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รายงานผลความพึงพอใจตอการใชงานเว็บไซต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ศูนยขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส กรมการขนสงทางราง 

 

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๙ กำหนดใหหนวยงานของรัฐ 

จัดใหมีขอมูลขาวสารอยางนอยตามที่กฎหมายกำหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทำการของหนวยงานของรัฐ 

โดยเรียกสถานที่จัดเก็บขอมูลขาวสารนั้นวา "ศูนยขอมูลขาวสาร" และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒0 เมษายน ๒๕๕๔ 

กำหนดใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติในการนำขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔o เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงานทุกหนวยงาน รวมทั ้งขอสั ่งการ

นายกรัฐมนตรีในพิธีเปดงานสัมมนาทางวิชาการประจำปของการประกาศใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำป ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ กำหนดใหป ๒๕๖0 เปนปแหงขอมูล

ขาวสารของทางราชการและรณรงคใหทุกสวนราชการและหนวยงานของภาครัฐทุกแหงมีศูนยขอมูลขาวสาร 

ของราชการที่จัดแสดงขอมูลขาวสารตามสิทธิที่ประชาชนพึงไดรับรูดวยความเร็ว 

ในการนี้ เพื่อใหการปฏิบัติงานและการจัดเก็บขอมูลขาวสารของราชการตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕40 มติคณะรัฐมนตรีที ่เกี ่ยวของ และประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร 

ของราชการมีความครบถวน สมบูรณ สรางความโปรงใสและเปนธรรม ตามสิทธิที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได 

อยางรวดเร็ว จึงไดเผยแพรขอมูลขาวสารของกรมการขนสงทางราง (ขร.) ผานทางเว็บไซตหลักของหนวยงาน URL 

“https://www.drt.go.th” หรือ “https://www.drt.go.th/contact/ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยเริ่มใชงานเว็บไซต 

ตั้งแตเดือนธันวาคม 2563 เปนตนมา และไดมีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชงานศูนยขอมูล

ขาวสารอิเล็กทรอนิกส ขร. และการประเมินความพึงพอใจเว็บไซตของ ขร. โดยสามารถสรุปผลการประเมิน 

ความพึงพอใจของผูใชบริการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังน้ี                                                            

1.  การประเมินความพึงพอใจในการใชงานศนูยขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส ขร. 

     ขร. ไดมีการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการใชงานศูนยขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส ขร. เพื่อให 

ผูใชบริการศูนยขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส ขร. และบุคคลทั่วไป สามารถประเมินความพึงพอใจในการใชบริการ  

และหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนำขอมูลผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส ขร. 

ตอไป โดยมีผูใชบริการประเมินความพึงพอใจ จำนวน 40 ราย ดังน้ี 
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 จากผลการประเมินความพึงพอใจในการใชงานศูนยขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส ขร. พบวา ผูใชบริการ 
มีความพึงพอใจมาก จำนวน 26 ราย คิดเปนรอยละ 65 รองลงมา คือ พึงพอใจ จำนวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 
32.50 และอ่ืนๆ จำนวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 2.50 
 
2. การประเมินความพึงพอใจเว็บไซต  
 ขร. ไดมีการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต เพื่อใหผูใชงานเว็บไซต ขร. และบุคคลทั่วไป สามารถ
ประเมินความพึงพอใจในการใชงานเว็บไซต และหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนำขอมูลผลการประเมินมาพัฒนา 
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ/เว็บไซตของ ขร. โดยมีผู ประเมิน จำนวน 3 ราย จำแนกผลการประเมินออกเปน  
3 ดาน ไดแก ขอมูลทั่วไป ดานของเน้ือหา และดานการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต ดังน้ี 

     2.1 ขอมูลทั่วไป  
            ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของผูใชบริการ จำแนกตามเพศ (n = 3 ราย) 

เพศ จำนวน รอยละ 
ชาย 1 33.34 
หญิง 2 66.66 

จากตารางที ่ 1 จำนวนและรอยละของผู ใช บริการ จำแนกตามเพศ พบวา สวนใหญผ ู ใช บริการ  
เปนเพศหญิง จำนวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 66.66 และเพศชาย จำนวน 33.34 ราย คิดเปนรอยละ 38 

ตารางที่ 2 จำนวนและรอยละของผูใชบริการ จำแนกตามสถานภาพ (n = 3 ราย) 
เพศ จำนวน รอยละ 

บุคลากร ขร. - - 
บุคคลทั่วไป 3 100.00 

นักเรียน/นักศึกษา - - 
อ่ืนๆ - - 

จากตารางที่ 2 จำนวนและรอยละของผูใชบริการ จำแนกตามสถานภาพ พบวา ผูใชบริการที่ประเมิน 
ความพึงพอใจเปนบุคคลทั่วไป จำนวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 100  

     2.2 ดานของเนื้อหา 

  ตารางที่ 3 จำนวนคาเฉลี่ย รอยละ เก่ียวกับเนื้อหาของเว็บไซต ขร. 
ประเด็น คาเฉลี่ย รอยละ แปลความหมาย 

มีความชัดเจน ถูกตอง นาเช่ือถือ และขอมลูมีการปรับปรุงอยูเสมอ 5 100 พอใจมาก 
การประชาสัมพันธขาวสาร ภาพ ในเว็บไซตมีความเหมาะสม 
นาสนใจ 

5 100 พอใจมาก 

ปริมาณเน้ือหามีเพียงพอกับความตองการ 5 100 พอใจมาก 
การจัดลำดับเน้ือหาเปนขัน้ตอน มคีวามตอเน่ือง อานแลวเขาใจ 5 100 พอใจมาก 
มีการจัดหมวดหมูใหงายตอการ คนหาและทำความเขาใจ 5 100 พอใจมาก 
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จากตารางที่ 3 จำนวนคาเฉลี่ย รอยละ เกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต ขร. พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจมาก
ในทุกประเด็น คิดเปนรอยละ 100 
 

     2.3 ดานการออกแบบและการจัดรปูแบบเว็บไซต  

  ตารางที่ 4 จำนวนคาเฉลี่ย รอยละ เกี่ยวกับการออกแบบและการจัดรปูแบบเว็บไซต ขร. 
ประเด็น คาเฉลี่ย รอยละ แปลความหมาย 

การจัดรูปแบบในเว็บไซตงายตอการอานและการใชงาน 5 100 พอใจมาก 
หนาโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมยั นาสนใจ 5 100 พอใจมาก 
สีสันในการออกแบบเว็บไซตมีความเหมาะสม 5 100 พอใจมาก 
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มคีวามสวยงามและอานไดงาย 5 100 พอใจมาก 
มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และขอมูลตางๆ 5 100 พอใจมาก 
ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได 5 100 พอใจมาก 
ความถูกตองในการเช่ือมโยงภายในเว็บไซต 5 100 พอใจมาก 
ความถูกตองในการเช่ือมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืน 5 100 พอใจมาก 

จากตารางที่ 4 จำนวนคาเฉลี่ย รอยละ เกี่ยวกับการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต ขร. พบวา 
ผูใชบริการมีความพึงพอใจมากในทุกประเด็น คิดเปนรอยละ 100 
 

  2.4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
  ผูใชบริการขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซตของ ขร. ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา การออกแบบ รูปแบบ
สมัยใหม สวยมาก 
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