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บทท ี3  

ผลการประเมินการรับรู้และความพงึพอใจในการให้บริการของ depa 
 

3.1 ประเด็นการสาํรวจความคิดเหน็ของกลุ่มผู้ใช้บริการ depa 

 

เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณในการสํารวจครังนี คือแบบสอบถาม               

ทีมีลักษณ ะเป็นมาตรวัดประเมินแบบ Likert Scale เพื อวัดระดับความคาดหวัง ความพึงพอใจ                 

ของผู้ใช้บริการ รวมทังมีคําถามปลายเปิดเพือให้ผู้ใช้บริการได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ                  

เพือรวบรวมเป็นแนวทางในการพฒันา/ปรบัปรุงการใหบ้ริการของหน่วยงาน 

 

3.1.1 แบบสาํรวจการรับรู้ในการให้บริการของสาํนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

(depa) 

(1) โครงสร้างแบบสาํรวจการรับรู้ของบุคคลทัวไป ในการสาํรวจความคิดเห็น 

ของบคุคลทวัไป แบ่งประเด็นการสาํรวจเป็น 3 สว่น ดงัน ี

- ส่วนที 1  ข้อมูลทัวไปของกลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบสํารวจ เป็นคาํถามแบบ

เลือกตอบเกียวกบัขอ้มลูทวัไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา เป็นตน้ 

- ส่วนที 2  การรบัรูต่้อผลิตภัณฑ/์บริการ ต่างๆ  ของสาํนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทลั (depa) ไดแ้ก่ ภาพรวมขององคก์ร ผลิตภณัฑ/์บรกิารขององคก์ร เป็นตน้ 

- สว่นท ี3  ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะในการสรา้งการรบัรูต้่อบริการของ depa  

เป็นคาํถามปลายเปิดเพือเป็นขอ้มูลในการพฒันา/ปรบัปรุงช่องทางในการสรา้งการรบัรู ้และขอ้เสนอแนะ

เพิมเติม 

 (2) ประเด็นการสาํรวจการรับรู้  

มีองคป์ระกอบหลกั ดงัน ี

1) การรบัรูต้่อภาพรวมขององคก์ร 

2) การรบัรูต้่อขอ้มลูข่าวสารขององคก์ร 

3) การรบัรูต้่อผลิตภณัฑ/์บรกิาร/โครงการ 

4) การรบัรูต้่อการเขา้ถึง/การใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 

5) การรบัรูอื้นๆ เช่น สถานที บคุลากร ขอ้บงัคบัต่างๆ  ฯลฯ 
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แผนภาพท ี3 - 1: ประเด็นการสาํรวจการรับรู้ 

 

 
 

3.1.2 แบบสาํรวจความคาดหวังและความพึงพอใจในการให้บริการของสาํนักงาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 

(1) โครงสร้างแบบสํารวจความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการ  

ในการสาํรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้บริการ depa ได้มีการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย

ออกเป็น  

1) ผูร้บัการสนบัสนนุผ่านมาตรการต่างๆ  และเขา้ร่วมกิจกรรมของ depa   

2) บคุคลทวัไป  

3) พนกังานของ depa  

4) ผูใ้ชบ้รกิารผ่านสาขาของ depa โดยแบ่งประเด็นการสาํรวจเป็น 3 ส่วน ดงัน ี
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- สว่นที 1  ขอ้มูลทวัไปของผูใ้ชบ้ริการ เป็นคาํถามแบบเลือกตอบเกียวกบัขอ้มูล

ทวัไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ประเภทธุรกิจ/อตุสาหกรรม เป็นตน้ 

- ส่วนที  2  ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจ ในการให้บริการของ

สาํนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (depa) เป็นคาํถามทีใชม้าตรวดัประเมินแบบ Likert Scale โดยกาํหนด

ประเด็น   ในการสาํรวจ ซึงเปรียบเทียบความคาดหวงั (ก่อนใชบ้ริการ) และความพึงพอใจทีไดร้บั (หลังจาก

การใชบ้รกิาร) 

- สว่นท ี3  ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงบริการของ depa เป็นคาํถาม

ปลายเปิดเพือเป็นขอ้มูลในการพฒันา/ปรบัปรุงการใหบ้รกิาร และขอ้เสนอแนะเพมิเติม 

(2) ประเด็นสํารวจความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการใช้บริการของ 

depa 

โดยประเด็นที ใช้ในการกําหนดแบบสอบถามเพือสํารวจความพึ งพอใจและ 

ความคาดหวัง ทีปรึกษาไดป้รบัองคป์ระกอบ 4 ดา้นของ SERVQUAL Model ใหส้อดคลอ้งกับกรอบการ

ประเมินผลการปฏิบติังานขององคก์ารมหาชน ทีสาํนกังาน ก.พ.ร. กาํหนด ซงึประกอบดว้ย  

1) ความคาดหวงัและความพงึพอใจดา้นผลิตภณัฑ/์บรกิารภาพรวม   

2) ความคาดหวงัและความพงึพอใจดา้นคุณภาพ/ประโยชนท์ไีดร้บัจากการใชบ้ริการ 

3) ความคาดหวงัและความพงึพอใจดา้นสงิอาํนวยความสะดวก/บุคลากร  

4) ความคาดหวงัและความพงึพอใจดา้นคณุภาพ/กระบวนการในการใหบ้รกิาร 

 

แผนภาพท ี3 - 2: ประเด็นการสํารวจความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการของ depa  

 ของผู้รับการสนับสนุนผ่านมาตรการ/เข้าร่วมกิจกรรม บุคคลทัวไป และ

ผู้ใช้บริการผ่านสาขา 
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แผนภาพท ี3 - 3: ประเด็นการสาํรวจความคาดหวังและความพึงพอใจของพนักงานของ depa 

 

 
 

3.2 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจในการให้บริการ

ของ depa 

 

3.2.1 การแปลความหมายของระดับคะแนน 

 

ในการแปลความหมายของระดับคะแนนตามระดับคะแนน (Scale) ตังแต่ระดบั 1 - 10 คะแนน 

และสามารถแปลความหมายใหอ้ยู่ในรูปเกณฑ์รอ้ยละด้วยเช่นกัน ทังนี รายละเอียดวิธีการเทียบระดับ

คะแนนตาม Scale เพือแปลงค่าเป็นระดับคะแนนเกณฑ์รอ้ยละ โดยการแปลผลจะใชแ้นวทางการแบ่ง

คะแนนตามช่วง (Best, 1977) ในส่วนทีประเมินตาม Likert Scale โดยความกว้างของอันตรภาคชัน         

ของค่าเฉลียมีค่าเท่ากับ 1.80 คะแนนในแต่ละช่วงชัน ซึงได้มาจากการคํานวณโดยการใช้สมการ              

ทางคณิตศาสตร ์ดงัน ี
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ความกวา้งของอนัตรภาคชนั     =       
คะแนนสงูสดุ    คะแนนตาํสดุ

จาํนวนชนั
 

 

 

แผนภาพท ี3 - 4: เกณฑก์ารประเมิน 

 
ตารางท ี3 - 1: คะแนนของระดับความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 

ระดับคะแนน การแปลความหมาย 

8.21 - 10.00  คาดหวัง/พอใจ มากทสุีด 

6.41 - 8.20 คาดหวัง/พอใจ มาก 

4.61 - 6.40 คาดหวัง/พอใจ ปานกลาง 

2.81 - 4.60 คาดหวัง/พอใจ น้อย 

1.00 - 2.80 คาดหวัง/พอใจ น้อยทสุีด 

 

 หมายเหต ุ: ระดบัความคาดหวงั เป็นการประเมินความคาดหวงัก่อนใชบ้รกิาร 

   ระดบัความพึงพอใจ เป็นการประเมินความพึงพอใจหลงัใชบ้ริการ 

  

ระดบัคะแนน

นอ้ยทีสดุ

ระดบัคะแนน

นอ้ย 

ระดบัคะแนน

ปานกลาง 

ระดบัคะแนน

มาก 

ระดบัคะแนน

มากทีสดุ 

8.21 – 10.00 

6.41 – 8.20 

4.61 – 6.40 

2.81 – 4.60 

1.00 – 2.80 
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3.3 ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจ 
 

3.3.1 จาํนวนกลุ่มตัวอย่างจากการสาํรวจ  
 

การสาํรวจการรบัรู ้และความพึงพอใจในการให้บริการของสาํนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

(depa) กาํหนดขนาดตัวอย่างไว ้จาํนวน 1,800 ราย สาํรวจไดเ้กินเป้าหมายทีกาํหนดในจาํนวนรวมทงัสิน 

1,905 ราย โดยจาํแนกเป็น 
 

1. การสาํรวจความคาดหวังและความพึงพอใจในการใชบ้ริการของสาํนกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทลั (depa) จาํนวน 1,493 ราย ดงันี  

- ผูร้บัการสนบัสนุนผ่านมาตรการต่างๆ  และเขา้รว่มกิจกรรม และ บุคคลทวัไป  

รวมทงัสิน 1,269 ราย  

- พนกังานของสาํนกังานสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 89 ราย  

- ผูใ้ชบ้รกิารผ่านสาขา 135 ราย 

2. การสํารวจการรับรู ้ต่อการดําเนินงานของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)       

จาํนวน 412 ราย 
 

3.3.2 ผลการประเมินของกลุ่มผู้ใช้บริการ/รับการสนับสนุนผ่านมาตรการ ต่างๆ   
 

ภาพรวม 
 

ตารางท ี3 - 2: จาํนวนกลุ่มตัวอย่างทีทาํการสํารวจทงัหมด  

ประเภทผู้ใช้บริการ 
เป้าหมาย 

(ราย) 

จาํนวน 

ทสีาํรวจได ้(ราย) 

) กลุม่โครงการพิเศษ 250 262 

) กลุม่งานเศรษฐกิจ 300 303 

) กลุม่งานสงัคม 300 301 

) บุคคลทวัไป 400 403 

) พนกังาน 50 89 

) ลกูคา้ของสาขา 100 135 

รวมการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจ 1400 1493 

การรบัรูข้องบุคคลทวัไป 400 412 

รวมทังสนิ 1,800 1,905 

ทมีา  :  การสาํรวจ, ปี 2562 
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จาํนวนกลุ่มตัวอย่างทีทําการสาํรวจทังหมด 1,905 ราย แบ่งออกเป็น บุคคลทัวไป สาํรวจได ้   

403 ราย ผูใ้ชบ้รกิาร/รบัการสนบัสนุนผ่านมาตรการกลุม่งานเศรษฐกิจ จาํนวน 303 ราย ผูใ้ชบ้รกิาร/รบัการ

สนับสนุนผ่านมาตรการกลุ่มงานสังคม จํานวน 301 ราย ผู้ใช้บริการ/รับการสนับสนุนผ่านมาตรการ        

กลุ่มโครงการพิเศษ จาํนวน 262 ราย ลูกค้าของสาขา จํานวน 135 ราย และพนักงาน จาํนวน 89 ราย 

ตามลาํดบั 

 

ทังนี ในการนาํเสนอผลการสํารวจความคาดหวังและความพึงพอใจในการประเมินผลครงัน ี     

ไดส้รุปผลการประเมินใน  กลุ่มเป้าหมายหลัก ไดแ้ก่ ผู้ใชม้าตรการ/เขา้ร่วมกิจกรรม กลุ่มบุคคลทัวไป   

และกลุ่มผู ้ใช้บริการของกิจการสาขา โดยไม่ได้รวมผลการประเมินพนักงาน เนืองจากการสํารวจ          

ความคาดหวงัและความพึงพอใจของพนกังานเป็นเรืองภายในของหน่วยงานทีไม่ไดม้ีส่วนต่อการใชบ้รกิาร

ของกลุ่มเป้าหมายหลักทัง 3 กลุ่มทีเป็นเป้าหมายในการสาํรวจความพึงพอใจในการประเมินภาพรวม     

ขององคก์ร 

 

แผนภาพท ี3 - 5: ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจในการให้บริการของ depa  

 ในภาพรวม 

 
ทมีา  :  การสาํรวจ, ปี 2562 

หมายเหต:ุ การคาํนวณคะแนนภาพรวม = (n1*Score1 + n2*Score2+n3*Score 3)/N โดยที 

                 N = n1+n2+n3 

                 n1 = จาํนวนผูต้อบแบบสาํรวจทเีป็นกลุ่มผูใ้ชม้าตรการ หรือเขา้รว่มกิจกรรม 

    n2 = จาํนวนผูต้อบแบบสาํรวจทเีป็นกลุ่มบคุคลทวัไป 

                 n3 = จาํนวนผูต้อบแบบสาํรวจทเีป็นกลุ่มผูใ้ชบ้ริการของกิจการสาขา 

               Score1 Score2 Score3 = คะแนนความคาดหวงั และความพึงพอใจของผูต้อบแบบสาํรวจแต่ละกลุ่ม 

83.46%

85.14%

82.43%

83.85%

85.86%

87.46%

83.56%

86.11%

ผู้ใช้มาตรการ/เข้าร่วม

กิจกรรม 

บุคคลทัวไป 

ผู้ใช้บริการของกิจการสาขา

ภาพรวม

ความพึงพอใจ ความคาดหวัง
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จากการประเมินระดับความคาดหวังในการใช้บริการของสาํนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

(depa) ในภาพรวม จะพบว่า ส่วนใหญ่พึงพอใจในการให้บริการของ depa มากกว่าความคาดหวัง

เล็กน้อย โดยความพึงพอใจในการใหบ้ริการของ depa คะแนนเฉลียอยู่ทีรอ้ยละ 86.11 และคาดหวังใน

การใหบ้รกิารของ depa คะแนนเฉลียอยู่ทรีอ้ยละ 83.85 

เมือพิจารณาถึงระดับความพึงพอใจในการใชบ้ริการ จะพบว่า บุคคลทัวไป มีความพึงพอใจ    

การใหบ้ริการของ depa มากทีสุด คะแนนเฉลียอยู่ทีรอ้ยละ 87.46 รองลงมาเป็นผูใ้ชม้าตรการ/เขา้ร่วม

กิจกรรมพึงพอใจในการให้บริการของ depa คะแนนเฉลียอยู่ทีรอ้ยละ 85.86 และผูใ้ชบ้ริการของกิจการ

สาขาพงึพอใจในการใหบ้ริการของ depa คะแนนเฉลยีอยู่ท ีรอ้ยละ 83.56 ตามลาํดบั 

เมือพิจารณาถึงระดับความคาดหวังในการใช้บริการ จะพบว่า บุคคลทัวไป มีความคาดหวัง    

การให้บริการของ depa มากทีสุด คะแนนเฉลียอยู่ที  ร ้อยละ 85.14 รองลงมาเป็นผู ้ใช้มาตรการ/               

เข้าร่วมกิจกรรม คาดหวังการให้บริการของ depa คะแนนเฉลียอยู่ที ร ้อยละ 83.46 และผู้ใช้บริการ          

ของกิจการสาขาคาดหวงัในการใหบ้รกิารของ depa คะแนนเฉลยีอยู่ท ีรอ้ยละ 82.43 ตามลาํดบั 

ในภาพรวมความพึงพอใจในการใช้บริการสูงกว่าความคาดหวังทุกกลุ่มเป้าหมายทีสาํรวจ 

ชีให้เห็นว่าการให้บริการของ depa อยู่ในระดับทีดีอยู่แล้วและควรจะรักษามาตรฐานการให้บริการ          

เพือเพิมมูลค่าให้กับกลุ่มผูใ้ชบ้ริการให้ดียิงขึนได ้ทังนี หากพิจารณารายกลุ่มจะพบว่ากลุ่มทีมีช่องว่าง 

(Gap) ของความพึงพ อใจกับความคาดหวังมากทีสุด คือ กลุ่มผู ้ใช้มาตรการ/เข้า ร่วมกิจกรรม                  

แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้มาตรการ/เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์จากการส่งเสริม/สนับสนุนจาก depa           

ซงึควรจะรกัษากลุม่เป้าหมายนีไวแ้ละขยายผลเพอืต่อยอดและขยายฐานผูใ้ชบ้ริการกลุ่มนีต่อไปในอนาคต 

  



รายงานฉบบัสมบรูณ ์โครงการประเมินผลการดาํเนินงาน 

ของสาํนกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั ประจาํปีงบประมาณ  

 

3 - 9 | P a g e  

กลุ่มผู้ใช้บริการ/รับการสนับสนุนผ่านมาตรการ ต่างๆ   

 

1) ข้อมูลทัวไป 

 

แผนภาพท ี3 - 6: ผู้ตอบแบบสาํรวจทเีป็นผู้ใช้บริการ/รับการสนับสนุนผ่านมาตรการ ต่างๆ   

 จาํแนกตามประเภทผู้ใช้บริการ 

 
 ทีมา  :  การสาํรวจ, ปี 2562 

 

เมือพิจารณาถึงประเภทของผูต้อบแบบสาํรวจทีเป็นผูใ้ชบ้ริการ/รบัการสนับสนุนผ่านมาตรการ 

ต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนิติบุคคล 437 ราย (รอ้ยละ 50.46) และ บุคคลทวัไป จาํนวน 429 ราย (รอ้ยละ 

49.54) 

 

แผนภาพท ี3 - 7: ผู้ตอบแบบสาํรวจทเีป็นผู้ใช้บริการ/รับการสนับสนุนผ่านมาตรการ ต่างๆ   

 ประเภทบุคคล จาํแนกตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง 

 
               ทีมา  :  การสาํรวจ, ปี 2562 

437, 50.46%429, 49.54%

นิตบิคุคล

บคุคล

189, 44.06%

240, 55.94%

ชาย

หญิง
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เมือพิจารณาถึงเพศของผู้ตอบแบบสาํรวจทีเป็นผูใ้ชบ้ริการ/รบัการสนับสนุนผ่านมาตรการ ต่างๆ  

ประเภทบุคคลพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 240 ราย (รอ้ยละ 55.94) และเพศชาย จาํนวน 189 ราย 

(รอ้ยละ 44.06) 

 

แผนภาพท ี3 - 8: ผู้ตอบแบบสาํรวจทเีป็นผู้ใช้บริการ/รับการสนับสนุนผ่านมาตรการ ต่างๆ   

ประเภทบุคคล จาํแนกตามช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง 

 
                              ทีมา  :  การสาํรวจ, ปี 2562 

 

เมือพิจารณาถึงช่วงอายุของผูต้อบแบบสาํรวจทีเป็นผูใ้ชบ้ริการ/รบัการสนับสนุนผ่านมาตรการ ต่างๆ  

พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 40 - 49 ปี จาํนวน 142 ราย (รอ้ยละ 33.10) รองลงมา ไดแ้ก่ อายุ 30 - 39 ปี 

จํานวน 138 ราย (รอ้ยละ 32.17) อายุ 50 - 59 ปี จ ํานวน 78 ราย (รอ้ยละ 18.18) และอายุ 20 - 29 ปี 

จาํนวน 68 ราย (รอ้ยละ 15.85) ตามลาํดบั ส่วนผูท้มีีอาย ุ60 ปีขนึไป จาํนวน 3 ราย (รอ้ยละ 0.70) 

 

แผนภาพท ี3 - 9: ผู้ตอบแบบสาํรวจทเีป็นผู้ใช้บริการ/รับการสนับสนุนผ่านมาตรการ ต่างๆ   

จาํแนกระดับการศึกษาสูงสุด 

 
                          ทมีา  :  การสาํรวจ, ปี 2562 

68, 15.85%

138, 32.17%
142, 33.10%

78, 18.18%
3, 0.70%

20 – 29 ปี

30 – 39 ปี

40 – 49 ปี

50 - 59  ปี

60 ปีขนึไป

11, 2.56%

240, 55.94%

151, 35.20%

27, 6.29%
ตาํกว่าปรญิญาตรี

ปรญิญาตรี

ปรญิญาโท

ปรญิญาเอก
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เมือพิจารณ าถึงระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสํารวจในกลุ่มของผู้ใช้บริการ/รับ              

การสนับสนุนผ่านมาตรการ ต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จาํนวน 240 ราย            

(รอ้ยละ 55.94) รองลงมา ไดแ้ก่ ระดับปริญญาโท จาํนวน 151 ราย (รอ้ยละ 35.20) ระดับปริญญาเอก 

จาํนวน 27 ราย (รอ้ยละ 6.29) ตามลาํดับ ขณะที ระดับการศึกษาตาํกว่าปริญญาตรี มีจาํนวน 11 ราย 

(รอ้ยละ 2.56) 

 

แผนภาพท ี3 - 10: ผู้ตอบแบบสาํรวจทเีป็นผู้ใช้บริการ/รับการสนับสนุนผ่านมาตรการ ต่างๆ   

 ประเภทบุคคล จาํแนกตามอาชีพ 

 
ทมีา  :  การสาํรวจ, ปี 2562 

 

เมือพิจารณาดา้นอาชีพของผูต้อบแบบสาํรวจทีเป็นผูใ้ชบ้ริการ/รบัการสนับสนุนผ่านมาตรการ 

ต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน/ลูกจ้างของรฐั จาํนวน 175 ราย (รอ้ยละ 40.79) รองลงมา ได้แก ่

พนักงาน/ลูกจา้งบริษัท/องค์กรภาคเอกชน จาํนวน 110 ราย (รอ้ยละ 25.64) พนักงาน/ลูกจา้งรฐัวิสาหกิจ 

จาํนวน 49 ราย (รอ้ยละ 11.42) ผู้บริหารในหน่วยงานของรฐั จาํนวน 46 ราย (รอ้ยละ 10.72) ผูบ้ริหารใน

รฐัวิสาหกิจ จาํนวน 16 ราย (รอ้ยละ 3.73) ธุรกิจส่วนตัว จาํนวน 14 ราย (รอ้ยละ 3.26) นักเรียน/นักศึกษา 

จาํนวน 8 ราย (รอ้ยละ 1.86) อืนๆ เช่น ผูบ้ริหารเอกชน ว่างงาน จาํนวน 7 ราย (รอ้ยละ 1.63) และคณะบุคคล

ทีไม่ใช่นิติบคุคล จาํนวน 4 ราย (รอ้ยละ 0.93)   

 

 

 

8, 1.86%

49, 11.42%

46, 10.72%

175, 40.79%

110, 25.64%

16, 3.73%

4, 0.93%
14, 3.26%

7, 1.63%

นกัเรียน/นกัศกึษา                              

พนกังาน/ลกูจา้งรฐัวิสาหกิจ                   

ผูบ้รหิารในหนว่ยงานของรฐั                   

พนกังาน/ลกูจา้งของรฐั         

พนกังาน/ลกูจา้งบรษัิท/องคก์รภาคเอกชน    

ผูบ้รหิารในรฐัวิสาหกิจ

คณะบคุคลทีไม่ใชน่ิตบิคุคล     

ธุรกิจสว่นตวั                      

อืนๆ เช่น ผูบ้รหิารเอกชน ว่างงาน
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แผนภาพท ี3 - 11: ผู้ตอบแบบสาํรวจทเีป็นผู้ใช้บริการ/รับการสนับสนุนผ่านมาตรการ ต่างๆ   

จาํแนกตามประเภทของนิติบุคคล 

 
ทมีา  :  การสาํรวจ, ปี 2562 

 

เมือพิจารณาถึงประเภทของนิติบุคคลในผูต้อบแบบสาํรวจกลุ่มของผูใ้ชบ้ริการ/รบัการสนบัสนุน

ผ่านมาตรการ ต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นบริษัทเอกชน จาํนวน 228 ราย (รอ้ยละ 52.17) รองลงมา คือ 

หน่วยงานภาครฐั (ไม่รวมสถาบนัการศึกษา) จาํนวน 111 ราย (รอ้ยละ 25.40) สถาบนัการศึกษา จาํนวน 

69 ราย (รอ้ยละ 15.79) หน่วยงานอืนๆ เช่น หน่วยงานรฐัวิสาหกิจ ฯลฯ จาํนวน 23 ราย (รอ้ยละ 5.26) และ

อืนๆ เช่น สมาคม มลูนิธิ จาํนวน 6 ราย (รอ้ยละ 1.37) 

 

แผนภาพท ี3 - 12: ผู้ตอบแบบสาํรวจทเีป็นผู้ใช้บริการ/รับการสนับสนุนผ่านมาตรการ ต่างๆ   

ประเภทนิติบุคคล จาํแนกตามประเภทของธุรกิจ 

 
ทมีา  :  การสาํรวจ, ปี 2562 

111, 25.40%

69, 15.79%228, 52.17%

6, 1.37%
23, 5.26% หนว่ยงานภาครฐั (ไมร่วมสถาบนัการศกึษา) 

สถาบนัการศกึษา

บริษัทเอกชน

หนว่ยงานอืนๆ เชน่ สมาคม มลูนิธิ 

อืนๆ เชน่ หนว่ยงานรฐัวิสาหกิจ ฯลฯ

3, 0.69%
91, 20.82%

20, 4.58%

210, 48.05%

113, 25.86%

การผลติ 

การคา้และบริการ

เกษตรกรรมและอาหาร

ธุรกิจดิจิทลั

อืนๆ เช่น ธุรกิจการเงิน หนว่ยงาน

การศกึษา ฯลฯ
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เมือพิจารณาถึงประเภทธุรกิจในผูต้อบแบบสาํรวจกลุ่มของผูใ้ช้บริการ/รับการสนับสนุนผ่าน

มาตรการ ต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจดิจิทัล จาํนวน 210 ราย (รอ้ยละ 48.05) รองลงมา ไดแ้ก่ ธุรกิจ

อืนๆ เช่น ธุรกิจการเงิน หน่วยงานการศึกษา ฯลฯ จาํนวน 113 ราย (รอ้ยละ 25.86) การคา้และบริการ จาํนวน 

91 ราย (รอ้ยละ 20.82) เกษตรกรรมและอาหาร จาํนวน 20 ราย (รอ้ยละ 4.58) และการผลิต จาํนวน 3 ราย 

(รอ้ยละ 0.69) ตามลาํดบั 

 

แผนภาพท ี3 - 13: ผู้ตอบแบบสาํรวจทเีป็นผู้ใช้บริการ/รับการสนับสนุนผ่านมาตรการ ต่างๆ 

จาํแนกตามมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนและคูปองดิจิทัล 

 
ทมีา  :  การสาํรวจ, ปี 2562 

หมายเหต ุ: ผูต้อบแบบสาํรวจการใชม้าตรการชว่ยเหลือหรือการอดุหนนุและคปูองดิจิทลั รวมทงัสิน 268 ราย  

                  คิดเป็นรอ้ยละ 30.60 ของจาํนวนผูต้อบแบบสาํรวจทงัหมดในกลุ่มน ี

 

เมือพิจารณาถึงมาตรการช่วยเหลือหรือการอดุหนุนและคูปองดิจิทัล ในกลุ่มผูต้อบแบบสาํรวจ    

ทีเป็นผูใ้ชบ้ริการ/รบัการสนับสนุนผ่านมาตรการ ต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัลเพือชุมชนในชนบท จํานวน 57 ราย (ร้อยละ 21.27) รองลงมาเป็นการเริมต้นธุรกิจ

อุตสาหกรรมดิ จิทัล จํานวน 50 ราย (ร้อยละ 18.66) การพัฒ นาศักยภาพกําลังคนและบุคลากร                

ดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทัล จาํนวน 37 ราย (รอ้ยละ 13.81) คปูองดิจิทัล : การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี

และนวัตกรรมดิจิทัล จ ํานวน 37 ราย (รอ้ยละ 13.81) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล         

เพือภาคธุรกิจอุตสาหกรรม จาํนวน 32 ราย (รอ้ยละ 11.94) การร่วมวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและ

21.27%

18.66%

13.81%

13.81%

11.94%

6.72%

5.60%

3.73%

3.36%

1.12%

การเริมตน้ธุรกิจอตุสาหกรรมดิจิทลั

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลัเพือชมุชนใน… 

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลัเพือภาคธุรกิจ… 

การจดักิจกรรมสง่เสรมิหรอืประกวดการสรา้งความตระหนกั … 

การพฒันาศกัยภาพกาํลงัคนและบคุลากรดา้นเทคโนโลยแีละ… 

การรว่มวิจยัและพฒันาอตุสาหกรรมและนวตักรรมดิจิทลั

คปูองดิจิทลั : การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลั

คปูองดิจิทลั : การจดัทาํหรอืยืนจดทรพัยส์ินทางปัญญาดา้น… 

คปูองดิจิทลั : การรบัรองมาตรฐานดา้นดิจิทลั

การพฒันาโครงสรา้งพืนฐานดา้นอตุสาหกรรมและนวตักรรม… 
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นวัตกรรมดิ จิทัล จํานวน 18 ราย (ร ้อยละ 6.72) คูปองดิจิทัล  : การรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล                

จาํนวน 15 ราย (รอ้ยละ 5.60) คูปองดิจิทัล : การจัดทาํหรือยืนจดทรพัยส์ินทางปัญญาดา้นเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัล จํานวน 10 ราย (รอ้ยละ 3.73) การจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือประกวดการสร้างความ

ตระหนัก การจับคู่ธุรกิจ จาํนวน 9 ราย (รอ้ยละ 3.36) และการพัฒนาโครงสรา้งพืนฐานดา้นอุตสาหกรรม

และนวตักรรมดิจิทลั จาํนวน 3 ราย (รอ้ยละ 1.12) ตามลาํดบั 

 

แผนภาพท ี3 - 14: ผู้ตอบแบบสาํรวจทเีป็นผู้ใช้บริการ/รับการสนับสนุนผ่านมาตรการ ต่างๆ    

จาํแนกตามการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
ทมีา  :  การสาํรวจ, ปี 2562 

หมายเหต ุ: เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 

 

เมือพิจารณ าถึงการเข้าร่วมกิจกรรม  ต่างๆ ของ depa ในกลุ่มของผู้ตอบแบบสํารวจ                       

ทีเป็นผู้ใช้บริการ/รับการสนับสนุนผ่านมาตรการ ต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิ จิทัลเพือชุมชนในชนบท จํานวน 173 ราย (ร้อยละ 18.70) รองลงมา                

เป็นกิจกรรมการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพือภาคธุรกิจอุตสาหกรรม จาํนวน 110 ราย      

(รอ้ยละ 11.89) รองลงมา เป็นกิจกรรมดา้นการจดังานแสดงผลงาน/นิทรรศการดา้นดิจิทลั จาํนวน 98 ราย    

(รอ้ยละ 10.59) กิจกรรมทีเกียวขอ้งกับการจัดทาํและขับเคลือนแผนยุทธศาสตรเ์พือส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทลั จาํนวน 91 ราย (รอ้ยละ 9.84) กิจกรรมเกียวกบัการเริมตน้ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทลั จาํนวน 79 ราย      

(รอ้ยละ 8.54) กิจกรรมการขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล จํานวน 78 ราย (ร้อยละ 8.43)           

18.70%
11.89%

10.59%

9.84%

8.54%

8.43%

8.11%

8.00%

6.81%

6.70%

2.38%

กิจกรรมการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลัเพือชมุชน… 

กิจกรรมการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลัเพือภาค… 

กิจกรรมดา้นการจดังานแสดงผลงาน/นิทรรศการดา้นดจิิทลั

กิจกรรมทเีกียวขอ้งกบัการจดัทาํและขบัเคลอืนแผนยทุธศาสตร…์ 

กิจกรรมเกียวกบัการเรมิตน้ธุรกิจอตุสาหกรรมดิจิทลั

กิจกรรมการขยายตลาดของธุรกิจอตุสาหกรรมดิจิทลั

กิจกรรมเกียวกบัการพฒันาโครงสรา้งพืนฐานดา้นอตุสาหกรรม… 

กิจกรรมการรว่มวิจยัและพฒันาอตุสาหกรรมและนวตักรรมดิจทิลั

กิจกรรมทเีกียวขอ้งกบัการรบัรองมาตรฐานดา้นดิจิทลั

กิจกรรมส่งเสรมิหรอืประกวดการสรา้งความตระหนกั การจบัคู…่ 

อืนๆ เพอืการสมัมนา ฯลฯ หน่วย %
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กิจกรรมเกียวกับการพัฒนาโครงสรา้งพืนฐานด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล จาํนวน 75 ราย       

(ร ้อยละ 8.11) กิจกรรมการร่วมวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล จํานวน 74 ราย           

(รอ้ยละ 8.00) กิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัการรบัรองมาตรฐานดา้นดิจิทลั จาํนวน 63 ราย (รอ้ยละ 6.81) และ

กิจกรรมส่งเสริมหรือประกวดการสรา้งความตระหนัก การจบัคู่ธุรกิจ เกียวกับการพัฒนาอตุสาหกรรมและ

นวัตกรรมดิจิทัล จํานวน 62 ราย (ร้อยละ 6.70) และอืนๆ เช่น เพือการสัมมนา ฯลฯ จํานวน 22 ราย        

(รอ้ยละ 2.38) ตามลาํดบั 

 

แผนภาพท ี3 - 15: ผู้ตอบแบบสาํรวจทเีป็นผู้ใช้บริการ/รับการสนับสนุนผ่านมาตรการ ต่างๆ    

จาํแนกตามวัตถุประสงคใ์นการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

 
ทมีา  :  การสาํรวจ, ปี 2562 

หมายเหต ุ: เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 

 

เมือพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการ ในกลุ่มของผูต้อบแบบสาํรวจ        

ทีเป็นใชบ้ริการ/รบัการสนับสนุนผ่านมาตรการ ต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นประชุม/สมัมนา จาํนวน 329 ราย 

(รอ้ยละ 39.12) รองลงมาเป็นฝึกอบรม จาํนวน 207 ราย (รอ้ยละ 24.61) ศึกษาดูงาน จาํนวน 172 ราย 

(รอ้ยละ 20.45) จัดแสดงผลงาน/นิทรรศการ จาํนวน 127 ราย (รอ้ยละ 15.10) และอืนๆ เช่น หน่วยงาน   

รว่มในการสนบัสนนุผูป้ระกอบการภาคธุรกิจอตุสาหกรรม ฯลฯ จาํนวน 6 ราย (รอ้ยละ 0.71) ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.12%

24.61%

20.45%

15.10%

0.71%

ประชมุ/สมัมนา

ฝึกอบรม

ศึกษาดงูาน

จดัแสดงผลงาน/นิทรรศการ

อืนๆ
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2) ผลการสํารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ 

 

แผนภาพท ี3 - 16: ผลการสาํรวจความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการ 

ของสาํนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ของผู้รับการสนับสนุน

ผ่านมาตรการต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรม 

 
ทมีา  :  ผลการสาํรวจ, ปี 2562 

 

จากการประเมินระดับความคาดหวังในการใช้บริการของสาํนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

(depa) ของผู ้รับการสนับสนุนผ่านมาตรการ ต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรม จะพบว่า ส่วนใหญ่พึงพอใจ         

ในการให้บริการของ depa มากกว่าความคาดหวังเล็กน้อย โดยพึงพอใจในการให้บริการของ depa 

คะแนนเฉลยีอยู่ทรีอ้ยละ 85.86 และคาดหวงัในการใหบ้รกิารของ depa คะแนนเฉลยีอยู่ทรีอ้ยละ 83.46 

เมือพิจารณาถึงระดบัความคาดหวงัในการใชบ้ริการของสาํนกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (depa) 

กลุ่มผู้ใช้บริการ/รบัการสนับสนุนผ่านมาตรการ ต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นด้านสิงอาํนวยความสะดวก/

บุคลากร ในการใชบ้ริการ คะแนนเฉลียอยู่ที คะแนนเฉลียอยู่ทีรอ้ยละ 86.05 รองลงมา คือ ดา้นคุณภาพ/

ประโยชนท์ีไดร้บัจากการใชบ้ริการ คะแนนเฉลียอยู่ทีรอ้ยละ 84.16 ดา้นการใช้ Digital One Stop Service 

(DOSS) คะแนนเฉลียอยู่ทีรอ้ยละ 84.08 ดา้นผลิตภัณฑ/์บริการภาพรวม คะแนนเฉลียอยู่ทีรอ้ยละ 82.71 

และดา้นกระบวนการ/ขนัตอนการใหบ้ริการทวัไป คะแนนเฉลียอยู่ทีรอ้ยละ 80.30 ตามลาํดบั 

 

82.71%

84.16%

86.05%

80.30%

84.08%

83.46%

87.28%

86.82%

86.22%

85.90%

83.10%

85.86%

ดา้นผลิตภณัฑ/์บรกิารภาพรวม

ดา้นคณุภาพ/ประโยชนท์ไีดร้บัจากการใชบ้รกิาร

ดา้นสงิอาํนวยความสะดวก/บคุลากร ในการใช้

บรกิาร

ดา้นกระบวนการ/ขนัตอนการใหบ้รกิารทวัไป

ดา้นการใช ้Digital One Stop Service (DOSS)

เฉลีย

ความคาดหวงั

ความพงึพอใจ
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เมือพิจารณาถึงระดับความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ของสาํนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

(depa) ในกลุ่มของผูใ้ชบ้ริการ/รบัการสนับสนุนผ่านมาตรการ ต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นดา้นผลิตภัณฑ/์

บริการภาพรวม คะแนนเฉลียอยู่ทีรอ้ยละ 87.28 ลองลงมาคือ ดา้นคณุภาพ/ประโยชนที์ไดร้บัจากการใชบ้ริการ 

คะแนนเฉลียอยู่ทีรอ้ยละ 86.82 ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก/บุคลากร ในการใชบ้ริการ คะแนนเฉลียอยู่ที

ร ้อยละ 86.22 ด้านกระบวนการ/ขันตอนการให้บริการทัวไป คะแนนเฉลียอยู่ทีร ้อยละ 85.90 และ  

ดา้นการใช ้Digital One Stop Service (DOSS) คะแนนเฉลียอยู่ทรีอ้ยละ 83.10 ตามลาํดบั 
 

ทังนี  มีข้อสังเกตว่า แม้ว่าในภาพรวมของกลุ่มผู้ใช้มาตรการ/เข้าร่วมกิจกรรมของ depa              

จะมีคะแนนเฉลียความพึงพอใจมากกว่าความคาดหวัง แต่จากการวิเคราะห์ในรายละเอียดแต่ละด้าน 

พบว่า ด้านการใช้ DOSS ความคาดหวังค่อนข้างสูงกว่าความพึงพอใจ ซึงเป็นประเด็นทีผู้ใช้บริการมี

ความเห็นว่าประเด็นเหล่านี ตามความคาดหวัง depa น่าจะดาํเนินการหรืออาํนวยความสะดวก และมี

กระบวนการขันตอน ในการใหบ้ริการทีน่าจะสะดวกรวดเร็วและคล่องตัวไดม้ากกว่านี จึงเป็นประเด็นท ี

depa ควรจะพิจารณาปรบัปรุงเพอืใหป้ระสิทธิภาพการใหบ้รกิารดียงิขนึ  
 

ผลการประเมินของกลุ่มบุคคลทัวไป 
1) ข้อมูลทัวไป  
 

แผนภาพท ี3 - 17: ผู้ตอบแบบสาํรวจทเีป็นผู้ใช้บริการกลุ่มบุคคลทัวไป  

จาํแนกตามประเภทผู้ใช้บริการ 
 

 
 

ทมีา  :  ผลการสาํรวจ, ปี 2562 

 

เมือพิจารณาถึงประเภทผูต้อบแบบสาํรวจทีเป็นผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มบุคคลทัวไป จาํนวนทังหมด 

403 ราย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นภาคประชาชน (ประชาชน เช่น สถาบนัการศึกษา บุคคลทวัไป ฯลฯ) จาํนวน 

345 ราย (รอ้ยละ 85.61) รองลงมา คือภาคเอกชน จาํนวน 49 ราย (รอ้ยละ 12.16) รองลงมา เป็นภาครฐั 

จาํนวน 5 ราย (รอ้ยละ 1.24) และภาคทอ้งถิน (เช่น อบจ. อบต. จงัหวดั ฯลฯ) จาํนวน 4 ราย (รอ้ยละ 0.99) 

ตามลาํดบั 

5, 1.24%
49, 12.16%

4, 0.99%

345, 85.61%

ภาครฐั

ภาคเอกชน

ภาคทอ้งถิน (เช่น อบจ. อบต. จงัหวดั ฯลฯ) 

ภาคประชาชน เช่น สถาบนัการศกึษา บุคคล

ทวัไป ฯลฯ)
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แผนภาพท ี3 - 18: ผู้ตอบแบบสาํรวจทเีป็นผู้ใช้บริการกลุ่มบุคคลทัวไป จาํแนกตามเพศ 

 
                  ทมีา  :  ผลการสาํรวจ, ปี 2562 

 

เมือพิจารณาถึงเพศของผูใ้ชบ้ริการในผูต้อบแบบสาํรวจกลุ่มบุคคลทวัไป จาํนวนทงัหมด 403 ราย 

พบว่า ส ่วนใหญ ่เป็นเพศชาย จํานวน 272 ราย (ร้อยละ 67.49) และ เพศหญิ ง จํานวน 131 ราย 

(รอ้ยละ 32.51) ตามลาํดบั 

 

แผนภาพท ี3 - 19: ผู้ตอบแบบสาํรวจทเีป็นผู้ใช้บริการกลุ่มบุคคลทัวไป จาํแนกตามอาย ุ

 

               

 ทมีา  :  ผลการสาํรวจ, ปี 2562 

 

เมือพิจารณาถึงอายุของผูต้อบแบบสาํรวจทีเป็นผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มบุคคลทัวไป จาํนวนทังหมด 

403 ราย พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี จาํนวน 266 ราย (รอ้ยละ 66.00) รองลงมาคืออาย ุ20 - 

29 ปี จาํนวน 130 ราย (รอ้ยละ 32.26) อายตุาํกว่า 20 ปี จาํนวน 6 ราย (รอ้ยละ 1.49) และอายุ 40 - 49 ปี 

จาํนวน 1 ราย (รอ้ยละ 0.25) ตามลาํดบั  

272, 67.49%

131, 32.51%
ชาย

หญิง

6, 1.49%

130, 32.26%

266, 66.00%

1, 0.25% ตาํกว่า 20 ปี

20 – 29 ปี

30 – 39 ปี

40 – 49 ปี
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แผนภาพท ี3 - 20: ผู้ตอบแบบสาํรวจทเีป็นผู้ใช้บริการกลุ่มบุคคลทัวไป  

จาํแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

 
                  ทมีา  :  ผลการสาํรวจ, ปี 2562 

 

เมือพิจารณาถึงระดบัการศึกษาสูงสดุของผูต้อบแบบสาํรวจทีเป็นผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มบุคคลทวัไป 

จาํนวนทังหมด 403 ราย พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 383 ราย (รอ้ยละ 95.04) 

รองลงมา คือ ปริญญาโท จาํนวน 14 ราย (รอ้ยละ 3.47) และตาํกว่าปริญญาตรี จาํนวน 6 ราย (รอ้ยละ 

1.49) ตามลาํดบั 
 

แผนภาพท ี3 - 21: ผู้ตอบแบบสาํรวจทเีป็นผู้ใช้บริการกลุ่มบุคคลทัวไป จาํแนกตามอาชีพ 

 
      ทีมา  :  ผลการสาํรวจ, ปี 2562 

 

เมือพิจารณาถึงอาชีพของผูต้อบแบบสาํรวจทีเป็นผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มบคุคลทวัไป พบว่า ส่วนใหญ่

เป็นพนักงาน/ลูกจา้งบริษัท/องคก์รภาคเอกชน จาํนวน 276 ราย (รอ้ยละ 68.49) รองลงมาคือ พนักงาน/

6, 1.49%

383, 95.04%

14, 3.47%

ตาํกวา่ปริญญาตรี

ปรญิญาตรี

ปรญิญาโท

18, 4.47%

95, 23.57%

5, 1.24%

9, 2.23%276, 68.49%

นกัเรยีน/นกัศกึษา                              

พนกังาน/ลกูจา้งรฐัวิสาหกิจ                   

ผูบ้ริหารในบรษัิท/องคก์รภาคเอกชน         

พนกังาน/ลกูจา้งของรฐั         

พนกังาน/ลกูจา้งบรษิัท/องคก์รภาคเอกชน    
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ลูกจ้างรฐัวิสาหกิจ จาํนวน 95 ราย (รอ้ยละ 23.57) นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 18 ราย (รอ้ยละ 4.47) 

พนกังาน/ลกูจา้งของรฐั จาํนวน 9 ราย (รอ้ยละ 2.23) และผูบ้ริหารในบริษัท/องคก์รภาคเอกชน จาํนวน 5 ราย 

(รอ้ยละ 1.24) ตามลาํดบั 
 

แผนภาพท ี3 - 22: ผู้ตอบแบบสาํรวจทเีป็นผู้ใช้บริการกลุ่มบุคคลทัวไป จาํแนกตามแหล่งข้อมูล 

 
ทมีา  :  ผลการสาํรวจ, ปี 2562 

 

เมือพิจารณาถึงแหล่งข้อมูลทีทําให้รู ้จัก depa ของผู้ตอบแบบสํารวจทีเป็นผู้ใช้บริการใน         

กลุ่มบุคคลทัวไป จํานวนทังหมด 403 ราย พบว่าส่วนใหญ่ รูจ้ัก depa จากแหล่ง ต่างๆ ได้แก่ สังคม

ออนไลน์ (เช่น Facebook Twiiter Line อืนๆ) จาํนวน 166 ราย (รอ้ยละ 41.19) รองลงมา คือสิงพิมพ์/

ใ บ ป ลิ ว / 

ป้ายโฆษณาประชาสมัพันธ์ จาํนวน 119 ราย (รอ้ยละ 29.53) และเว็บไซตค์น้หา (Search Engine) (เช่น 

Google, Yahoo เป็นตน้) จาํนวน 118 ราย (รอ้ยละ 29.28) ตามลาํดบั 
 

ตารางท ี3 - 3: ผู้ตอบแบบสาํรวจทเีป็นผู้ใช้บริการกลุ่มบุคคลทัวไป 

จาํแนกตามประเภทของการใช้บริการ 

ประเภทของการใช้บริการ 
จาํนวน 

(ราย) 
ร้อยละ 

การเขา้ร่วมฝึกอบรมเพอืเพมิพนูองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยีดิจิทลั 173 42.93 

การเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นการขยายตลาดอุตสาหกรรมดิจิทลั 1 0.25 

การเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นการจดัแสดงผลงาน/นิทรรศการดา้นดิจิทลั 23 5.71 

การใชฐ้านขอ้มลู/องคค์วามรูใ้นเว็บไซต ์ 12 2.98 

การเขา้ร่วมงาน/กิจกรรมทีเกียวขอ้งกับการพัฒนาทกัษะดา้นดิจิทลั 169 41.94 

การเขา้ร่วมงานทีเกียวขอ้งกบัการสง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั เพือพฒันาธุรกิจ 13 3.23 

การเขา้ร่วมงานทีเกียวขอ้งกบัการสง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั เพือขยายตลาด 12 2.96 

118, 29.28%

166, 41.19%

119, 29.53%
เว็บไซตค์น้หา (Search Engine) (เช่น 

Google, Yahoo เป็นตน้)

สงัคมออนไลน ์(เช่น Facebook, Twiiter, 

Line, อนืๆ)

สงิพิมพ/์ใบปลวิ/ปา้ยโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์
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ประเภทของการใช้บริการ 
จาํนวน 

(ราย) 
ร้อยละ 

รวม 403 100.00 

ทมีา  :  ผลการสาํรวจ, ปี 2562 

เมือพิจารณาถึงประเภทของการใช้บริการของผูต้อบแบบสาํรวจทีเป็นผูใ้ชบ้รกิารในกลุ่มบคุคล

ทวัไป พบว่าส่วนใหญ่คือ การเขา้ร่วมฝึกอบรมเพือเพิมพูนองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยีดิจิทัล จาํนวน 173 

ราย (รอ้ยละ 42.93) รองลงมาได้แก่ การเขา้ร่วมงาน/กิจกรรมทีเกียวข้องกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

จํานวน 169 ราย (ร้อยละ 41.94) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านการจัดแสดงผลงาน/นิทรรศการด้านดิจิทัล 

จาํนวน 23 ราย (รอ้ยละ 5.71) การเขา้ร่วมงาน/กิจกรรมทีเกียวขอ้งกับการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล

เพือพัฒนาธุรกิจ จาํนวน 13 ราย (รอ้ยละ 3.23) การใชฐ้านขอ้มูล/องคค์วามรูใ้นเว็บไซต ์จาํนวน 12 ราย 

(รอ้ยละ 2.98) การเขา้ร่วมงาน/กิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลเพือขยายตลาด 

จาํนวน 12 ราย (รอ้ยละ 2.96) และการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นการขยายตลาดอตุสาหกรรมดิจิทัล จาํนวน 1 ราย 

(รอ้ยละ 0.25) 

 

ตารางท ี3 - 4: ผู้ตอบแบบสาํรวจทีเป็นกลุ่มบุคคลทัวไปทใีช้บริการผ่านเว็บไซต ์www.depa.or.th 

ใช้บริการผ่านเว็บไซต ์www.depa.or.th    จาํนวน (ราย) ร้อยละ 

เคย 362 89.83 

ไม่เคย 41 10.17 

รวม 403 100.00 

ทมีา  :  ผลการสาํรวจ, ปี 2562 

 

เมือพิจารณาถึงการใชบ้ริการผ่านเว็บไซต ์www.depa.or.th ของผูต้อบแบบสาํรวจทีใชบ้ริการใน

กลุ่มบุคคลทัวไป พบว่า ส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการผ่านเว็บไซต ์จาํนวน 362 ราย (รอ้ยละ 89.83) และไม่เคย 

จาํนวน 41 ราย (รอ้ยละ 10.17) 
 

ตารางท ี3 - 5: ผู้ตอบแบบสาํรวจทีเคยใช้บริการผ่านเว็บไซตข์อง depa 

จาํแนกตามความถีของการใช้ 

ความถีในการใช้บริการ  จาํนวน (ราย) ร้อยละ 

1 - 5 ครงั/เดือน 349 96.41 

>5 - 10 ครงั/เดือน     13 3.59 

>10 - 20 ครงั/เดือน 0 0 
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>20 ครงัขนึไป/เดือน 0 0 

รวม 362 100.00 

ทมีา  :  ผลการสาํรวจ, ปี 2562 

             

เมือพิจารณาถึงความถีในการใชบ้ริการ ผ่านเว็บไซต ์www.depa.or.th ของผูต้อบแบบสาํรวจ     

ทีเคยใชบ้ริการผ่านเว็บไซตข์อง depa ในกลุ่มบุคคลทัวไป พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ 1 - 5 

ครงั/เดือน จาํนวน 349 ราย (รอ้ยละ 96.41) และความถีในการใชง้าน >5 - 10 ครงั/เดือน จาํนวน 13 ราย 

(รอ้ยละ 3.59) โดยไม่มีผูใ้ชบ้ริการมากกว่า 10 ครงัขนึไป/เดือน 

 

ตารางท ี3 - 6: ผู้ตอบแบบสาํรวจทเีป็นผู้ใช้บริการกลุ่มบุคคลทัวไป 

จาํแนกตามข้อมูลการใช้บริการผ่านเว็บไซต ์

ข้อมูลการใช้บริการผ่านเว็บไซต ์www.depa.or.th ร้อยละ 

เว็บไซต ์www.depa.or.th สืบคน้ขอ้มลูง่าย เมนูไม่ซบัซอ้น อยู่ในระดบัใด 80.80 

ขอ้มลูทีไดร้บัผ่านการใชบ้ริการในเว็บไซต ์www.depa.or.th มีขอ้มลูครบถว้น ถูกตอ้ง  99.60 

ทมีา  :  ผลการสาํรวจ, ปี 2562 

หมายเหต:ุ เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 

 

เมือพิจารณาถึงขอ้มูลการใชบ้ริการผ่านเว็บไซต ์www.depa.or.th ของผูต้อบแบบสาํรวจทีใชบ้ริการ

ในกลุม่บุคคลทวัไป พบว่า เว็บไซต ์www.depa.or.th สืบคน้ขอ้มลูง่าย เมนูไม่ซบัซอ้น ถึงรอ้ยละ 80.80 และ

ขอ้มลูทไีดร้บัผ่านการใชบ้ริการในเว็บไซต ์www.depa.or.th มีขอ้มลูครบถว้น ถกูตอ้ง รอ้ยละ 99.60 
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2) ผลการสํารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ 
 

แผนภาพท ี3 - 23: ผลการสาํรวจความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการของ 

สาํนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ของกลุ่มบคุคลทัวไป 

 
ทมีา  :  ผลการสาํรวจ, ปี 2562 

 

จากการประเมินระดับความคาดหวังในการใช้บริการของสาํนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

(depa) ของกลุ่ม บุคคลทัวไป จะพบว่า ส่วนใหญ่ พึงพอใจในการให้บริการของ depa มากกว่า                

ความคาดหวังเล็กน้อย โดยพึงพอใจในการให้บริการของ depa คะแนนเฉลียอยู่ที รอ้ยละ 87.46 และ

คาดหวงัในการใหบ้รกิารของ depa คะแนนเฉลยีอยู่ทรีอ้ยละ 85.14 

เมือพิจารณาถึงระดับความคาดหวังในการใช้บริการของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

(depa) ในกลุ่มบุคคลทัวไป พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นด้านการใช้ Digital One Stop Services (DOSS)      

คะแนนเฉลียอยู่ทีรอ้ยละ 92.50 รองลงมาคือดา้นคณุภาพ/ประโยชนท์ีไดร้บัจากการใชบ้ริการ คะแนนเฉลีย

อยู่ที รอ้ยละ 85.90 ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก/บุคลากร คะแนนเฉลียอยู่ทีรอ้ยละ 85.40 ดา้นผลิตภณัฑ/์

บริการภาพรวม คะแนนเฉลียอยู่ทีร ้อยละ 81.20 และด้านกระบวนการ/ขันตอนการให้บริการทัวไป  

คะแนนเฉลยีอยู่ทรีอ้ยละ 80.70 ตามลาํดบั 

81.20%

85.90%

85.40%

80.70%

92.50%

85.14%

83.80%

88.20%

92.30%

85.60%

87.40%

87.46%

ด้านผลิตภณัฑ/์บริการภาพรวม  

ด้านคุณภาพ/ประโยชนท์ไีดรั้บจากการใช้

บริการ

ด้านสิงอาํนวยความสะดวก/บุคลากร ในการใช้

บริการ

ด้านกระบวนการ/ขนัตอนการให้บริการทัวไป

ด้านการใช้ Digital One Stop Service (DOSS)

เฉลีย

ความคาดหวัง

ความพึงพอใจ
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เมือพิจารณาถึงระดับความพึงพอใจในการใช้บริการของสาํนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

(depa) ในกลุ่มบุคคลทัวไป พบว่า ส่วนใหญ่เป็นด้านสิงอาํนวยความสะดวก/บุคลากรในการใชบ้ริการ 

คะแนนเฉลียอยู่ทีรอ้ยละ 92.30 รองลงมาคือ ด้านคุณภาพ/ประโยชน์ทีไดร้บั คะแนนเฉลียอยู่ทีรอ้ยละ 

88.20 ดา้นการใช ้Digital One Stop Service (DOSS) คะแนนเฉลียอยู่ทีรอ้ยละ 87.40 ดา้นกระบวนการ/

ขันตอนการให้บริการทัวไป คะแนนเฉลียอยู่ทีร ้อยละ 85.60 และด้านผลิตภัณฑ์/บริการภาพรวม        

คะแนนเฉลยีอยู่ทรีอ้ยละ 83.80 ตามลาํดบั 

ทังนี มีข้อสังเกตว่าด้านการใช้ DOSS มีคะแนนความคาดหวังสูงกว่าคะแนนความพึงพอใจ

ค่อนขา้งมาก ซงึเกิดจากการทีผูใ้ชบ้ริการคาดหวงัว่า depa ซึงเป็นหน่วยงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทลัน่าจะ

เป็นหน่วยงานทีสามารถใหบ้ริการทุกดา้นเรืองดิจิทัลไดใ้นทีเดียว แต่ในความเป็นจริงหน่วยงานของรฐั        

ทีใหบ้ริการดา้นดิจิทลัยงัคงมีอยู่หลายแห่งทาํใหก้ารใชบ้ริการ DOSS ของ depa ยงัไม่สนองความตอ้งการ

ไดต้ามทคีาดหวงัไวม้ากนกั 

 

ผลการประเมินของกลุ่มของผู้ใช้บริการผ่านสาขา 

1) ข้อมูลทัวไป  

 

แผนภาพท ี3 - 24: ผู้ตอบแบบสาํรวจทเีป็นผู้ใช้บริการผ่านสาขา จาํแนกตามประเภทผู้ใช้บริการ 

 
ทมีา  :  ผลการสาํรวจ, ปี 2562 

 

เมือพิจารณาถึงประเภทผู ้ใช้บริการผ่านสาขาของผู้ตอบแบบสาํรวจ จํานวนทังหมด 135 ราย 

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นบุคคล จาํนวน 113 ราย (รอ้ยละ 83.70) รองลงมาคือ นิติบุคคล จาํนวน 22 ราย (รอ้ยละ 

16.30) ตามลาํดบั 

 

 

 

22, 16.30%

113, 83.70%

นิติบุคคล

บุคคล
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แผนภาพท ี3 - 25: ผู้ตอบแบบสาํรวจทเีป็นผู้ใช้บริการผ่านสาขาประเภทบุคคล 

จาํแนกตามเพศ 
 

 
 

ทมีา  :  ผลการสาํรวจ, ปี 2562 

 

เมือพิจารณาถึงเพศของผูต้อบแบบสาํรวจทีเป็นผูใ้ชบ้ริการผ่านสาขา จาํนวนทังหมด 113 ราย 

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 58 ราย (รอ้ยละ 51.33) และเพศชาย จํานวน 55 ราย (รอ้ยละ 

48.67) ตามลาํดบั 

 

แผนภาพท ี3 - 26: ผู้ตอบแบบสาํรวจทเีป็นผู้ใช้บริการผ่านสาขาประเภทบุคคล จาํแนกตามอายุ 

 

 
ทมีา  :  ผลการสาํรวจ, ปี 2562 

 

เมือพิจารณาถึงอายุของผูต้อบแบบสาํรวจทีใชบ้ริการผ่านสาขา จาํนวนทงัหมด 113 ราย พบว่า 

ส่วนใหญ่อายุ 20 - 29 ปี จาํนวน 38 ราย (รอ้ยละ 33.63) รองลงมาคืออายุ 30 - 39 ปี จาํนวน 27 ราย  

(รอ้ยละ 23.89) อายุ 40 - 49 ปี จาํนวน 27 ราย (รอ้ยละ 23.89) อายุ 50 - 59 ปี จาํนวน 16 ราย (รอ้ยละ 

14.16) และอาย ุ60 ปีขนึไป จาํนวน 5 ราย (รอ้ยละ 4.43) ตามลาํดบั 

55, 48.67%58, 51.33%

ชาย

หญิง

38, 33.63%

27, 23.89%

27, 23.89%

16, 14.16%

5, 4.43%
20 – 29 ปี

30 – 39 ปี

40 – 49 ปี

50 - 59  ปี

60 ปีขนึไป
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แผนภาพท ี3 - 27: ผู้ตอบแบบสาํรวจทเีป็นผู้ใช้บริการผ่านสาขาประเภทบุคคล 

จาํแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

 
ทมีา  :  ผลการสาํรวจ, ปี 2562 

 

เมือพิจารณาถึงระดบัการศึกษาสูงสุด ของผูต้อบแบบสาํรวจทีใชบ้ริการผ่านสาขา ประเภทบุคคล 

จาํนวนทังหมด 113 ราย พบว่า ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาอยู่ทีปริญญาตรี จํานวน 64 ราย (รอ้ยละ 56.64) 

รองลงมาคือตาํกว่าปริญญาตรี จาํนวน 23 ราย (รอ้ยละ 20.35) ปริญญาโท จํานวน 18 ราย (รอ้ยละ 

15.93) และปรญิญาเอก จาํนวน 8 ราย (รอ้ยละ 7.08) ตามลาํดบั 

 

แผนภาพท ี3 - 28: ผู้ตอบแบบสํารวจทใีช้บริการผ่านสาขาประเภทบุคคล จาํแนกตามอาชีพ 

 
ทมีา  :  ผลการสาํรวจ, ปี 2562 

23, 20.35%

64, 56.64%

18, 15.93%

8, 7.08%
ตาํกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

30, 26.55%

4, 3.54%

3, 2.65%

1, 0.88%

26, 23.01%

21, 18.58%

8, 7.08%

18, 15.93%

1, 0.88%
1, 0.88% นกัเรยีน/นกัศกึษา                              

พนกังาน/ลกูจา้งรฐัวิสาหกิจ                   

ผูบ้ริหารในหนว่ยงานของรฐั                   

ผูบ้ริหารในบรษัิท/องคก์รภาคเอกชน         

เกษตรกร                                           

พนกังาน/ลกูจา้งของรฐั         

พนกังาน/ลกูจา้งบรษิัท/องคก์รภาคเอกชน    

ธุรกิจสว่นตวั                      

วา่งงาน

อนืๆ
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เมือพิจารณาถึงอาชีพของผูต้อบแบบสาํรวจทีใชบ้ริการผ่านสาขา ประเภทบุคคล จาํนวนทงัหมด 

113 ราย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา จาํนวน 30 ราย (รอ้ยละ 26.55) รองลงมาคือเกษตรกร 

จาํนวน 26 ราย (รอ้ยละ 23.01) พนักงาน/ลูกจา้งของรฐั จาํนวน 21 ราย (รอ้ยละ 18.58) ธุรกิจส่วนตัว 

จาํนวน 18 ราย (รอ้ยละ 15.93) พนักงาน/ลูกจา้งบริษัท/องคก์รภาคเอกชน จาํนวน 8 ราย (รอ้ยละ 7.08) 

พนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 4 ราย (รอ้ยละ 3.54) ผู ้บริหารในหน่วยงานของรฐั จาํนวน 3 ราย  

(รอ้ยละ 2.65) ผู้บริหารในบริษัท/องค์กรภาคเอกชน จาํนวน 1 ราย (รอ้ยละ 0.88) ว่างงาน จาํนวน 1 ราย 

(รอ้ยละ 0.88) และอืนๆ จาํนวน 1 ราย (รอ้ยละ 0.88) ตามลาํดบั 

 

แผนภาพท ี3 - 29: ผู้ตอบแบบสาํรวจทใีช้บริการผ่านสาขา จาํแนกตามประเภทของนิติบุคคล 

 
ทมีา  :  ผลการสาํรวจ, ปี 2562 

 

เมือพิจารณาถึงประเภทของนิติบุคคลของผูต้อบแบบสาํรวจทีใชบ้ริการผ่านสาขา พบว่า ส่วนใหญ่

เป็ น บ ริษั ท เอ กช น  จําน ว น  17 รา ย  (ร้อ ยล ะ  77.27) รองล งม าคื อห น่ วยงา น ภ าค รัฐ  (ไม่ รว ม

สถาบนัการศึกษา) จาํนวน 3 ราย (รอ้ยละ 13.64) และหน่วยงานอืนๆ เช่น สมาคม มูลนิธิ จาํนวน 2 ราย 

(รอ้ยละ 9.09) ตามลาํดบั 

 

แผนภาพท ี3 - 30: ผู้ตอบแบบสาํรวจทใีช้บริการผ่านสาขา จาํแนกตามประเภทธุรกิจ 

 
       ทมีา  :  ผลการสาํรวจ, ปี 2562 

3, 13.64%

17, 77.27%

2, 9.09% หน่วยงานภาครัฐ (ไม่รวม

สถาบันการศึกษา) 

บริษัทเอกชน

หน่วยงานอืนๆ เช่น สมาคม 

มูลนิธิ 

7, 31.82%

6, 27.27%

9, 40.91% การค้าและบริการ

เกษตรกรรมและอาหาร

ดิจิทัล
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เมอืพิจารณาประเภทธุรกิจของผูใ้ชบ้ริการผ่านสาขา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจดิจิทลั จาํนวน 9 ราย 

(รอ้ยละ 40.91) รองลงมาคือธุรกิจการคา้และบรกิาร จาํนวน 7 ราย (รอ้ยละ 31.82) และธุรกิจเกษตรกรรม

และอาหาร จาํนวน 6 ราย (รอ้ยละ 27.27) ตามลาํดบั 

 

แผนภาพท ี3 - 31: ผู้ตอบแบบสาํรวจทใีช้บริการผ่านสาขา จาํแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

 
ทมีา  :  ผลการสาํรวจ, ปี 2562 

 

เมือพิจารณาถึงประเภทอตุสาหกรรมของผูต้อบแบบสาํรวจทีใชบ้ริการผ่านสาขา พบว่า ส่วนใหญ่

เป็นอุตสาหกรรมดิจิทัลในสาขาบริการด้านดิจิทัล (Digital Service) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอ์ัจฉริยะ 

(Smart Electronics) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) และอืนๆ เช่น 

อุตสาหกรรมก่อสรา้ง โรงงานนาํตาล ฯลฯ จาํนวนอุตสาหกรรมละ 4 ราย (รอ้ยละ 18.18) รองลงมาเป็น

อุตสาหกรรมดิจิทัลในสาขาซอฟต์แวร ์(Software) จํานวน 3 ราย (รอ้ยละ 13.64) อุตสาหกรรมดิจิทัล 

(Digital) ในสาขาฮารด์แวรแ์ละอุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware & Smart Device) จํานวน 2 ราย (ร้อยละ 

9.09) และอุตสาหกรรมดิจิทัลในสาขาบริการดา้นสือสาร (Communications) จาํนวน 1 ราย (รอ้ยละ 4.55) 

ตามลาํดบั 

2, 9.09%

3, 13.64%

4, 18.18%

1, 4.55%

4, 18.18%

4, 18.18%

4, 18.18%

อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) ในสาขาฮารด์แวร์

และอุปกรณอ์ัจริยะ (Hardware & Smart Device) 

อุตสาหกรรมดิจิทัลในสาขาซอฟตแ์วร ์(Software) 

อุตสาหกรรมดิจิทัลในสาขาบริการด้านดิจิทัล 

(Digital Service) 

อุตสาหกรรมดิจิทัลในสาขาบริการด้านสอืสาร 

(Communications)

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอั์จฉริยะ (Smart

Electronics)

การเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ (Agriculture 

and Biotechnology)

อืนๆ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง โรงงานนนาํตาล 

ฯลฯ
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แผนภาพท ี3 - 32: ผู้ตอบแบบสาํรวจทใีช้บริการผ่านสาขา จาํแนกตามมาตรการ 

 
ทมีา  :  ผลการสาํรวจ, ปี 2562 

หมายเหต:ุ  เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 
 

เมือพิจารณามาตรการช่วยเหลือหรือการอดุหนุนและคูปองดิจิทัลทีผูต้อบแบบสาํรวจใชบ้ริการ

ผ่านสาขา พบว่า สว่นใหญ่เป็นการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลัเพือชุมชนในชนบท จาํนวน 9 ราย 

(รอ้ยละ 33.33) รองลงมา คือ การเรมิตน้ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล จาํนวน 8 ราย (รอ้ยละ 29.63) การประยุกต ์

ใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพือภาคธุรกิจอุตสาหกรรม จาํนวน 7 ราย (รอ้ยละ 25.93) การร่วมวิจัย

และพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล จาํนวน 2 ราย (รอ้ยละ 7.41) และคูปองดิจิทัล : การรบัรอง

มาตรฐานดา้นดิจิทลั จาํนวน 1 ราย (รอ้ยละ 3.70) ตามลาํดบั 

 

แผนภาพท ี3 - 33: ผู้ตอบแบบสาํรวจทใีช้บริการผ่านสาขา จาํแนกตามการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ   
 

 
ทมีา  :  ผลการสาํรวจ, ปี 2562 

 

เมือพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการผู ้ใช้บริการผ่านสาขา พบว่า 

ส่วนใหญ่เป็นประชุม/สมัมนา จาํนวน 11 ราย (รอ้ยละ 29.73) รองลงมา คือ ฝึกอบรม จาํนวน 9 ราย (รอ้ย

ละ 24.32) ศึกษาดงูาน จาํนวน 9 ราย (รอ้ยละ 24.32) จดัแสดงผลงาน/นิทรรศการ จาํนวน 6 ราย (รอ้ยละ 

16.22) และอืนๆ จาํนวน 2 ราย (รอ้ยละ 5.41) 

 

29.63%

33.33%
25.93%

7.41%

3.70%

การเรมิต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดจิทิลั

การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมดจิทิลัเพอืชุมชนในชนบท

การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมดจิทิลัเพอืภาคธุรกจิ… 

การร่วมวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดจิทิลั

คูปองดจิทัิล : การรับรองมาตรฐานด้านดจิทิลั

24.32%

29.73%

24.32%

16.22%

5.41%

ฝึกอบรม

ประชุม/สัมมนา

ศึกษาดูงาน

จัดแสดงผลงาน/นิทรรศการ

อนืๆ
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2) ผลการสํารวจความความหวังและความพึงพอใจ 

 

แผนภาพท ี3 - 34: ผลการสาํรวจความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการของ 

สาํนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ของกลุ่มผูใ้ช้บริการผ่านสาขา 

 
     ทมีา  :  ผลการสาํรวจ, ปี 2562 

 

จากการประเมินระดับความคาดหวังในการใช้บริการของสาํนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

(depa) ของกลุ่มผู ้ใช้บริการผ่านสาขา พบว่า ส่วนใหญ่พึงพอใจในการให้บริการของ depa มากกว่า    

ความคาดหวังเล็กน้อย โดยพึงพอใจในการให้บริการของ depa คะแนนเฉลียอยู่ทีรอ้ยละ 83.56 และ

คาดหวงัในการใหบ้รกิารของ depa คะแนนเฉลยีอยู่ทรีอ้ยละ 82.43 

  

82.43%

83.40%

82.60%

80.40%

82.90%

83.00%

82.30%

83.56%

84.83%

83.74%

83.58%

83.24%

83.18%

82.79%

เฉลีย

ด้านสงิอาํนวยความสะดวก/บุคลากร ในการใช้

บริการ

ด้านผลิตภณัฑ/์บริการทัวไป

ด้านกระบวนการ/ขนัตอนการให้บริการทวัไป

ด้านการใช้ Web site ของ depa 

ด้านการใช้ Digital One Stop Service (DOSS) 

ด้านคุณภาพ/ประโยชนที์ไดร้ับจากการใช้บริการ

ความพึงพอใจ ความคาดหวัง
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เมือพิจารณาถึงระดับความคาดหวังในการใช้บริการของสาํนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

(depa) ของผูใ้ชบ้ริการผ่านสาขา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นดา้นสิงอาํนวยความสะดวก/บุคลากร คะแนนเฉลีย

อยู่ทีรอ้ยละ 83.40 รองลงมา ได้แก่ ด้านการใช้ Digital One Stop Service (DOSS) คะแนนเฉลียอยู่ที 

รอ้ยละ 83.00 ดา้นการใช้ Web site ของ depa คะแนนเฉลียอยู่ทีรอ้ยละ 82.90 ดา้นผลิตภัณฑ์/บริการ

ทวัไป คะแนนเฉลียอยู่ทีรอ้ยละ 82.60 ดา้นคณุภาพ/ประโยชนท์ีไดร้บั คะแนนเฉลียอยู่ทีรอ้ยละ 82.30 และ

ดา้นกระบวนการ/ขนัตอนการใหบ้ริการทวัไป คะแนนเฉลียอยู่ทีรอ้ยละ 80.40 ตามลาํดบั 

 

เมือพิจารณาถึงระดับความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ของสาํนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

(depa) ของผูใ้ชบ้ริการผ่านสาขา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นดา้นสิงอาํนวยความสะดวก/บุคลากร คะแนนเฉลีย

อยู่ที ร ้อยละ 84.83 รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณ ฑ์/บริการทัวไป คะแนนเฉลียอยู่ทีร ้อยละ 83.74  

ดา้นกระบวนการ/ขันตอนการใหบ้ริการทัวไป คะแนนเฉลียอยู่ทีรอ้ยละ 83.58 ดา้นการใช ้Web site ของ 

depa คะแนนเฉลียอยู่ทีรอ้ยละ 83.24 ดา้นการใช ้Digital One Stop Service (DOSS) คะแนนเฉลียอยู่ที

รอ้ยละ 83.18 และดา้นคณุภาพ/ประโยชนท์ีไดร้บั คะแนนเฉลยีอยู่ทรีอ้ยละ 82.79 ตามลาํดบั 

 

ทงันี มีขอ้สงัเกตว่าความคาดหวังของผูใ้ชบ้ริการผ่านกิจการสาขามีความพึงพอใจสูงกว่าความ

คาดหวังทุกดา้น ซึงเป็นสิงที depa ควรจะรกัษามาตรฐานไว ้อย่างไรก็ตามดา้นกระบวนการขันตอนการ

ใหบ้ริการทวัไปเป็นดา้นทีความพึงพอใจสงูกว่าความคาดหวงัค่อนขา้งสงูมาก ซงึผูใ้ชบ้ริการมีความเห็นว่า 

depa เป็นหน่วยงานของรฐัความคาดหวังในการใชบ้ริการโดยเฉพาะดา้นกระบวนการ/ขันตอนในการใช้

บริการน่าจะยังไม่สะดวกคล่องตัวเท่าทีควร แต่เมือได้ใช้บริการแล้ว พบว่ากระบวนการ/ขันตอนการ

ใหบ้รกิารของ depa ไม่ไดยุ้่งยากมากอย่างทคิีดไว ้จึงทาํใหค้ะแนนความพงึพอใจสงูกว่าทีคาดหวงัมาก 
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3.4 ผลการสาํรวจการรับรู้ต่อการดาํเนินงานของ depa 

 

การสาํรวจการรับรูต้่อการดาํเนินงานของสาํนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กําหนด

เป้าหมายสาํหรบัการสาํรวจในกลุ่มบุคคลทวัไปไวท้ีจาํนวน 400 ราย มีผูต้อบแบบสาํรวจจาํนวนทงัสิน 412 ราย 

ผลการสาํรวจมีรายละเอียดดงัต่อไปน ี

 

1) ข้อมูลทัวไป  
 

แผนภาพท ี3 - 35: ผู้ตอบแบบสาํรวจการรับรู้ จาํแนกตามเพศ 

 
ทมีา  :  ผลการสาํรวจ, ปี 2562 

 

เมือพิจารณาถึงเพศของผูต้อบแบบสาํรวจการรบัรู ้พบว่า สว่นใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 230 ราย 

(รอ้ยละ 55.83) และ เพศหญิง จาํนวน 182 ราย (รอ้ยละ 44.17) ตามลาํดบั 

 

แผนภาพที 3 - 36: ผู้ตอบแบบสํารวจการรับรู้ จาํแนกตามอายุ 

 
ทมีา  :  ผลการสาํรวจ, ปี 2562 

230, 55.83%

182, 44.17%
ชาย

หญิง

6, 1.46%

167, 40.53%

101, 24.51%

61, 14.81%

67, 16.26%
10, 2.43%

ตาํกว่า 20 ปี

20 – 29 ปี

30 – 39 ปี

40 – 49 ปี

50 - 59  ปี

60 ปีขึนไป
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เมือพิจารณาถึงอายุของผูต้อบแบบสาํรวจการรบัรู ้ พบว่า สว่นใหญ่อาย ุ 20 - 29 ปี จาํนวน 167 

ราย (รอ้ยละ 40.53) รองลงมาคืออาย ุ30 - 39 ปี จาํนวน 101 ราย (รอ้ยละ 24.51) อาย ุ50 - 59 ปี จาํนวน 

67 ราย (รอ้ยละ 16.26) อายุ 40 - 49 ปี จาํนวน 61 ราย (รอ้ยละ 14.81) อายุ 60 ปีขึนไป จาํนวน 10 ราย 

(รอ้ยละ 2.43) และอายตุาํกว่า 20 ปี จาํนวน 6 ราย (รอ้ยละ 1.46) ตามลาํดบั 

 

แผนภาพท ี3 - 37: ผู้ตอบแบบสาํรวจการรับรู้ จาํแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

 
ทมีา  :  ผลการสาํรวจ, ปี 2562 

 

เมือพิจารณาถึงระดับการศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสาํรวจการรบัรู ้พบว่า ส่วนใหญ่ศึกษา 

ในระดับปริญญาตรี จาํนวน 287 ราย (รอ้ยละ 69.66) รองลงมาคือปริญญาโท จาํนวน 104 ราย (รอ้ยละ 

25.24) ปริญญาเอก จาํนวน 11 ราย (รอ้ยละ 2.67) และตาํกว่าปรญิญาตรี จาํนวน 10 ราย (รอ้ยละ 2.43) 

 

ตารางท ี3 - 7: ผลการประเมินระดับการสาํรวจการรับรู้ต่อการดาํเนินงานของ 

สาํนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ของบุคคลทัวไป 

การสาํรวจการรับรู้ต่อการดาํเนินงาน 

ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)  

เฉลียร้อยละ 

ทราบ ไม่ทราบเลย 

การรบัรูต่้อภาพรวมขององคก์ร 92.00 8.00 

การรบัรูต่้อขอ้มลูข่าวสารขององคก์ร 88.00 12.00 

การรบัรูต่้อผลิตภณัฑ/์บรกิาร/โครงการ 85.00 15.00 

การรบัรูต่้อการเขา้ถึง/การใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการ 80.85 19.14 

การรบัรูอื้นๆ เช่น สถานท ีบุคลากร ขอ้บงัคับ ต่างๆ  ฯลฯ 80.77 19.24 

เฉลีย 85.32 14.68 

ทมีา  :  การสาํรวจ, ปี 2562 

10, 2.43%

287, 69.66%

104, 25.24%

11, 2.67%

ตาํกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
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 เมือพิจารณาถึงระดับการรบัรูต้่อการดาํเนินงานของสาํนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 

ของบุคคลทัวไป พบว่า ส่วนใหญ่ทราบและการรบัรูต้่อภาพรวมขององคก์ร คะแนนเฉลียอยู่ที รอ้ยละ 92.00 

รองลงมาคือการรบัรูต้่อขอ้มูลข่าวสารขององคก์ร คะแนนเฉลียอยู่ที รอ้ยละ 88.00 การรบัรูต้่อผลิตภณัฑ/์

บริการ/โครงการ คะแนนเฉลียอยู่ที รอ้ยละ 85.00 การรบัรูอ้ืนๆ เช่น สถานที บุคลากร ขอ้บังคบั ต่างๆ ฯลฯ 

คะแนนเฉลียอยู่ที รอ้ยละ 80.77 และการรบัรูต้่อการเข้าถึง/การใชผ้ลิตภัณฑ์และบริการ คะแนนเฉลีย     

อยู่ท ีรอ้ยละ 80.85 ตามลาํดบั 

 ในเรืองทีประชาชนยังไม่ทราบถึงการดาํเนินงานของสาํนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 

ส่วนใหญ่จะเกียวขอ้งกับการรบัรูอ้ืนๆ เช่น สถานที บุคลากร ขอ้บงัคับ ต่างๆ ฯลฯ คะแนนเฉลียอยู่ที รอ้ยละ 

19.24 รองลงมาคือการรบัรูต่้อการเขา้ถึง/การใชผ้ลิตภัณฑแ์ละบริการ คะแนนเฉลียอยู่ที รอ้ยละ 19.14  

การรบัรูต่้อผลิตภณัฑ/์บริการ/โครงการ คะแนนเฉลียอยู่ที รอ้ยละ 15.00 การรบัรูต่้อขอ้มลูข่าวสารขององคก์ร 

คะแนนเฉลียอยู่ที รอ้ยละ 12.00 และการรบัรูต่้อภาพรวมขององค์กร คะแนนเฉลียอยู่ที รอ้ยละ 8.00 

ตามลาํดบั 

 

การวิเคราะหค์วามสําคัญและผลการปฏิบัติงาน (Performance-Important Analysis) 

 

3.5.1 ผลการวิเคราะหค์วามคาดหวังและความพึงพอใจภาพรวม 

 

แผนภาพท ี3 - 38: ผลการวิเคราะหค์วามคาดหวังและความพึงพอใจภาพรวม 

 
ทมีา  :  ผลการสาํรวจ, ปี 2562 
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 ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในทีนีจะอธิบายผลตามกลุ่มเป้าหมาย  

ทีทาํการสาํรวจ โดยนาํคะแนนระดับความคาดหวงัและคะแนนระดับความพงึพอใจของแต่ละกลุม่เป้าหมาย

ทีทาํการสาํรวจมาพล็อทลงในกราฟโดยใหแ้กนแนวตงั (แกน Y) เป็นระดบัความพงึพอใจและแกนแนวนอน 

(แกน X) ระดับความคาดหวงั และนาํมาเปรียบเทียบกบัคะแนนเฉลียของแต่ละกลุ่ม ซึงจะกระจายอยู่ใน 

Quadrant ที 1 - 4 โดยในแต่ละ Quadrant สามารถแปลผลและอธิบายความหมายไดด้ังนี (รายละเอียด

ตามแผนภาพที 3 - 38) 

Q1= ผู้ รับบริการมีความคาดหวังค่อนข้างสูง แต่ได้รับความพึงพอใจตํา หมายถึง 

สิงทีควรปรบัปรุงอย่างเร่งด่วน เนืองจากผูร้บับริการคิดว่าไม่ไดร้บัการตอบสนองความ

ต้องการอย่างเพียงพอ อาจส่งผลถึงการตัดสินใจมาใช้บริการ ซึงในการสาํรวจครังน ี  

ไม่มีกลุ่มใดอยู่ในกรณีนี 

Q2= ผู้ รับ บ ริการมี ความ คาด ห วัง สู ง  แ ล ะได้ รับ ความ พึ งพ อ ใจสู ง  ห ม าย ถึ ง  

สงิทีควรรกัษาการปฏิบัติงานใหเ้ป็นมาตรฐานและพฒันาใหด้ีทีสดุ เนืองจากผูร้บับริการมี

คาดหวังสูง ผู้ใหบ้ริการควรใหค้วามสาํคัญกับประเด็นนัน และสะทอ้นใหเ้ห็นว่าผลการ

ปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการมีประสิทธิภาพ มีการจัดการทีดีและสรา้งความพึงพอใจใหก้ับ

ผูใ้ชบ้ริการไดต้ามความคาดหวงัดงันนัผูใ้หบ้ริการจึงควรรกัษาประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน

นนัไว ้ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลทวัไป 

Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังค่อนข้างน้อย และได้รับความพึงพอใจค่อนข้างน้อย 

หมายถึง สิงทีควรปรบัปรุง แต่ไม่เร่งด่วน เนืองจากผูร้บับริการไม่ไดค้าดหวังสูง แต่ก็มี

โอกาสพัฒนาเป็นการบริการทีให้มูลค่าเพิมได้ (Q1) ถ้าสามารถ ส่งมอบบริการให้แก่

ผู้ร ับบริการได้เกินกว่าความคาดหวังและมีระดับความพึงพอใจในระดับสูง ได้แก่          

กลุ่มผู้ใช้บริการกิจการสาขา 

Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังตํา และได้รับความพึงพอใจค่อนข้างสูง หมายถึง  

สงิทีสรา้งมลูค่าเพิม ใหก้บัผูร้บับรกิารเนืองจากไดร้บัความพึงพอใจสงูกว่าความคาดหวังไว ้

ซงึตอ้งรกัษาระดบัการบรกิารไว ้ไดแ้ก่ กลุ่มผู้ใช้มาตราการ/เข้าร่วมกิจกรรม 
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3.5.2 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังและความพึงพอใจของกลุ่มผู้รับการสนับสนุน 

ผ่านมาตรการ/การเข้าร่วม กิจกรรม 

 

แผนภาพท ี3 - 39: ผลการวิเคราะหค์วามคาดหวังและความพึงพอใจของกลุ่มผู้รับการสนับสนุน 

ผ่านมาตรการ/การเข้าร่วม กิจกรรม 

 
ทมีา  :  ผลการสาํรวจ, ปี  

 

 ผลการวิเคราะห ์Performance-Important Analysis ในด้านผลิตภัณฑ์/บริการ โดยนาํคะแนน

ระดบัความคาดหวงัและคะแนนระดบัความพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยมาพล็อทลงในกราฟโดยใหแ้กน

แนวตัง (แกน Y) เป็นระดับความพึงพอใจและแกนแนวนอน (แกน X) ระดับความคาดหวังและนํามา

เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลียโดยประเด็นย่อย ต่างๆ จะกระจายอยู่ใน Quadrant ที 1 - 4 โดยในแต่ละ 

Quadrant สามารถแปลผลและอธิบายความหมายไดด้งัน ี(รายละเอียดตามแผนภาพท ี3 - 39) 

Q1= ผู้ รับบริการมีความคาดหวังค่อนข้างสูง แต่ได้ รับความพึงพอใจตํา หมายถึง 

สิงทีควรปรบัปรุงอย่างเร่งด่วน เนืองจากผูร้บับริการคิดว่าไม่ไดร้บัการตอบสนองความ

ตอ้งการอย่างเพียงพอ อาจส่งผลถึงการตัดสินใจมาใชบ้ริการ ซึงในการสาํรวจครงันี ได้แก่ 

ดา้นกระบวนการ/ ขันตอนการให้บริการทวัไป และ ดา้นการใช ้Digital One Stop Service 

(DOSS) 

Q2= ผู้ รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้ รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิงทีควร

รักษาการปฏิบั ติงานให้เป็นมาตรฐานและพัฒ นาให้ดีทีสุด เนืองจากผู้รับบริการ 

มีความคาดหวงัสงู ผูใ้หบ้ริการควรใหค้วามสาํคญักบัประเด็นนนั และสะทอ้นใหเ้ห็นว่าผล
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การปฏิบัติงานของผูใ้หบ้ริการมีประสิทธิภาพ มีการจัดการทีดีและสรา้งความพึงพอใจ

ให้กับผู้ใชบ้ริการได้ตามความคาดหวังดังนันผู้ให้บริการจึงควรรักษาประสิทธิภาพการ

ปฏิบตัิงานนนัไว ้ไดแ้ก่ ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก/บุคลากร ในการใชบ้ริการ  

Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังค่อนข้างน้อย และได้รับความพึงพอใจค่อนข้างน้อย 

หมายถึง สิงทีควรปรบัปรุง แต่ไม่เร่งด่วน เนืองจากผูร้บับริการไม่ไดค้าดหวังสูง แต่ก็มี

โอกาสพัฒนาเป็นการบริการทีให้มูลค่าเพิมได้ (Q1) ถ้าสามารถส่งมอบบริการให้แก่

ผู้รบับริการได้เกินกว่าความคาดหวังและมีระดับความพึงพอใจในระดับสูง ซึงในการ

สาํรวจครงันไีม่มีกรณีนเีกิดขึน 

Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังตํา และได้รับความพึงพอใจค่อนข้างสูง หมายถึง  

สงิทีสรา้งมลูค่าเพิม ใหก้บัผูร้บับรกิารเนืองจากไดร้บัความพึงพอใจสงูกว่าความคาดหวังไว ้

ซึงตอ้งรกัษาระดบัการบริการไว ้ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภัณฑ/์บริการภาพรวม และดา้นคณุภาพ/

ประโยชนท์ไีดร้บัจากการใชบ้รกิารทวัไป 

 

3.5.3 ผลการวิเคราะหค์วามคาดหวังและความพึงพอใจของกลุ่มบุคคลทัวไป 

 

แผนภาพท ี3 - 40: ผลการวิเคราะหค์วามคาดหวังและความพึงพอใจของกลุ่มบุคคลทัวไป 

 
 

ทมีา  :  ผลการสาํรวจ, ปี 2562 
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 ผลการวิเคราะห ์Performance-Important Analysis ในด้านผลิตภัณฑ์/บริการ โดยนาํคะแนน

ระดบัความคาดหวงัและคะแนนระดบัความพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยมาพล็อทลงในกราฟโดยใหแ้กน

แนวตัง (แกน Y) เป็นระดับความพึงพอใจและแกนแนวนอน (แกน X) ระดับความคาดหวังและนํามา

เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลียโดยประเด็นย่อย ต่างๆ  จะกระจายอยู่ใน Quadrant ที 1 - 4 โดยในแต่ละ 

Quadrant สามารถแปลผลและอธิบายความหมายไดด้งัน ี(รายละเอียดตามแผนภาพท ี3 - 40) 

Q1= ผู้ รับบริการมีความคาดหวังค่อนข้างสูง แต่ได้รับความพึงพอใจตํา หมายถึง 

สิงทีควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เนืองจากผู้ร ับบริการคิดว่าไม่ได้รับการตอบสนองความ

ตอ้งการอย่างเพียงพอ อาจส่งผลถึงการตดัสินใจมาใชบ้ริการ ซึงในการสาํรวจครงันีไม่มีกรณี

นี 

Q2= ผู้ รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้ รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิงทีควร

รักษาการปฏิบั ติงานให้เป็นมาตรฐานและพัฒ นาให้ดีทีสุด เนืองจากผู้รับบริการ 

มีความคาดหวังสูง ผู้ใหบ้ริการควรใหค้วามสาํคัญกับประเด็นนัน และสะทอ้นใหเ้ห็นว่า 

ผลการปฏิบตัิงานของผูใ้หบ้ริการมีประสิทธิภาพ มีการจัดการทีดีและสรา้งความพึงพอใจ

ให้กับผู้ใช้บริการได้ตามความคาดหวังดังนันผู้ให้บริการจึงควรรักษาประสิทธิภาพ 

การปฏิบตัิงานนนัไว ้ไดแ้ก่ ดา้นการใช ้Digital One Stop Service (DOSS) ดา้นคณุภาพ/

ประโยชนท์ไีดร้บัจากการใชบ้รกิาร และดา้นกระบวนการ/ขนัตอนการใหบ้ริการทวัไป 

Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังค่อนข้างน้อย และได้รับความพึงพอใจค่อนข้างน้อย 

หมายถึง สิงทีควรปรบัปรุง แต่ไม่เร่งด่วน เนืองจากผูร้บับริการไม่ไดค้าดหวังสูง แต่ก็มี

โอกาสพัฒนาเป็นการบริการทีให้มูลค่าเพิมได้ (Q1) ถ้าสามารถส่งมอบบริการให้แก่

ผู้ร ับบริการได้เกินกว่าความคาดหวังและมีระดับความพึงพอใจในระดับสูง ได้แก่  

ดา้นผลิตภณัฑ/์บรกิารภาพรวม และดา้นสิงอาํนวยความสะดวก/บุคลากรในการใชบ้ริการ 

Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังตํา และได้รับความพึงพอใจค่อนข้างสูง หมายถึง  

สงิทีสรา้งมลูค่าเพิม ใหก้บัผูร้บับรกิารเนืองจากไดร้บัความพึงพอใจสงูกว่าความคาดหวังไว ้

ซงึตอ้งรกัษาระดบัการบรกิารไว ้ซงึในการสาํรวจครงันไีม่มีกรณีน ี
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ผลการวิเคราะหค์วามคาดหวังและความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้บริการกิจการสาขา 

 

แผนภาพท ี3 - 41: ผลการวิเคราะหค์วามคาดหวังและความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้บริการกิจการสาขา 

 
 

ทมีา  :  ผลการสาํรวจ, ปี 2562 

 

 ผลการวิเคราะห ์Performance-Important Analysis ในดา้นผลิตภัณฑ/์บริการ โดยนาํคะแนน

ระดับความคาดหวังและคะแนนระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยมาพล็อทลงในกราฟ 

โดยใหแ้กนแนวตงั (แกน Y) เป็นระดับความพึงพอใจและแกนแนวนอน (แกน X) ระดับความคาดหวงัและ

นาํมาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลียโดยประเด็นย่อย ต่างๆ  จะกระจายอยู่ใน Quadrant ที 1 - 4 โดยในแต่ละ 

Quadrant สามารถแปลผลและอธิบายความหมายไดด้งัน ี(รายละเอียดตามแผนภาพท ี3 - 41) 

Q1= ผู้ รับบริการมีความคาดหวังค่อนข้างสูง แต่ได้รับความพึงพอใจตํา หมายถึง 

สิงทีควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เนืองจากผู้รับบริการคิดว่าไม่ได้ร ับการตอบสนอง 

ความต้องการอย่างเพียงพอ อาจส่งผลถึงการตัดสินใจมาใช้บริการ ได้แก่ ด้านการใช ้

DOSS ดา้นการใช ้Website และดา้นผลิตภณัฑท์วัไป ตามลาํดบั 

Q2= ผู้ รับ บ ริการมี ความ คาด ห วัง สู ง  แ ล ะได้ รับ ความ พึ งพ อ ใจสู ง  ห ม าย ถึ ง  

สิงทีควรรกัษาการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานและพัฒนาให้ดีทีสุด เนืองจากผู ้รบับริการ 

มีความคาดหวงัสงู ผูใ้หบ้ริการควรใหค้วามสาํคญักบัประเด็นนนั และสะทอ้นใหเ้ห็นว่าผล

การปฏิบัติงานของผูใ้หบ้ริการมีประสิทธิภาพ มีการจัดการทีดีและสรา้งความพึงพอใจ

ให้กับผู้ใชบ้ริการได้ตามความคาดหวังดังนันผู้ให้บริการจึงควรรักษาประสิทธิภาพการ



รายงานฉบบัสมบรูณ ์โครงการประเมินผลการดาํเนินงาน 

ของสาํนกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั ประจาํปีงบประมาณ  
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ปฏิบติังานนนัไว ้ซงึในการสาํรวจครงันี ไดแ้ก่ ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก/บุคลากรในการ

ใชบ้รกิารดา้นผลิตภณัฑ/์บริการภาพรวม 

Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังค่อนข้างน้อย และได้รับความพึงพอใจค่อนข้างน้อย 

หมายถึง  สิงทีควรปรับปรุง แต่ไม่ เร่งด่วน เนืองจากผู้รับบริการไม่ได้คาดหวังสูง  

แต่ก็มีโอกาสพัฒนาเป็นการบริการทีให้มูลค่าเพิมได้ (Q1) ถ้าสามารถ ส่งมอบบริการ

ให้แก่ผู้รับบริการไดเ้กินกว่าความคาดหวังและมีระดับความพึงพอใจในระดับสูง ได้แก่  

ดา้นคณุภาพ/ประโยชนที์ไดร้บัจากการใชบ้ริการ   

Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังตํา และได้รับความพึงพอใจค่อนข้างสูง หมายถึง  

สงิทีสรา้งมลูค่าเพิม ใหก้บัผูร้บับรกิารเนืองจากไดร้บัความพึงพอใจสงูกว่าความคาดหวังไว ้

ซงึตอ้งรกัษาระดบัการบรกิารไว ้ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ/ขนัตอนการใหบ้ริการทวัไป 

 

 


