
สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการบนเว็บท่าคมนาคม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
--------------------------------------------------------------------------- 

 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการบนเว็บท่า
คมนาคม ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ด าเนินการ ดังนี้.-  
 
วิธีการส ารวจและกลุ่มเป้าหมาย 

 

 การส ารวจจะใช้วิธีส ารวจออนไลน์ผ่านทางเว็บท่าคมนาคม โดยกลุ่มเป้าหมายคือ
ผู้ใช้บริการเว็บท่าคมนาคม 

 
แบบส ารวจออนไลน์ 

 

  แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการบนเว็บท่า
คมนาคม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้.- 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบส ารวจ ประกอบด้วยหัวข้อ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา  และอาชีพปัจจุบัน 

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการบนเว็บท่าคมนาคม ประกอบด้วยหัวข้อ 
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ สิ่งอ านวยความสะดวก คุณภาพการ
ให้บริการ ความเชื่อถือและไว้ใจต่อบริการ และการปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ประกอบด้วย จุดเด่นของการให้บริการ จุดด้อย/ประเด็น
ที่ไม่พึงพอใจของการให้บริการ และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ 

ภาพหน้าจอแบบส ารวจออนไลน์ 
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ผลการส ารวจ 
 

มีผู้ตอบแบบส ารวจออนไลน์ทั้งหมด จ านวน 27 ราย และมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการบนเว็บท่าคมนาคมในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 80.04 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบส ารวจ ประกอบด้วย  

1.1 เพศ ผู้ตอบแบบส ารวจ เพศชาย ร้อยละ 22.2 และเพศหญิง ร้อยละ 77.8 

 
1.2 อายุ ผู้ตอบแบบส ารวจ มีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.1 ช่วงอายุ 

31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.6 ช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.9 ช่วงอายุ 51-60 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 33.3 และไมมี่ผู้ตอบแบบส ารวจที่อายุต่ ากว่า 20 ปี และ 60 ปีขึ้นไป 

 
1.3 ระดับการศึกษา  ผู้ตอบแบบส ารวจมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อย

ละ 70.4 ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 22.2 ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 3.7 และสูงกว่า
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 3.7 
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1.4 อาชีพปัจจุบัน ผู้ตอบแบบส ารวจมีอาชีพข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 70.4 พนักงาน

ราชการ คิดเป็นร้อยละ 3.7 ลูกจ้างส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 3.7 พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 
3.7 พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน คิดเป็นร้อยละ 18.5 และไม่มีผู้ตอบแบบส ารวจที่ประกอบอาชีพในองค์กร
ภาครัฐ/สถาบันการศึกษา ประกอบธุรกิจส่วนตัว นักเรียน/นักศึกษา และผู้ว่างงาน 

 
  

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการบนเว็บท่าคมนาคม ประกอบด้วย  

2.1 กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
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2.1.1 การเผยแพร่ข้อมูลสถิติต่างๆ อย่างสม่ าเสมอในเว็บไซต์  มีระดับความพึง

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 77.04 
2.1.2 ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึง/ค้นหา/แสดงผลข้อมูล มีระดับความพึง

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 77.78 
2.1.3 การได้รับประโยชน์จากข้อมูลสถิติคมนาคม เช่น ศึกษา/ค้นคว้า วิเคราะห์/

วิจัย เชิงธุรกิจ และการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 
78.52 

2.2 เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ  

 
2.2.1 ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ให้ค าแนะน า และตอบค าถาม

อย่างชัดเจน มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 80.74 
2.2.2 เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีระดับความพึงพอใจมาก คิด

เป็นร้อยละ 82.22 
2.2.3 ความรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ มีระดับความพึงพอใจมาก 

คิดเป็นร้อยละ 82.96 
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2.3 สิ่งอ านวยความสะดวก  

 
2.3.1 รูปแบบของหน้าเว็บมีความสะดวก ใช้ง่าย มีระดับความพึงพอใจมาก คิด

เป็นร้อยละ 78.52 
2.3.2 ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ เช่น มีเบอร์โทรศัพท์/อีเมล์ที่ติดต่อ

ได ้มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 80 
2.3.3 การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น call center / e-mail / 

web board  เป็นต้น มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 78.52 
2.4 คุณภาพการให้บริการ  

 
2.4.1 ได้ข้อมูลตรงตามความต้องการ มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 80 
2.4.2 ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยและน่าสนใจของข้อมูล มีระดับความพึง

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 77.04 



                                             รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
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2.4.3 ความเหมาะสมในการจัดหมวดหมู่น าเสนอ เช่น เมนูต่างๆ ชัดเจน อักษร
และเนื้อหามีขนาดเหมาะสม สีสันชัดเจน มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 77.04 

2.5 ความเชื่อถือและไว้ใจต่อบริการ มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 81.48 

 
2.6 การปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 

 
2.6.1 เว็บไซต์มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็น ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บลิงค์ กฎ ระเบียบ ข้อมูลการบริการ 
แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ คลังความรู้/เอกสารเผยแพร่ ค าถามที่พบบ่อย และแผนผังเว็บไซต์  มีระดับ
ความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 82.22 

2.6.2 เว็บไซต์มีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย ถาม -ตอบ 
ระบบสืบค้นข้อมูล ช่องทางการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ และแบบส ารวจออนไลน์ มีระดับความพึงพอใจมาก 
คิดเป็นร้อยละ 81.48 

2.6.3 เว็บไซต์มีบริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย การลงทะเบียน
ออนไลน์ การให้บริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการเฉพาะบุคคล มีระดับความพึงพอใจมาก คิด
เป็นร้อยละ 80.74 
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2.6.4 เว็บไซต์มีคุณลักษณะที่ควรมี ประกอบด้วย การแสดงผล การน าเสนอ
ข้อมูล เครื่องมือสนับสนุนการใช้งาน เครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ส่วนล่างของเว็บไซต์
แสดงเมนูหลัก ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน ค าสงวนลิขสิทธิ์ การประกาศความรับผิด และการประกาศนโยบาย 
มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 82.22 

2.6.5 เว็บไซต์มีเนื้อหาที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web Accessibility) 
ตามข้อก าหนดของ W3C มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 82.22 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประกอบด้วย  

3.1 จุดเด่นของการให้บริการ  
3.1.1 ความชัดเจนของข้อมูล ละเอียด ครอบคลุม 
3.1.2 เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 

3.2 จุดด้อย/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจของการให้บริการ  
3.2.1 ข้อมูลยังเข้าถึงไดย้ากส าหรับประชาชนทั่วไป 
3.2.2 หน้าเว็บโหลดช้า ใช้ระยะเวลานานในการเข้าถึงข้อมูล 
3.2.3 Banner ที่เป็นจุดสังเกตในการเข้าถึงข้อมูลส่วนต่างๆ ยังไม่ค่อยน่าสนใจ

และเข้าใจยาก 
3.2.4 หน้าเว็บรก ท าให้หาข้อมูลยาก ไม่มีความสวยงาม ภาพประกอบเว็บล้าสมัย 

ภาพข่าวไม่เด่น 
3.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ 

3.3.1 ควรมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่านี้ รวมทั้งข้อมูลของ
หน่วยงานในสังกัด 

3.3.2 ควรปรับหน้าเว็บ จัดหมวดหมู่ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น 
3.3.3 ควรจัดท าหน้าเว็บให้ทันสมัย ชวนอ่าน ใช้ความเด่นของภาพข่าวเป็นตัว

ดึงดูดความน่าสนใจ 

สรุปแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงเว็บท่าคมนาคม 
 

 จากการน าผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการบนเว็บท่า
คมนาคม ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาวิเคราะห์ เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการ พัฒนา/ปรับปรุงเว็บท่าคมนาคม ได้ข้อสรุปสิ่งที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงบริการ 3 ด้าน 
ดังนี้.- 

๑.  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ควรพัฒนา/ปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลสถิติต่างๆ 
อย่างสม่ าเสมอในเว็บไซต์ และการให้บริการข้อมูลสถิติคมนาคม เช่น ศึกษา/ค้นคว้า วิเคราะห์/วิจัย เชิง
ธุรกิจ และการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด และควรค านึงถึงความสะดวก รวดเร็ว ในการ
เข้าถึง/ค้นหา/แสดงผลข้อมูล เป็นหลัก 



                                             รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
                    ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม                                                                  เก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการบนเวบ็ท่าคมนาคม         
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๒.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ควรพัฒนา/ปรับปรุงรูปแบบของหน้าเว็บให้มีความน่าสนใจ   
ใช้ง่ายและมีช่องทางอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ เช่น มีเบอร์โทรศัพท์/อีเมล์ที่ติดต่อได้  
รวมถึงมีช่องทางเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ 
 ๓.  ด้านคุณภาพการให้บริการ ควรพัฒนา/ปรับปรุงข้อมูลที่ให้บริการใหมี้ความถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัยและน่าสนใจ รวมถึงปรับปรุงการจัดหมวดหมู่น าเสนอข้อมูลให้เหมาะสม เพ่ือให้ผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น 

 


