2.2 ในภาพรวมผู รับบรกิารได รับการตอบสนองความต องการอย�างเหมาะสม 4.3920 1.1604 มาก 

2.3 ในภาพรวมผู รับบรกิารได รับบรกิารท่ีมีคณุภาพ 4.4134 1.1580 มาก 

  

จากตารางท่ี 16 ผู รับบริการมีความพึงพอใจ (ความเชื่อม่ันต�อภาพลักษณ%ขององค%กร) อยู�ในระดับมาก 
ท้ัง 12 งานบริการ จากแบบสอบถามในการสํารวจความพึงพอใจและไม�พึงพอใจของผู รับบริการและผู มีส�วนได 
ส�วนเสีย จํานวน 2,059 ชุด ผ�านระบบออนไลน% อนุมาณว�ามีผู ตอบแบบสอบถามจํานวน 2,059 ชุด                 
มีความเชื่อม่ันต�อภาพลักษณ%ขององค%ในระดับมาก 

ข�อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางานบริการของ ศสส.สป. ตามท่ีผู รับบริการให ความเห็น ดังนี้ 
1. ควรฝ�กอบรมให ความรู ทางด าน IT  
2. การให บริการด วยความถูกต องและรวดเร็ว  
3. การพัฒนารูปแบบเว็บไซต%กระทรวงมหาดไทยให มีความทันสมัย 
4. ปรับปรุงความเสถียรของระบบแม�ข�าย 
5. สรรหาและบรรจุบุคลากรตําแหน�งนายช�างไฟฟkาท่ีว�างอยู�ของแต�ละจังหวัด 

 



๒๑ 

สรุปผลการวิเคราะห
และแปลผลจากแบบสอบถามในการสํารวจความพึงพอใจและไม%พึงพอใจของ
ผู�รับบริการและผู�มีส%วนได�ส%วนเสียใน 12 งานบริการของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.  

ผู รับบริการมีความพึงพอใจต�อคุณภาพการให บริการของ ศสส.สป. ท้ัง 12 งานบริการจาก 48 ประเด็น
คําถามฯ อยู�ในระดับพึงพอใจมาก – มากท่ีสุด ค�าเฉลี่ยมากกว�า 2.51 จํานวน 1,892 ชุด คิดเป.นร อยละ 91.89 
และมีความพึงพอใจน อยค�าเฉลี่ยน อยกว�า 2.51 จํานวน 169 ชุด คิดเป.นร อยละ 8.11 จังหวัดท่ีตอบแบบสอบถาม
มากท่ีสุด 3 ลําดับแรกคือ จังหวัดพังงา จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร%ธานี หน�วยงานระดับกรมท่ีมีผู ใช บริการ
ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 3 ลําดับ คือ สป. ปค. และ ปภ.งานบริการท่ีมีผู ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก 
คือ งานบริการติดตั้งระบบวีดิทัศน%ทางไกล (Video Conference) งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส% 
และงานบริการระบบโทรศัพท% / โทรสารมหาดไทย  

ตารางท่ี 19 ภาพรวมร อยละความพึงพอใจและไม�พึงพอใจต�อการให บริการ จาํแนกแต�ละงานบรกิาร ของ 
                ศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รอบท่ี 1 ( ต.ค. 62 – มี.ค. 63) 

ประเภทงานบรกิาร 
จํานวนผู�ตอบ
แบบสอบถาม

ท้ังหมด 

ร�อยละของผู�ตอบ
แบบสอบถาม

ท้ังหมด 

เพศ พึงพอพอใจ  
(ค%าเฉลี่ยน�อยกว%า 

2.51) 

พึงพอพอใจ                
(ค%าเฉลี่ยมากกว%า 

 2.51) 
ชาย หญิง 

ไม%
ระบุ 

1.งานบริการติดตั้งระบบวีดิทัศน%ทางไกล 
(Video Conference) 

790 38.35 467 323 0 27 1.31 763 37.04 

2.งานบริการติดตั้งระบบสื่อสารผ�าน
ดาวเทียมเคลือ่นท่ี 

124 6.02 94 30 0 20 0.97 104 5.05 

3.งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส% 324 15.73 123 200 1 38 1.84 286 13.88 
4.งานบริการระบบโทรศัพท% / โทรสาร
มหาดไทย 

304 14.76 133 170 1 20 0.97 284 13.79 

5.งานบริการพัฒนาและบํารุงรกัษาระบบ
คอมพิวเตอร% 

135 6.55 55 80 0 7 0.34 128 6.21 

6.งานบริการตรวจสอบ อุปกรณ%เครือข�าย 
โทรคมนาคม และอุปกรณ%สื่อสาร 

64 3.11 43 21 0 1 0.05 63 3.06 

7.งานบริการตรวจซ�อม อุปกรณ%เครือข�าย 
โทรคมนาคม และอุปกรณ%สื่อสาร 

59 2.86 32 27 0 5 0.24 54 2.62 

8.งานบริการพัฒนาและบํารุงรกัษา
ระบบงานสารสนเทศ 

38 1.84 21 17 0 3 0.15 35 1.70 

9.งานบริการฝ�กอบรมด านความรู  ICT 86 4.17 47 39 0 27 1.31 59 2.86 
10.งานบริการการสื่อสารเพ่ือความมัน่คง 
(CCTV, Jammer) 

50 2.43 35 15 0 11 0.53 39 1.89 

11.งานบริการเช่ือมโยงเครือข�าย
โทรคมนาคม (ICT) มหาดไทย 

31 1.50 22 9 0 4 0.19 27 1.31 

12. งานวิเคราะห%โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร%ของหน�วยงานในสงักัด
กระทรวงมหาดไทย 

54 2.62 29 25 0 4 0.19 50 2.43 

รวม 2,059 100 1,101 956 2 167 8.11 1,892 91.89 

 



คณะผู�จัดทํา 
 
ที่ปรึกษา 
 นายชัชวาลย�  เบญจสิรวิงศ�  ผู�อํานวยการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 
 
คณะทํางาน 
 1. นางสาวพัชรี  ฤทธิ์เดช  ผอ.กลุ*มงานติดตามประเมินผลด�านสารสนเทศและการสื่อสาร
 2. นางสาวสุภาพร  จรัญวรพรรณ นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ   กตป. 
 3. นางเพ็ชร�รุ*ง   เซียงหลิว  เจ�าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  กตป. 
 4. นายศุภลักษณ� วรรณพงษ� นายช*างไฟฟ8าชํานาญงาน    กตป.  
 5. นางสาวป:ยะดา  เชื้อทองฮ้ัว เจ�าหน�าท่ีสนับสนุนงานมหาดไทย   กตป. 
 6. นายวีระชาติ   ชุ*มพาลี  เจ�าหน�าท่ีสนับสนุนงานมหาดไทย   กตป. 
 
  
 
วิเคราะห�และเรียบเรียง 
 นางสาวสุภาพร    จรัญวรพรรณ  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ  กตป. 
 
 
ที่มาของข�อมูล 
 แบบสอบถามเพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจ และไม*พึงพอใจของผู�รับบริการด�านการสื่อสารและสารสนเทศต*อคุณภาพ
การให�บริการของ ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(รอบเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

ท้ังนี้ ขอขอบคุณส*วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกภาคส*วน ได�แก* กรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัด/
กลุ*มจังหวัด สํานัก/กอง สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต                       
1 – 12 ลูกข*ายท้ัง 76 จังหวัด และหน*วยงานอ่ืนๆ ท่ีให�ความอนุเคราะห�ในการตอบแบบสํารวจความพึงพอใจและไม*พึง
พอใจของผู�รับบริการผ*านระบบออนไลน�ในครั้งนี้ 
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ข�อมูลแบบสํารวจความพึงพอใจต�อคุณภาพการให�บริการของศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สป. 
 
จํานวนของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามกลุ�มผู�รับบริการ (จังหวัด/กลุ�มจังหวัด) 

ลําดับตามจํานวน 
ผู�ตอบแบบสอบถาม 

จังหวัด จํานวน (คน) 

1 พังงา 50 
2 ชุมพร 50 
3 สุราษฎร�ธานี 48 
4 นราธิวาส 40 
5 ยะลา 39 
6 สงขลา 35 
7 ภูเก็ต 29 
8 อุทัยธานี 27 
9 ลําปาง 27 
10 ตราด 27 
11 อํานาจเจรญิ 25 
12 พระนครศรีอยุธยา 24 
13 ระยอง 23 
14 ระนอง 23 
15 อุดรธานี 22 
16 อ0างทอง 22 
17 สิงห�บุร ี 22 
18 สตูล 22 
19 ป3ตตานี 22 
20 อุบลราชธานี 21 
21 หนองคาย 21 
22 สุพรรณบุร ี 21 
23 สระแก6ว 21 
24 นครราชสมีา 21 
25 สุรินทร� 20 
26 สุโขทัย 20 
27 ศรีสะเกษ 20 
28 ลพบุร ี 20 
29 พิษณุโลก 20 
30 พะเยา 20 
31 ปราจีนบุร ี 20 
32 บุรีรัมย� 20 
33 น0าน 20 
34 นครนายก 20 
35 ตาก 20 
36 ฉะเชิงเทรา 20 
37 จันทบุร ี 20 
38 สระบุร ี 19 

 

เอกสาร 2 



 
ลําดับตามจํานวน 

ผู�ตอบแบบสอบถาม 
จังหวัด จํานวน (คน) 

39 นครสวรรค� 19 
40 อุตรดิตถ� 18 
41 เชียงใหม0 18 
42 เชียงราย 18 
43 กําแพงเพชร 18 
44 เพชรบูรณ� 17 
45 เลย 15 
46 พิจิตร 15 
47 ชัยนาท 14 
48 ชลบุร ี 13 
49 ขอนแก0น 13 
50 สกลนคร 12 
51 ลําพูน 11 
52 กระบ่ี 9 
53 ร6อยเอ็ด 9 
54 แม0ฮ0องสอน 9 
55 มุกดาหาร 8 
56 แพร0 8 
57 พัทลุง 8 
58 ตรัง 8 
59 มหาสารคาม 7 
60 ยโสธร 6 
61 ชัยภูม ิ 5 
62 สมุทรสาคร 4 
63 กาฬสินธุ� 4 
64 นครศรีธรรมราช 3 
65 กาญจนบุร ี 3 
66 นครปฐม 2 
67 สมุทรสงคราม 1 
68 ราชบุร ี 1 
69 นครพนม 1 

 



 
ข�อมูลแบบสํารวจความพึงพอใจต�อคุณภาพการให�บริการของศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สป. 

 
จํานวนของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามกลุ�มผู�รับบริการ (กรมในสังกัด มท.) 

ลําดับตาม
จํานวนผู�ตอบ
แบบสอบถาม 

กรม จํานวน (คน) 

1 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 88 
2 กรมการปกครอง 22 
3 กรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10 
4 กรมท่ีดิน 4 
5 กรมการพัฒนาชุมชน 2 
6 กรมส,งเสรมิการปกครองท-องถ่ิน 2 
7 สํานักงานรัฐมนตร ี 2 
8 กรมโยธาธิการและผังเมือง 1 

 

เอกสาร 2 



 

ลําดับตาม
จํานวนผู�ตอบ
แบบสอบถาม 

สํานัก / กอง จํานวน (คน) 

1 ศูนย�เทคโนโลยสีารสนเทศฯ สป. 30 
2 กองคลัง สป. 16 
3 กองกลาง สป. 12 
4 สํานักตรวจราชการ สป. 12 
5 กองการเจ�าหน�าท่ี สป. 11 
6 กองการต/างประเทศ สป. 10 
7 กองสารนิเทศ สป. 7 
8 สถาบันดํารงราชานุภาพ สป. 7 
9 สํานักนโยบายและแผน สป. 6 
10 สํานักพัฒนาฯ จังหวัด สป. 5 
11 ศูนย�ปฏิบัติการ มท. 3 
12 สํานักกฎหมาย สป. 2 
13 หน/วยตรวจสอบภายใน มท. 1 

เอกสาร 2 



 
 
จํานวนของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามกลุ�มผู�รับบริการ (องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น) 

ลําดับ จังหวัด จํานวน (คน) 
1 สงขลา 3 
2 ระนอง 2 
3 บุรีรัมย� 1 
4 พิษณุโลก 1 
5 แพร� 1 
6 สระบุร ี 1 
7 อุทัยธานี 1 

 

เอกสาร 2 


