แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจ
โครงการพัฒนาระบบภูมสิ ารสนเทศและระบบควบคุมการบัญชาและสั่งการเพื่อเปนการบริหาร
ชายแดน (C4I) ระยะที่ ๒ ของ บช.ตชด.
คําชี้แจง . แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้น เพื่อสอบถามความพึงพอใจ โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศและระบบ
ควบคุมการบัญ ชาและสั่งการเพื่ อเปนการบริหารชายแดน (C4I) ระยะที่ ๒ ของ บช.ตชด. ซึ่งแบบประเมินแบ ง
ออกเปน ๓ สวน ดังนี้
สวนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบประเมิน
สวนที่ ๒ แบงเปน ๒ ขอ ดังนี้
๒.๑ ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศและระบบ
ควบคุมการบัญชาและสั่งการเพื่อเปนการบริหารชายแดน (C4I) ระยะที่ ๒
๒.๒ การรับสนับสนุนเมื่อมีปญหาขอขัดของจากการใชงานระบบ (C4I) ระยะที่ ๒
สวนที่ ๓ ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงทานมากที่สุด
สวนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบประเมิน
๑) เพศ
 ๑. ชาย
 ๒.หญิง
๒) อายุ
 ๑. อายุ ๒๐ – ๓๐ ป
 ๒. อายุ ๓๑ – ๔๐ ป
 ๓. อายุ ๔๑ – ๕๐ ป
 ๔. อายุ ๕๑ ป ขึ้นไป
๓) ระดับการศึกษา
 ๑. ปริญญาตรี
 ๒. ปริญญาโท
 ๓. ปริญญาเอก
 ๔. อื่น ๆ (ระบุ).................................
๔) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือควบคุมกํากับดูแลงานที่ตองใชเทคโนโลยีในหนวยงานของ บช.ตชด.
 ๑. ต่ํากวา ๑ ป
 ๒. ตั้งแต ๑ ป แตไมเกิน ๓ ป
 ๓. ตั้งแต ๓ ป แตไมเกิน ๕ ป
 ๔. ตั้งแต ๕ ป ขึ้นไป
สวนที่ ๒

 ๒.๑ โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศและระบบควบคุมการบัญ ชาและสั่งการเพื่อเป นการบริห าร
ชายแดน (C4I) ระยะที่ ๒

รายการ

นอยที่สุด
๑

ก. ดานผูปฏิบัติงานในระบบ (C4I) ระยะที่ ๒
๑) มีคําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติงานอยางชัดเจน
๒) ผูปฏิบัติงานไดรับการอบรมการใชงานเปนอยางดี
๓) ผูปฏิบัติงานทราบกระบวนงานของระบบฯ เปนอยางดี
๔.) ผูปฏิบัติงานมีการเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
๕) ผูบริหารมีการเรียกตรวจสอบขอมูลอยางตอเนื่อง

ความพึงพอใจ
นอย
ปาน
ดี
กลาง
๒
๓
๔

ดีมาก
๕

-๒รายการ

ความพึงพอใจ
นอย ปานกลาง ดี
๒
๓
๔

นอยที่สุด
ดีมาก
๑
๕
ข. ดานอุปกรณ/ซอฟแวร ที่ใชในการปฏิบัติงานในระบบ (C4I) ระยะที่ ๒
๑) มีอุปกรณครบชุดเพียงพอตอการปฏิบัตงิ าน
๒) อุปกรณ คอมพิ วเตอรที่ใชอยู รองรับกับระบบปฏิบั ติการที่ ใชในการ
ปฏิบัติงาน
๓) ระบบปฏิบัติการที่ใชมีความสะดวกงายตอการปฏิบัติงาน
๔) สัญญาณอินเตอรเน็ตมีความเสถียรพอที่จะปฏิบัติงานอยาง
รวดเร็วและตอเนื่อง
๕) กระบวนงานในระบบปฏิบัติการสามารถตอบสนอง
การทํางานไดครบถวน
๖) รูปแบบการรายงานในระบบปฏิบัติการสามารถตอบสนอง
การใชรายงานไดครบถวน
๗) การเก็บและการใชขอมูลของระบบฯ สามารถตอบสนองการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๘) ระบบปฏิบัติการสามารถเชื่อมตอขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อนํามาเปรียบเทียบตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
 ๒.๒ การรับสนับสนุนเมื่อมีปญหาขอขัดของจากการใชงานระบบ (C4I) ระยะที่ ๒
๑) เมื่อทานแจงป ญ หาขอขัดของจากการใชงานระบบฯ ท านได รับ การตอบรับ ที่ จะแกไขป ญ หาโดย
ผูเกี่ยวของภายในระยะเวลาเพียงใด
๑.๑ เจาหนาที่เทคโนฯ ของ บช.ตชด.
๑)  ไมเกิน ๑ ชม.
๒)  มากกวา ๑ ชม. (ระบุ)..........................
๑.๒ เจาหนาที่ / ตัวแทนของบริษัท โฟรพลัส คอนซัลติ้ง จํากัด
๑)  ไมเกิน ๑ ชม.
๒)  มากกวา ๑ ชม. (ระบุ)..........................
๒) กรณีหนวยงานทานมีการมอบหมายใหมีผูติดตามผลการใชงานเครื่องหรือระบบฯ หรือติดตามการ
แกไขปญหาการใชงานเครื่องหรือระบบฯ ทานคิดวาผูไดรับมอบหมายหนาที่ ไดดําเนินการดีเพียงใด
(หากไมมีการมอบหมายหนาที่ไว ไมตองตอบคําถามขอนี้)
๒.๑)  นอยที่สุด
๒.๒)  นอย
๒.๓)  ปานกลาง
๒.๔)  ดี
๒.๕)  ดีมาก
๓) ชองทางที่ใชสื่อสารในการใชงานเครื่องหรือระบบฯ หรือในการแจงปญหา/ขอขัดของ เพื่อรับการ
แกไขปญหาไดทันทวงทีหรือเร็วที่สุด (ใหเรียงลําดับความสําคัญโดยใหระบุหมายเลขจากมากไปนอย)
 ๓.๑) โทรศัพท
 ๓.๒) ไลน
 ๓.๓) E-mail เจาหนาที/่ บช.ตชด.
 ๓.๔) E-mail บริษัท
 ๓.๕) อื่น ๆ (ระบุ).................................................................
สวนที่ ๓ ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ (เพิม่ เติม)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม/ ฝตพ.ตส.๓

