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บทท่ี 1  
บทนํา (Introduction) 

1.1 หลักการและเหตุผล 

กรมสรรพสามิตไดประกาศใชคุณธรรมอัตลักษณของกรมสรรพสามิต ตามแนวทางการจัดทําโครงการ

กระทรวงการคลัง (คุณธรรม โปรงใส ไรทุจริต) เพื่อดําเนินการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคลองกับ

คุณธรรมอัตลักษณกระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิตไดจัดทําแผนงาน “ลูกแกวเลือกยิ้ม” ซึ่งเปนการ

ประเมินการใหบริการของเจาหนาที่กรมสรรพสามิต และมกีารรายงานผลการประเมินใหแกสํานักทรัพยากร

บุคคลทุก ๆ ไตรมาส ประกอบกับกลุมพัฒนาระบบบริหาร ไดสงสํานักงานสรรพสามิตพืน้ที/่พื้นที่สาขา เขารวม

การรับรองมาตรฐานการใหบริการของศูนยราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) 

เปนประจาํทุกป โดยกลุมพฒันาระบบบริหารรวมกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกรมสรรพสามติ พัฒนาระบบ

แบบประเมนิความพึงพอใจผานการประเมินออนไลน เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในการประเมิน

ความพึงพอใจตอการใหบริการของเจาหนาที่ และการใหบริการของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที/่พื้นที่สาขา ได

ทุกที่ทุกเวลา (Any time, Any Where) รวมทั้งสามารถติดตาม รายงานผลประเมินผลการรายงานผลการ

ดําเนินการใหผูบริหารทราบไดอยางทนัทวงที (Real Time) ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการ

ใหบริการของศูนยราชการสะดวก ที่มุงเนนการใหบริการประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว และเขาถึงงาย และตามมติ

ของคณะทํางานโครงการองคกรคุณธรรม โปรงใส ไรทุจริต ประจํากรมสรรพสามิต ไดมีมติในคราวประชุมคร้ังที่ 

1/2564 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ใหเปลี่ยนแปลงการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการจาก

แผนงาน “ลูกแกวเลือกยิ้ม” เปน “ระบบแบบประเมินความพึงพอใจผานการประเมินออนไลน” โดย

เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมและทนัสมัยกับสถานการณปจจบุัน ซึง่ไดกําหนดเปาหมายรอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการไมต่าํกวารอยละ 80 กําหนดรายงานผลใหสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลทราบเปนรายไตรมาส ซึ่งมี

หนวยงานที่รับผดิชอบหลักไดแก สํานักทรัพยากรบุคคลและกลุมพัฒนาระบบบริหาร รวมทั้งเร่ิมดําเนินการ

ประเมินความพงึพอใจผานระบบประเมินออนไลนไดในไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สวนไตรมาส

ที่ 1 ใหประเมินตามแผนงานลูกแกวเลือกยิ้ม 

 

1.2 วัตถุประสงค (Purpose) 

1.2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการประเมนิความพึงพอใจของการใหบริการประชาชนใหทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ

ในปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและมีการนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการประชาชน 

1.2.2 เพ่ือสรางระบบมาตรฐานการใหบริการของกรมสรรพสาทิตใหเปนระบบออนไลนท่ีสามารถจัดทํา ติดตาม 

รายงานผล ประเมินผลการรายงานผลการดําเนินการไดอยางทันทวงที (Real Time) 

1.2.3 เพ่ือใหการใหบริการประชาชนมีระบบการทํางานท่ีทันสมัย ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว โปรงใส มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ังสามารถรายงานผลใหผูบริการทราบไดอยางทันทวงที 

(Real Time) 
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1.3 Flow การทํางานเบ้ืองตน 
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บทท่ี 2  
การประเมินความพึงพอใจผานทาง QR Code 

2.1 ข้ันตอนการเตรียม QR Code 

2.1.1  เขาเว็บระบบงาน 

เจาหนาท่ีของสํานักงาน จัดเตรียม QR Code จากระบบแบบประเมนิความพึงพอใจผานการประเมินออนไลน โดย

การเขาสูระบบ(Login) ทางเว็บไซต https://edsurvey.excise.go.th 

 

 
แสดงหนาจอ Login สําหรับเขาใชงานระบบ 

 

2.1.2  เขาสูระบบดวยรหัสปลอดภัยกลาง (Single Sign On : SSO)  

ระบบจะไปยังหนาหลัก แบบสาํรวจลาสดุท่ีมีการใชงานโดยอัตโนมัต ิ(สามารถเปลี่ยนไปดูขอมลูของแบบสํารวจอ่ืน

ไดท่ี เมนูหลัก > เปลี่ยนแบบสาํรวจ 
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แสดงหนาจอหลักของแบบประเมนิความพึงพอใจผานการประเมินออนไลน 

 

2.1.3  เลือก เมนู “สราง QR Code/แสดงแบบสํารวจ”   

 
 

แสดงเมนู สราง QR Code / แสดงแบบสํารวจ 

 

2.1.4  ระบุหนวยงาน และ ผูปฏิบัติงาน ท่ีตองการสราง QR Code  

เมื่อระบุหนวยงาน หรือผูปฏิบัติงาน (ตามสิทธ์ิท่ีไดรับ) ระบบจะแสดงตัวอยาง QR Code ทางดานซายมือทันที  
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แสดงหนาจอ การสราง QR Code 

 

2.1.5  เพ่ิมรูปภาพผูปฏิบัติงาน 

หากตองการเพ่ิมรูปของผูปฏิบัติงานสามารถกดท่ี Icon ดานขวา และกดท่ีปุมบันทึกรูปภาพ (รูปภาพควรมีขนาด 

กวาง 135 เซนติเมตร  สูง 100 เซนติเมตร)  

หากตองการลบภาพออกใหกดปุม บันทึกรูปภาพ โดยไมตองแนบไฟล จะเปนการลบภาพเดมิออกจากระบบ 

 
แสดงตัวอยางการแนบรูปภาพ 

 

2.1.6  ตรวจสอบความถูกตอง  

เมื่อเลือกขอมลูเสร็จแลว ผูใชงานสามารถ กดท่ีเมนู แสดงแบบสํารวจ เพ่ือดูตัวอยางหนาจอหลังจากการ Scan QR 

Code วาถูกตองหรือไม 

 
แสดงหนาจอเมนู แสดงแบบสํารวจ 
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2.1.7  พิมพ QR Code 

ผูใชงานสามารถพิมพ QR Code โดย กดท่ีเมนูดาวนโหลด QR Code เพ่ือนําไปพิมพ หรือออกแบบเพ่ิมเติม และ

นํามาติดตั้งเพ่ือใหประชาชนเขามาแสกน 

 

 
QR Code พรอมใหประชาชน Scan 

 

2.2 ขั้นตอนการสแกน QR Code 

เจาหนาท่ีแนะนําและเชิญชวนใหผูรับบริการทําการประเมินความพึงพอใจ โดยการสแกน QR Code เขาสูประเมินความ

พึงพอใจ เพ่ือใหประชาชนใหคะแนนความพึงพอใจเจาหนาท่ีของสํานักงาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

2.1.8 Scan QR Code เพ่ือประเมิน 

ใหผูรับบริการใชอุปกรณ เชนโทรศัพท  Scan QR Code ท่ีเตรียมไวเพ่ือเขาสูหนาจอการประเมิน 
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หนาจอแสดงหนากดใหคะแนน ผานโทรศัพท (แนวตั้ง) 

 

หากเครื่องผูรับบริการมีขนาดหนาจอเล็กสามารถแนะนําใหผูรับบริการ ดูขอมูลแนวนอน ได 

 

 
หนาจอแสดงหนากดใหคะแนน ผานโทรศัพท (แนวนอน) 

 

2.1.9 การใหคะแนนความพึงพอใจ 

ผูรับบริการกดใหคะแนน ตามระดบัความพึงพอใจดังน้ี 
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หนาจอแสดงหนาจอแจงเตือนใหขอมูลเพ่ิมเติม 

- กรณีท่ีผูใชเลือกระดับ พอใช หรือ ปรับปรุง จะมีคําถามเพ่ิมเติม 

 

 
หนาจอแสดงคําถามไมพอใจการบริการดานใด 

- ผูใชเลือกไมพอใจการบริการในดานใด กรณีเลือกข้ันตอนการใหบริการ จะมีคาํถามเพ่ิมเติม 
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หนาจอแสดงคําถามเพ่ิมเติมกรณีเลือกไมพอใจดานข้ันตอนการใหบริการ 

 

- เมื่อเลือก ข้ันตอนการใหบริการ ท่ีไมพอใจเรียบรอยแลวระบบจะแสดงหนาจอเพ่ือ ระบุสาเหตุ สําหรับ

หัวขออ่ืนๆ เมื่อเลือกหัวขอทานไมพอใจตอการบริการดานใด ระบบจะแสดงหนาจอ ดังรูป 

 

                 
หนาจอแสดงหนาจอใหระบุคําตอบกรณไีมพึงพอใจ 

- ระบบจะเก็บขอมูลระดับคะแนนท่ีได และสาเหตุท่ีผูใชระบุกรณีไมพอใจ ระบบจะแสดงหนาจอสอบถาม

ตอวาผูใชงานสะดวกใหรายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ิมเติมไหม ถากดปุม ใหขอมูลเพ่ิมเติม จะแสดงหนาจอ 

 

           

          บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพวิเตอร จํากัด หนาที่  10 User Manual for User V 1.3 



        กรมสรรพสามิต                                                                                            โครงการจางบริหารจัดการและดูแลทรัพยากร 
 

 

                                
หนาจอแสดงแจงเตือนใหรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 

- กรณีท่ีกดปุม ใหขอมูลเพ่ิมเตมิ ระบบจะแสดงหนาจอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิ 

 

 
หนาจอแสดงคําถามขอมูลเพ่ิมเตมิ 

 

- เมื่อตอบคําถามขอมลูเรียบรอยแลว กดปุม สงขอมูล จะมีหนาจอแจงเตือน ตองการสงขอมูลแบบสํารวจใช

หรือไม 
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หนาจอแสดงแจงเตือนตองการสงแบบสํารวจ 

 

- กรณีใน mobile จะมาท่ีหนาจอสรุปเพ่ือไมใหประเมินซ้ํา (ยกเวน Scan QR Code เขามาใหม) 

 

 
หนาจอแสดงจดัทําแบบสํารวจเรียบรอยแลว 

 

2.3 การสงลิงคในการทําแบบประเมิน 

    เจาหนาท่ีสามารถสง Link ไปใหผูรับบริการจัดทําแบบประเมนิได โดยกาคัดลอกลิงค และสงลิงค ไปใหผูรับบริการดังน้ี 

1. ไปท่ีเมนู สราง QR Code / แสดงแบบสํารวจ  

2. เลือกหนวยงาน และผูปฏิบัติงาน 

3. เลือกคําสั่ง คัดลอกลิงค 
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หนาจอแสดงปุมคัดลอกลิงค 

 

4. เจาหนาท่ีสามารถเลือกคําสั่ง วาง (Ctrl+V) เพ่ือสง Link ไปยังผูท่ีตองการไดทันที 
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2.4 การพิมพแบบในการประเมิน 

  เจาหนาท่ีสามารถพิมพแบบประเมินท่ีเปนกระดาษ และนําผลจากกระดาษ บันทึกเขาสูระบบไดภายหลัง 

 

 
 แสดงแบบประเมินกระดาษ 
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บทท่ี 3 

การประเมินความพึงพอใจ

ผานอุปกรณสํานักงาน 

3.1 เตรียมหนาจอประเมินผานอุปกรณ สํานักงาน  

เพ่ือรองรับกรณีผูมารับบริการ ไมมีอุปกรณในการ Scan QR Code หนวยงานสามารถจัดเตรียมอุปกรณสวนกลาง 

อยางนอย 1 เครื่องเพ่ือเปนชองทางสํารองในการประเมิน 

การใหคะแนนผานอุปกรณท่ีเตรียมไว ตางจากการแสกน QR Code ในสวนของการ Scan QR Code ทําไดเพียง 1 

ครั้งจะปดหนาจอทันที   สวนการใหคะแนนผานอุปกรณท่ีเตรียมไว เมื่อทําเสร็จ จะกลับมาท่ีหนาจอเดิม เพ่ือรอใหคนถัดไปมา

ใหคะแนนตอทันที 

3.1.1 เจาหนาท่ีจัดเตรียมอุปกรณสํานักงาน  

เจาหนาท่ีจัดเตรยีมอุปกรณสํานักงาน  เชน Computer แบบหนาจอสัมผสั หรือ Tablet เปนตน  

3.1.2 เตรียมหนาจอสําหรับการประเมิน 

เขาสูระบบ(Login) ทางเว็บไซต https://edsurvey.excise.go.th เลือก เมนู “สราง QR Code/แสดงแบบสํารวจ”   

 

 
 

แสดงเมนู สราง QR Code / แสดงแบบสํารวจ 

3.1.2 ระบุหนวยงาน และ ผูปฏบัิติงาน ท่ีตองการ และ เลือกเมนู “แสดงแบบสํารวจ” 

 
แสดงหนาจอเมนู แสดงแบบสํารวจ 

 

 

 

หนาจอแสดงเมนูแสดงแบบสํารวจ 
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3.1.3 ระบบจะแสดงหนาจอในการใหคะแนน 

 
หนาจอแสดงหนากดใหคะแนน  

3.1.3 เจาหนาท่ีเปดใหประชาชนกดใหคะแนนในอุปกรณท่ีไดจัดเตรียมไว 

 
หนาจอแสดงหนากดใหคะแนน 
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3.2 ประเมินคะแนนผานอุปกรณท่ีเจาหนาท่ีจัดเตรียมไว  

3.2.1 ผูรับบริการ เลือกระดับท่ีตองการใหคะแนน 

 

 
หนาจอแสดงหนากดใหคะแนน  

 

3.2.2 กรณีผูรับบริการ พอใช หรือ ปรับปรุง จะมีคําถามเพ่ิมเติม 

 
หนาจอแสดงคําถามไมพอใจการบริการดานใด 

-  ในสวนของคําถามเพ่ิมเตมิ กรณเีลือกหัวขอ ข้ันตอนการใหบริการ ผูใชตองเลือกข้ันตอนกอน ดังรูป 

 
หนาจอแสดงคําถามเพ่ิมเติมกรณีเลือกไมพอใจดานข้ันตอนการใหบริการ 
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- เมื่อเลือก ข้ันตอนการใหบริการ ท่ีไมพอใจเรียบรอยแลวระบบจะแสดงหนาจอเพ่ือ ระบุสาเหตุ สําหรับหัวขอ

อ่ืนๆ เมื่อเลือกหัวขอทานไมพอใจตอการบริการดานใด ระบบจะแสดงหนาจอ ดังรูป 

 
หนาจอแสดงหนาจอใหระบุคําตอบกรณไีมพึงพอใจ 

 

3.2.3 ใหขอมูลเพ่ิมเติม 

หลังจากเลือกระดับเรยีบรอยแลว ระบบจะเก็บขอมูลระดับคะแนนท่ีได และสาเหตุท่ีผูใชระบุกรณีไมพอใจ ระบบจะ

แสดงหนาจอสอบถามตอวาผูใชงานสะดวกใหรายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ิมเติมไหม ถากดปุม ใหขอมูลเพ่ิมเตมิ 

 
แสดงหนาจอสอบถามสําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม 
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แสดงหนาจอสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ 

 

 
แสดงหนาจอแจงเตือนขอมูลท่ีตองบันทึกในสวนท่ี 3 

 

 
แสดงหนาจอสอบถามความพึงพอใจตอการรับบริการของสํานักงาน 
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แสดงหนาจอแจงเตือนขอมูลท่ีตองบันทึกในสวนท่ี 4 

 

 
แสดงหนาจอสอบถามความเห็นอ่ืนๆ 

 

- เมื่อบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว กดปุม สงขอมูล จะมีหนาจอแจงเตือนยืนยันความตองการสงขอมูล  

 
แสดงหนาจอแจงเตือนยืนยันการสงขอมูล 

- กรณีกดปุม OK ระบบจะกลับมายงัหนาจอ เดิมใหผูใชงานรายถัดไปเขามากดใหคะแนน 
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 แสดงหนาจอแจงเตือนสงขอมูลสาํเร็จ  

-  กรณีท่ีกดปุม ปด ไมใหขอมลูเพ่ิมเติม ระบบจะกลับมายังหนาจอ เดิมใหผูใชงานรายถัดไปเขามากดใหคะแนน 
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บทท่ี 4  

รายงานผลการจัดทําแบบสํารวจ 
 

เจาหนาท่ีสามารถติดตามผลการประเมินความพึงพอใจโดยดูภาพรวมของการประเมินความพึงพอใจในระบบได

อยางทันทวงที ผานทางเว็บไซต https://edsurvey.excise.go.th ดวยรหัสจากระบบความปลอดภัยกลาง (SSO)   โดยมี

ระบบมีการรายงานผลจากการประเมินความพึงพอใจ ดังน้ี 

    1. ผลคะแนนจากการสํารวจแบบทันทวงที 

    2. ผลคะแนนจากการประเมินโดยใชเบบสอบถาม 

    3. ผลการประเมินในภาพรวมของการสํารวจความพึงพอใจ 

    4. ภาพรวมคะแนนประเมินความพึงพอใจ (สําหรับ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี สํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักทรัพยากร

บุคคล และกลุมพัฒนาระบบบริหาร) 

ท้ังน้ี สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา จะตองสํารวจความพึงพอใจของการใหบริการผานระบบแบบประเมิน

ความพึงพอใจผานการประเมินออนไลนเปนประจําทุกเดือน และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจใหผูบริการทราบเปน

ประจําทุกเดือน โดยกําหนดใหเปาหมายรอยละความพึงพอใจของผูรับบริการไมต่ํากวารอยละ 80 

สํานักงานสรรพสามิตภาค สามารถดูผลการสํารวจของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา ในการกํากับดูแล 

และไมสามารถดูระหวางภาคได โดยจะดูในหัวขอ “อันดับคะแนน” เพ่ือติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ

ไมต่ํากวารอยละ 80 และ “จํานวนผูทําแบบสอบถาม” เพ่ือติดตามจํานวนของผูรับบริการท่ีเขามาทําแบบประเมินความพึง

พอใจ โดยมีจํานวนไมนอยกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยจะเขามาตรวจติดตามเปนประจําทุกเดือน เพ่ือกํากับติดตามใหมีการ

ประเมินความพึงพอใจอยางตอเน่ือง  

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถดูภาพรวมของการประเมินความพึงพอใจของสํานักงานสรรพสามิตภาค/

พ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา โดยจะดูในหัวขอ “อันดับคะแนน” เพ่ือติดตามผลการประเมนิความพึงพอใจของผูรับบรกิารไมต่ํากวารอยละ 

80 โดยจะเขามาตรวจติดตามเปนประจําทุกไตรมาส 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร สามารถดูภาพรวมของการประเมินความพึงพอใจของสํานักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนท่ี/

พ้ืนท่ีสาขา โดยจะดูในหัวขอ “อันดับคะแนน” เพ่ือติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการไมต่ํากวารอยละ 80 

และ “จํานวนผูทําแบบสอบถาม” เพ่ือติดตามจํานวนของผูรับบริการท่ีเขามาทําแบบประเมินความพึงพอใจ โดยมีจํานวนไม

นอยกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยจะเขามาตรวจติดตามเปนประจําอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการใหบริการ

ของศูนยราชการสะดวก  

 

4.1 หนาจอหลัก (Dashboard) 

หนาจอหลัก Dashboard แสดงขอมูลภาพรวมการประเมินผล และติดตาม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- แสดงเปาหมายผูจัดทําท้ังป 

- เปรียบเทียบขอมูล ผูจัดทํารายเดอืน แยกตาม หนวยงานสวนกลาง/ภาค/พ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา/รายบุคคล 

- แสดงขอมูลของหนวยงานตนเองในปงบประมาณปจจุบัน ในลักษณะภาพรวม และ รายบุคคล 
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หนาจอหลัก Dashboard 

  

 

4.2 หนาจอสรุปผลคะแนน 

หนาจอสรุปผลคะแนน แสดงขอมูลภาพรวมการประเมินผล โดยมีเง่ือนไขใหเลือก ชวงวันที, หนวยงานและผูปฏิบัติงาน 

ตามสิทธ์ิท่ีตนไดรับ และออกรายงานเปน Excel ไดท่ีเมนู ดาวนโหลด 

แบบประเมินถูกแบงออกเปน 4 สวน (เลือกไปดสูวนถัดไปไดจากปุมถัดไปดานขวาลางของหนาจอ) ดังน้ี 

สวนท่ี 1 : สํารวจความพึงพอใจ 

สวนท่ี 2 : ขอมูลท่ัวไปของผูรับบรกิาร 

สวนท่ี 3 : ความพึงพอใจตอการรับบริการของสํานักงาน 

สวนท่ี 4 : ความคิดเห็นอ่ืนๆ (ถามี) 

 

ท่ีตัวเลือกดานบนของหนาจอมเีง่ือนไขใหสามารถระบุได วัน/เดือน/ป  เลือกหนวยงานท่ีตองการดผูลคะแนน ได ตาม

สิทธ์ิของผูใชงาน และ ผูปฏิบัติงานภายใตหนวยงานตามสิทธ์ิท่ี login  ดังรูป 

 
แสดงเง่ือนไขคนหาเมนูสรุปผลคะแนน 

 4.2.1 สํารวจความพึงพอใจ 

หนาจอน้ีแสดงขอมลูความพึงพอใจ 5 ระดับ  และสรุปผลคะแนนของเจาหนาท่ี 10 อันดับแรก 
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แสดงขอมูลภาพรวม 

 
แสดงสรุปผลคะแนนเจาหนาท่ี 10 อันดับแรก 

 4.2.2 ขอมลูท่ัวไปของผูรับบริการ 

หนาจอแสดงขอมลูท่ัวไปของผูรับบริการในลักษณะแผนภูมิวงกลม สามารถกดเลือกดู ขอมูลท่ีสนใจผานหนาจอ 

 
แสดงกราฟวงกลม แสดงขอมลูท่ัวไปของผูรับบริการ 

 4.2.3 ขอมลูท่ัวไปของผูรับบริการ 

หนาจอแสดงขอมลูท่ัวไปของผูรับบริการในลักษณะตาราง ผสมกราฟแทงดังรูป 
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แสดงสวนของความพึงพอใจตอการรับบริการของสํานักงาน 

 

 4.2.4 ความคิดเห็นอ่ืนๆ  

หนาจอแสดงความคิดเห็นอ่ืนๆ จดักลุมตามหนวยงานท่ีไดรับความเห็น โดยจะมีสวนของการกรอง คําท่ีไมตองการออก 

เพ่ืองายตอการดู หรือนําขอมูลไปจัดกลุมหรือประมวลผล 

 
แสดงสวนของความคดิเห็นอ่ืนๆ 

 4.2.5 รายงานสรุปผลคะแนน 

เมื่อเลือกเง่ือนไขท่ีตองการดูขอมลูแลว ท่ีปุมดานขวาบน ของหนาจอ จะมีปุม ดาวนโหลด สามารถออกรายงานตางๆ 

ตามเง่ือนไขท่ีเลือกได ดังน้ี 

 
แสดงรายงานตางๆ ในหนาจอสรปุ ผลคะแนน 
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1) รายงานผลสรุป  : รายงานผลการประเมินแยกตามสวน 4 สวน 

 
รายงานผลการประเมินสวนท่ี 1 

รายงานแสดงขอมูลความพึงพอใจ และรายละเอียดเพ่ิมเตมิ กรณีท่ีใหคะแนนเปนปรับปรุง หรือแกไข 

 
รายงานผลการประเมินสวนท่ี 2 

รายงาน แสดงขอมลูท่ัวไปของผูรบับริการ ไดแก ประเภท, อาย,ุ ประเภทการมารับบริการ, ประเภท

ผูรับบริการ 
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รายงานผลการประเมินสวนท่ี 3 

รายงานแสดงความพึงพอใจตอการรับบริการของสํานักงาน แยกออกเปนหัวขอตางๆ 

 

 
รายงานผลการประเมินสวนท่ี 4 

รายงานแสดงขอคิดเห็นอ่ืนๆ 

 

2) รายงานผลสรุปแยกตามหนวยงาน 
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รายงานผลสรุปแยกตามหนวยงาน 

รายงานแสดงขอคิดเห็นอ่ืนๆ 

 

3) รายงานผลสรุปรายบุคคล 

 
รายงานผลรายบุคคล 

รายงานแสดงผลรายบุคคล (1 หนวยงานตอ 1 Sheet เอกสาร) 

 

4) รายงานผลขอเสนอแนะ 
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รายงานผลขอเสนอแนะ 

รายงานแสดงผลขอเสนอแนะ แยกตามหนวยงานท่ีไดรับขอเสนอแนะ 

 

5) รายงานรายการท้ังหมด 

 
รายงานรายการท้ังหมด 

รายการท้ังหมดจะแสดงขอมลูท้ังหมดท่ี ผูรับบริการใหขอมูลมามีการ highlight สีกรณีท่ีรายการน้ันได

คะแนนนอย 

 

4.3 หนาจอสรุปคะแนนตามปงบประมาณ/ไตรมาส 

     คะแนนตามปงบประมาณ/ไตรมาส เปนผลสรุปของคะแนน ตามหมวดท่ีไดจดัทําแบบสํารวจ โดยสามารถเลือก

เง่ือนไขการแสดงผลไดหลายมุมมอง รวมถึงเลือกขอมูลท่ีตองการแสดงผลได 
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แสดงเมนูสรุปคะแนนตามปงบประมาณ/ไตรมาส 

 
แสดงหนาจอสรุปคะแนนตามปงบประมาณ/ไตรมาส 

  โดยขอมลูแบงออกเปน 3 สวนดังน้ี 

 
แสดงหนาจอสรุปคะแนนตามปงบประมาณ/ไตรมาส รายเดือน 
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แสดงหนาจอสรุปคะแนนตามปงบประมาณ/ไตรมาส รายวัน 

 
แสดงหนาจอสรุปคะแนนตามปงบประมาณ/ไตรมาส รายช่ัวโมง 

 

สามารถกดปุม ดาวนโหลด EXCEL ท่ีมุมดานขวาบน เพ่ือดาวนโหลดขอมลูมาเก็บได ดังน้ี 
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 แสดงหนาจอแสดงการ Export ผลสรุปคะแนนตามปงบประมาณ/ไตรมาส รายเดือน 

 

 
แสดงหนาจอแสดงการ Export ผลสรุปคะแนนตามปงบประมาณ/ไตรมาส รายวัน 

 
แสดงหนาจอแสดงการ Export ผลสรุปคะแนนตามปงบประมาณ/ไตรมาส รายช่ัวโมง 

4.4 อันดับคะแนน 

- ท่ีตัวเลือกดานบนของหนาจอมีเง่ือนไขใหสามารถระบุได วัน/เดือน/ป  เลือกหนวยงานท่ีตองการดผูลคะแนน ได ตาม

สิทธ์ิของผูใชงาน และ ผูปฏิบัติงานภายใตหนวยงานตามสิทธ์ิท่ี login  ดังรูป 

 
แสดงหนาจออันดับคะแนน 
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แสดงรายงาน Excel อันดับคะแนน 

4.5 จํานวนผูทําแบบสํารวจ 

- ท่ีตัวเลือกดานบนของหนาจอมีเง่ือนไขใหสามารถระบุได วัน/เดือน/ป  และ ปงบประมาณภายใตหนวยงานตามสิทธ์ิท่ี 

login  ดังรูป 

แสดงเมนูจาํนวนผูทําแบบสอบถาม 

 
แสดงหนาจอจํานวนผูทําแบบสอบถาม 
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บทท่ี 5 

ฟงกชันงานอื่นๆ 

5.1 สูตรการคํานวณ 

คาคะแนนสูงสุด       = 5 

 

คาเฉลี่ย           = ( จํานวนผูใหดีมาก * 5  + จํานวนผูใหดี  * 4 + จํานวนผูใหปานกลาง  * 3 + จํานวนผูให

พอใช  * 2+ จํานวนผูใหปรับปรุง  * 1) /  จํานวนผูใหท้ังหมด    

 

รอยละความพึงพอใจ   = คาเฉลี่ย * 100 /  คาคะแนนสงูสุด  

 

5.2 สูตรการหาเปาหมาย 

    สูตรคํานวณจํานวนตัวอยางของ อ.Taro Yamane       

 

เปาหมาย =  

ประมาณการจํานวนธุรกรรมท้ังหมด /  (คาคงท่ี + (ประมาณการจาํนวนธุรกรรมท้ังหมด + คาความคลาดเคลื่อน ยก

กําลัง 2)) 

 

หมายเหตุ : ประมาณการจํานวนธุรกรรมท้ังหมด ปจจุบันใชขอมูลการออกใบอนุญาต จากรระบบ BI เน่ืองจากยังไมมี

แหลงอางอิงขอมูลจํานวนธุรกรรมท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจริงๆ ได 

 

5.3 เปล่ียนแบบสํารวจ 

ระบบรองรับการเพ่ิมแบบฟอรมอ่ืน ในลักษณะเดียวกัน  โดยแบงออกเปน หมวดดังน้ี 

1. แบบฟอรม อยูระหวางจัดทําแบบสํารวจ 

2. แบบฟอรม สิ้นสดุการสํารวจแลว 

3. แบบฟอรม ตัวอยาง/รอการใชงาน 
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แสดงการคนหาแบบฟอรม 

  ผูใชงานสามารถเพ่ิมแบบฟอรมใหมๆ เขามาในระบบ ได โดยสามารถดูตัวอยางแบบฟอรม  โดยเลือกดท่ีู แบบฟอรม

ตัวอยาง (ปจจุบันยังไมรองรับการสรางแบบฟอรมออนไลน)  

ในระยะแรก สามารถแจงการเพ่ิมแบบฟอรมใหมไดท่ีผูดูแลระบบงาน โดยสงตัวอยางแบบฟอรมท่ีตองการมาในรูปแบบ

เอกสาร Word ระบุวันท่ีเริ่มตน, สิ้นสุด (ถามี) เมื่อผานการอนุมัติ ผูดูแลระบบจะเอาเขาระบบ เพ่ือเปดใหจัดทําการสํารวจ

ไดผานระบบงานได 

 

5.4 แบบฟอรมตัวอยาง 

  เจาหนาท่ีสามารถดูตัวอยาง แบบฟอรม วาปจจุบันรองรับแบบฟอรมในรูปแบบใดบาง ดังน้ี 

1. ขอมูลแบบตัวเลือก อยางใดอยางหน่ึง (Radio) 

2. ขอมูลแบบเลือกไดมากกวา 1  (Checkbox) 

3. ขอมูลแบบตาราง 5 คะแนน (Grid) 

4. ขอมูลแบบขอความ คะแนน (Free Text) 

   ตามตัวอยางดังน้ี 

 

รูปแบบ ตัวอยางสําหรับผูทําแบบสํารวจ ตัวอยางหนารายงาน 

 

 

Radio 

  
 

 

Checkbox 

  
 

Grid 

 
 

 

 

Free Text 
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บทท่ี 6 

ขอแนะนําการใชงาน 

6.1 การขอรหัสเขาใชงาน SSO 

การใชงานผูใชงานตองมีรหัส SSO สําหรับระบบงานในกรมสรรพสามิตอยางนอย 1 หนวยงานท่ีใชรหัส SSO (Single 

Sign On) จะสามารถเขาใชงานระบบแบบประเมินความพึงพอใจผานการประเมินออนไลนไดอัตโนมัต ิโดยการ login เขา

ระบบอยางนอย 1 ครั้ง ขอมูลของผูใชงาน (ช่ือ, นามสกุล, หนวยงานท่ีสังกัด) จะถูกนํามาเก็บไวในระบบ  โดยไมกรอกแบบ

สมัครเขาใชงานใหม 

 ทานสามารถดาวนโหลดเอกสารการสมคัรไดท่ีเว็บระบบงานตางๆ ของกรมท่ีทานไดรับสิทธ์ิในการเขาใชงาน เชน 

ระบบงานสารสนเทศหลัก  โดยสามารถดาวนโหลดเอกสารไดท่ี  https://helpdesk.excise.go.th/?download=520  

หรือ สมัครเขาใชงานระบบงานอ่ืนๆ ท่ีใชรหัส SSO ตามท่ีทานไดรับสิทธ์ิในการใชงาน 

 

6.2 ชองทางการแจงปญหา 

 

 

ศูนยบริการใหความชวยเหลือแกเจาหนาท่ีกรมสรรพสามติท่ัวประเทศ( HelpDesk) 

Line : Excise Help Desk 

ทางอีเมล : Helpdesk@excise.go.th 

ทางโทรศัพท : 61601-8 เจาหนาท่ี Help Desk หรือ 531002,531103, 531107 ถึง 531111 

 

6.2 คําถามท่ีพบบอย 

 

ขอท่ี คําถามยอ คําถาม คําตอบ 

1/SRV User สําหรับเขาใชงาน

ระบบ 

ระบบงานใช User/ Password 

อะไรในการเขาใชงานระบบ 

สามารถเขาใชงานดวยรหสัจาก ระบบความปลอดภัยกลาง 

(SSO) หรือรหสัเดียวกันกับระบบงานสารสนเทศหลัก 

2/SRV ขอมูลผูใชงานไมถูกตอง 

เชน หนวยงานสังกัด 

ขอมูลผูใชงานไมถูกตอง เชน 

หนวยงาน ตองการปรับปรุงทํา

อยางไร 

ขอมูลผูใชงานจะใชขอมูลจากระบบ ระบบความปลอดภัย

กลาง (SSO) หากตองการปรับปรุงขอมูล กรณุาติดตอผูดูแล

ระบบ ระบบความปลอดภัยกลาง (SSO)  

3/SRV ระบบสามารถเพ่ิมผูถูก

ประเมินไดหรือไม 

ระบบสามารถเพ่ิมผูถูกประเมิน

ไดหรือไม 

ผูท่ีถูกประเมินท้ังหมดจะเพ่ิมจาก ขอมูลผูใชงานท่ีมีการล็อค

อินเขาระบบมาแลว อยางนอย 1 คร้ัง โดยนําขอมูลจากระบบ 

SSO มาเพ่ิมในรายช่ือผูท่ีถูกประเมินไดในหนวยงานน้ันๆ ตาม

ชองทางการติดตอ

สอบถาม 
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ขอท่ี คําถามยอ คําถาม คําตอบ 

ขอมูลปจจุบันท่ีมีในระบบ SSO ไมมีสวนของการเพ่ิมผูถูก

ประเมินดวยตนเอง 

4/SRV ข้ันตอนการสราง QR 

Code 

ตองการสราง QR Code 

สําหรับใหประชาชนผูมารับ

บริการประเมินทําอยางไร 

1. Login เขาสูระบบ เลือกเมนู “สราง QR Code/แสดงแบบ

สํารวจ” 

2. เลือกหนวยงาน หรือผูปฏิบัติงาน ท่ีตองการ 

3. ระบบจะแสดง QR Code เพ่ือนําไปใชงานไดทันที 

5/SRV การใหคะแนนจะ

สมบูรณตอนไหน 

ถาผูประกอบการกดแคหนายิ้ม

ไมไดทําแบบประเมินตอ 

สอบถามวากรณีน้ีเปนการ

ประเมินเสร็จสมบูรณหรือไม 

เมื่อกดท่ีหนายิม้ การประเมินจะสมบูรณทันที ผูรับบริการไม

จําเปนตองใหขอมูลตอ สามารถกดปดไดทันที  

* กรณีถาใหคะแนน พอใช/ปรับปรุง จะตองคลิกเลือกหมวด 

และสาเหตเุพ่ิมเติมกอนจะถือวาสมบูรณ 

หมายเหตุ 

กรณีหนวยงานสวนกลาง และสรรพสามิตภาค จะบังคับให

กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมทุกครั้งท่ีมีการประเมิน เพ่ือใหขอมลู

มีความชัดเจน และนําไปใชไดถูกตองยิ่งข้ึน 

6/SRV ผูประกอบยื่นแบบผาน

ระบบอินเทอรเน็ตตอง

มาประเมินหรอืไม 

กรณผีูประกอบยื่นแบบผาน

ระบบอินเทอรเน็ตตองมา

ประเมินผานระบบน้ีหรือไม 

ไมตอง เน่ืองจากระบบน้ีใชเก็บขอมูลการประเมินสาํหรับการ

ใหบริการผานหนาเคาเตอรของพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีสาขาตางๆ ของ

กรมสรรพสามิต 

7/SRV ถาผูประกอบการไมมี

อุปกรณในการแสกน 

QR Codeใหดําเนินการ

อยางไร 

ถาผูประกอบการไมมีอุปกรณใน

การแสกน QR Code ให

ดําเนินการอยางไร 

เจาหนาท่ีจัดเตรยีม PC หรือ Tablet สวนกลาง ไวให โดย 

- Login เขาสูระบบ ไปท่ีเมนู “สราง QR Code/แสดงแบบ

สํารวจ”  

- เลือกหนวยงาน หรือผูปฏิบัติงาน ท่ีตองการ 

- เลือกคําสั่ง “แสดงแบบสํารวจ” 

(จะสามารถกดใหคะแนนไดหลายครั้ง ตางจากการแสกน QR 1 

ครั้งตอ1 คะแนน) 

8/SRV การประเมินแบบ

กระดาษทําอยางไร 

 

การประเมินแบบกระดาษ หรือ

กรณีระบบไมสามารถใชงานได

ทําอยางไร 

 

กรณีท่ีระบบไมสามารถใชงานไดหรือ ผูประกอบการไมสะดวก

ในการใหขอมูลผานระบบ  

- หนวยงานสามารถพิมพแบบท่ีเปนกระดาษเตรยีมไวให

ผูประกอบการ เปนอีกชองทางเพ่ิมเติม 

-   มอบหมายใหเจาหนาท่ีบันทึกผลกลับเขาสูระบบทุกๆ สิ้น

วัน(หากมีขอมูลจํานวนมาก สามารถรวบรวม และติดตอผูดูแล

ระบบนําเขาใหทุกๆ สิ้นเดือน) 

9/SRV ตรวจสอบผูมาทําการ

ประเมินไดหรือไม 

 

ระบบสามารถตรวจสอบได

หรือไมวาผูประกอบการรายใด

เขามาประเมินบาง 

 

ระบบไมไดเก็บรายละเอียดผูใหขอมูลเพ่ือลดความซับซอน มี

เพนียงขอมูลในบางรายการท่ีใหขอมูลเพ่ิมเติมเทาน้ัน  แตหาก

ตรวจพบวามีขอมลูผดิปกติ สามารถตรวจสอบจาก log ของ

เซอรเวอร วามี IP ใดเขามาประเมนิตามชวงเวลาดังกลาวได 
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ขอท่ี คําถามยอ คําถาม คําตอบ 

10/SRV การสงแบบประเมินราย

เดือน 

 

เจาหนาท่ีตองกดสงขอมูล

รายงานผลรายเดือนหรือไม 

 

ไมตองรายงานผล เน่ืองจาก สรรพสามิตภาค หรือสวนกลาง

สามารถดูขอมูลผานระบบไดในลักษณะ Real Time ไดทันที 

* เน่ืองจากระบบยังไมอนุญาต ใหมีการแกไขขอมลูยอนหลัง 

หากพ้ืนท่ีตองการปรับยอด ใหสงขอมูลมายังผูดูแลระบบเพ่ือ

พิจารณาดําเนินการ 

11/SRV ตองการปรับปรุงขอมูล

ตองทําอยางไร 

 

เจาหนาท่ีมีการทดสอบการให

คะแนน โดยไมไดตั้งใจตองการ

ปรับปรุงขอมูลตองทําอยางไร 

เจาหนาท่ีแจงรายละเอียดท่ีตองการปรับปรุงมาท่ี Helpdesk 

ผานชองทางการรับแจงปญหา เพ่ือบันทึก Log การขอปรับปรุง

ขอมูล โดยจะถูกสงตอไปยังผูดูแลระบบ เพ่ือพิจารณาอนุมตัิ

ดําเนินการตอไป 
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