
คู่มือการตอบแบบสอบถามออนไลน ์
 

เกี่ยวกับแบบสอบถาม 

โปรแกรมแบบส ำรวจออนไลน์ โครงกำรส ำรวจควำมพร้อมรัฐบำลดจิิทัลหน่วยงำนภำครัฐของประเทศไทย ประจ ำปี 1652  
ประกอบด้วยค ำถำม 3 ชุด ได้แก่  

1. ค ำถำมส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่ำ  
2. ค ำถำมส ำหรับส ำนักงำนจังหวัด และ 
3. ค ำถำมส ำหรับหน่วยงำน ภำครัฐระดับจังหวัด 

ข้อค ำถำมแบ่งออกเป็น 10 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1  เป็นค ำถำมส ำหรับผู้บรหิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศระดับสูง หรือ CIO ของหน่วยงำนระดับกรม และของ
ส ำนักงำนจังหวัด (รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด)  

ส่วนที่ 2  เป็นค ำถำมเกีย่วกับแนวนโยบำยและหลักปฏิบตัิด้ำนดจิิทัลของหน่วยงำน 
ส่วนที่ 3  เป็นค ำถำมเกีย่วกับงบประมำณด้ำนดิจิทัล 
ส่วนที่ 4  เป็นค ำถำมเกีย่วกับศักยภำพเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐดำ้นดิจิทลั 
ส่วนที่ 5  เป็นค ำถำมเกีย่วกับกำรบริกำรของหน่วยงำนของท่ำน 
ส่วนที่ 6  เป็นค ำถำมเกีย่วกับกำรบริหำรจดักำรภำยในรูปแบบดิจิทลั 
ส่วนที่ 7  เป็นค ำถำมเกีย่วกับโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ส่วนที่ 8  เป็นค ำถำมเกีย่วกับเทคโนโลยสีมยัใหม่ เช่น Big Data, IoT เป็นต้น 
ส่วนที่ 9  เป็นค ำถำมเกีย่วกับปัญหำหรืออุปสรรคท่ีส่งผลต่อกำรพัฒนำหน่วยงำนไปสู่องค์กรรัฐบำลดิจิทัล 
ส่วนที่ 10  เป็นค ำถำมเกีย่วกับข้อมูลทั่วไปของหน่วยงำน ช่ือและรำยละเอียดตดิต่อผู้ประสำนงำนในกำรตอบแบบส ำรวจ 

และช่ือและอีเมลของผูม้ีอ ำนำจในกำรอนุมัติค ำตอบของหน่วยงำนของท่ำน 
 

ขั้นตอนการตอบแบบสอบถามออนไลน ์
1. ทุกหน่วยงำนจะไดร้ับลิงก์เฉพำะแต่ละหน่วยงำน ให้พิมพ์ลิงก์นี้ลงในบรำวเซอรเ์พื่อเข้ำสู่หนำ้แรกของโปรแกรม

แบบสอบถำมออนไลน์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. เริ่มท ำแบบสอบถำมโดยกดปุม่ NEXT (เครื่องหมำยลูกศรในกล่องสแีดงด้ำนล่ำงขวำ)  

 
 

3. เลือกประเภทหน่วยงำนของท่ำน 

 
 
 



4. เลือกกลุม่ผู้ตอบ  
a. CIO หรือรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด: ท ำแบบสอบถำมส่วน A, B  
b. ผู้ไดร้ับมอบหมำยให้ตอบแบบส ำรวจ: ท ำแบบสอบถำมส่วนที่ 1 ถึงส่วนท่ี 22 

 
ซึ่งเมื่อกดปุ่ม Next หลังจำกเลือกประเภทของหน่วยงำน ส ำหรับหน่วยงำนระดับกรม และ ส ำนักงำนจังหวัด จะเข้ำสู่
ค ำถำมที่ให้ท่ำนเลือกกลุ่มผู้ตอบ ซึ่งหำกในหน่วยงำนผู้ตอบเป็น CIO หรือรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ให้เลือกตัวด้ำนบน แต่
ถ้ำผู้ตอบค ำถำมเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ตอบแบบส ำรวจ ให้เลือกตัวเลือกด้ำนล่ำง เพื่อที่โปรแกรมจะสำมำรถน ำท่ำนเข้ำสู่
ค ำถำมที่แตกต่ำงกันตำมกลุ่มผู้ตอบ อย่ำงไรก็ตำมหน่วยงำนของท่ำนจะต้องตอบแบบส ำรวจให้ครบท้ังสองส่วน  

 
*ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐระดับจังหวัดท่ีไม่ใช่ส ำนักงำนจังหวัด จะสำมำรถเข้ำสู่ค ำถำมหลักได้โดยไม่ตอ้งเลือกกลุ่มผู้ตอบ 

 
5. หน้ำสำรบัญแสดงส่วนแบบสอบถำม A, B (ส ำหรับ CIO) และส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 22 (ส ำหรับผู้ได้รับมอบหมำยให้ตอบ

แบบสอบถำม) เมื่อท่ำนเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งไปแล้ว ค ำถำมจะไล่จำกส่วนนั้นไปถึงส่วนสุดท้ำยของแบบสอบถำม ทั้งนี้
ท่ำนสำมำรถกลับมำหน้ำสำรบัญเพื่อเลือกท ำส่วนอ่ืนๆได้ทุกเมื่อ โดยกำรคลิกท่ีปุ่ม “กลับสู่หน้ำสำรบัญ”  

 
 

แต่หำกท่ำนเข้ำไปในส่วนที่ท่ำนไม่สำมำรถให้ค ำตอบได้ หรือมีกำรใส่ค ำตอบที่ไม่ครบถ้วน และไม่สำมำรถผ่ำนไปยังข้อ
ถัดไป โปรแกรมจะขึ้นเตือนว่ำ “โปรดตอบค ำถำมนี้” ท่ำนจะไม่สำมำรถกดเลือกไปยังหน้ำสำรบัญได้  
สิ่งที่ท่ำนท ำได้คือ ท่ำนสำมำรถกดปุ่มเครื่องหมำยย้อนกลับไปเรื่อยๆ จนกว่ำจะเจอข้อที่มีกำรใส่ค ำตอบไว้แล้ว ท่ำนจึง
สำมำรถกดเลือกส่วนใหม่ที่ท่ำนต้องกำรจำกสำรบัญ โดยกำรคลิกท่ีปุ่ม “กลับสู่หน้ำสำรบัญ” 
 
 
 
 



ตัวอย่ำงค ำถำม และเงื่อนไขในกำรตอบ 
 ส ำหรับค ำถำมส ำหรับ CIO  

- ในกำรตอบค ำถำม จะมีวงเล็บเง่ือนไขระบุไว้ที่หลังข้อค ำถำม คือ เลือกได้หลำยค ำตอบ หรือเลือกตอบข้อเดียว 

 
 

 
 
 
 
 
 



- ในกรณีที่ท่ำนเลือก อื่นๆ ขอให้ท่ำนระบุรำยละเอียดลงในช่องว่ำง มิฉะนั้นจะไปต่อไม่ได้  
และมีข้อควำมเตือนว่ำ “โปรดตอบค ำถำมนี้” 

 
 

- ในข้อค ำถำมเกี่ยวกับหลักสูตรที่ท่ำน CIO ได้เคยเข้ำร่วม หำกท่ำนต้องกำรทรำบรำยละเอียดของหลักสูตร
เพิ่มเติม ท่ำนสำมำรถน ำเมำส์ช้ีที่หลักสูตรนั้นๆ โปรแกรมจะแสดงรำยละเอียดของหลักสูตรดังกล่ำว และหำก
ท่ำนมีค ำตอบนอกเหนือจำกตัวเลือกที่ 2 – 4 ท่ำนสำมำรถระบุชื่อหลักสูตรในช่องว่ำงที่ให้ไว้ได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ในข้อบทบำทหน้ำที่ของ CIO ท่ำนสำมำรถเลือกตอบได้หลำยข้อ แต่ถ้ำท่ำนยังไม่มีโอกำสได้แสดงบทบำทตำม
ตัวเลือกทั้ง 23 ข้อที่ให้มำเลย ให้ท่ำนเลือกตอบ “ไม่มีกำรแสดงบทบำทดังกล่ำวเลย” ซึ่งหำกเลือกข้อนี้ จะ
ตอบได้เพียงข้อน้ีข้อเดียว 

 
 



 
 

- ข้อที่มีค ำถำมแบบให้คะแนนโดย 2 หมำยถึงน้อยที่สุด และ 6 คือมำกที่สุด ซึ่งจะต้องตอบทุกข้อ  

 
 

 ส ำหรับค ำถำมส ำหรับผู้ได้รับมอบหมำยให้ตอบแบบส ำรวจ  
- ในกรณีที่พบ ค ำถำมที่ให้ระบุค ำตอบ เช่น 

หำกไม่สะดวกน ำส่งเอกสำร ให้ระบุเหตุผลลงในช่องว่ำง หรือ กรณีที่ท่ำนเลือกอื่นๆ ขอควำมกรุณำให้ท่ำนระบุ
รำยละเอียดลงในช่องว่ำงที่ให้ไว้ มิเช่นนั้นจะตอบค ำถำมต่อไม่ได้ และมีข้อควำมขึ้นเตือนด้ำนบนกล่องข้อควำม
ว่ำ “โปรดตอบค ำถำมนี้”  

 

 
 



- ค ำถำมที่มีกำรให้กรอกช่ือโครงกำรที่ตรงกับภำรกิจหลักของหน่วยงำน ท่ำนสำมำรถกรอกได้ไม่เกิน 6 โครงกำร 
และแนบเอกสำรรำยละเอียดโครงกำร 

 
 

 
 

- ในส่วนของงบประมำณและบุคลำกร ให้ท่ำนระบุเป็นตัวเลขหำกระบุไม่ได้ให้ใส่ “999” มิฉะนั้นจะไปต่อไม่ได้ 
และมีข้อควำมเตือนว่ำ “โปรดกรอกตัวเลขท่ีถูกต้อง” 

 
 



- ข้อค ำถำมที่ให้ท่ำนระบุจ ำนวนบุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน และระบุจ ำนวนบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศในข้อ 6A และ 6B โดยผลรวมของข้อ 6A และข้อ 6B จะต้องรวมกันได้น้อยกว่ำจ ำนวนบุคลำกรใน
ข้อ 6 
และในข้อถัดไปให้ท่ำนระบุจ ำนวนบุคลำกรในแต่ละประเภท ซึ่งอ้ำงอิงตำมกำรจ ำแนกของส ำนักงำน ก.พ. โดย
โปรแกรมจะแสดงตัวเลขจ ำนวนบุคคลำกรทั้งหมดไว้ด้ำนบนของข้อ โดยตัวเลขที่ระบุในทุกข้อรวมกัน จะต้อง
ไม่เกินจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมดที่ระบุไว้ด้ำนบน 

 
 

- ข้อค ำถำมที่ให้ท่ำนระบุจ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพทำงด้ำนดิจิทัล โดยนับเฉพำะผู้
ประกำศนียบัตรยังไม่หมดอำยุเท่ำน้ัน 

 
 

- ค ำถำมที่ให้ท่ำนระบุช่องทำงกำรให้บริกำรที่เป็นดิจิทัล หำกท่ำนเลือก “ช่องทำงดิจิทัลอื่นๆ” ให้กรอกช่องทำง
อื่นๆในข้อถัดไป และกรอก สัญลักษณ์ขีดกลำง ( - ) หำกไม่มีช่องทำงดิจิทัลอื่นๆ ส ำหรับบริกำรนั้นๆ 



 
 

- ค ำถำมที่ถำมเกี่ยวกับปริมำณอุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศในหน่วยงำนของท่ำน โปรแกรมจะให้ท่ำนเริ่มจำก
กำรระบุว่ำ มี หรือ ไม่มี อุปกรณ์ต่ำงๆ ในหน่วยงำนของท่ำน โดยไม่นับรวมอุปกรณ์ส่วนตัว  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ค ำถำมเกี่ยวกับมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัล หลังเลื อกมำตรกำร
ป้องกันแล้ว ให้ระบุวิธีกำรป้องกันในแต่ละมำตรกำรในทุกข้อท่ีเลือก 

 
 

6. อย่ำงไรก็ตำมแตล่ะหน่วยงำนจะตอ้งตอบแบบส ำรวจให้ครบทุกส่วน เมื่อท ำส่วนท่ีท่ำนรับผิดชอบเสร็จแล้วให้ส่งให้
ผู้รับผิดชอบส่วนต่อไปท ำแบบสอบถำมจนเสร็จสมบูรณ์  
 

7. ท่ำนสำมำรถย้อนกลับไปเปลี่ยนค ำตอบในข้อก่อนหน้ำได้ โดยกดเครื่องหมำยลูกศรสีแดงด้ำนล่ำงซ้ำย 

 
 

8. หำกค ำถำมข้อใดท่ีท่ำนตอบว่ำ “ไม่ม”ี ท่ำนจะต้องระบุเหตผุล มิเชน่นั้นจะไมส่ำมำรถผำ่นไปตอบข้อถัดไปได้  

 
 



9. หำกท่ำนต้องกำรดำวน์โหลดเอกสำรอ้ำงอิงจำกลิงก์ในแบบสอบถำม สำมำรถคลิกขวำและเลือก “เปิดลิงกใ์นแท็บใหม่” 
หรือ “เปิดลิงกใ์นหน้ำต่ำงใหม”่ 

 
 

 
10. หำกท่ำนต้องกำรดำวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเตมิ สำมำรถคลิกขวำและเลือก "เปิดลิงก์ในแท็บใหม่" หรือ 

"เปิดลิงก์ในหน้ำต่ำงใหม่" กรอกแล้วส่งแบบฟอร์มกลับมำที่ email : dg_survey@dga.or.th หัวเรื่อง “ข้อมูลให้บริกำร
ของหน่วยงำน 

 
11. กำรกรอกรำยละเอียดผู้ประสำนงำน ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ให้ใสต่ัวเลขอย่ำงเดียวไม่ต้องใส่เครื่องหมำยขีดกลำงหรือ

จุด หำกมีเบอร์ต่อ ให้กรอกเครื่องหมำยสีเ่หลีย่ม (#) ก่อนใส่เบอร์ตอ่  

 

 
12. ก่อนท่ีจะจบแบบสอบถำม โปรแกรมจะแสดงหน้ำสำรบญัแบบสอบถำมให้ท่ำนตรวจสอบอีกครั้ง ว่ำท่ำนได้ตอบทุกส่วน

ครบถ้วนสมบรูณ์ โดยส่วนข้อค ำถำมที่ยังตอบไมค่รบถ้วน จะไม่มเีครื่องหมำยถูกด้ำนหนำ้หัวข้อ ท่ำนสำมำรถคลิกเลือก
เพื่อตอบต่อให้ครบ หรือปิดบรำวเซอร์เพื่อเข้ำมำตอบในครั้งต่อไป  

 
 
 
 
 



13. เมื่อหน่วยงำนของท่ำนตอบครบถว้นสมบูรณ์ทุกหัวข้อแล้ว ให้ระบุชื่อและต ำแหน่งของผู้มีอ ำนำจของหน่วยงำนท่ีจะเป็น
ผู้อนุมัติข้อมลูในแบบส ำรวจ 

 
 

14. กำรตอบแบบส ำรวจระดับควำมพร้อมรัฐบำลดิจิทลั ประจ ำปี 1652 ถือเป็นอันเสร็จสมบรูณ์ เมื่อท ำกำรอนุมัติข้อมลู 
1652 ในรูปแบบส ำรวจแล้วเท่ำนัน้ โดยผูม้ีอ ำนำจของหน่วยงำนท่ีจะเป็นผู้อนุมตัิข้อมูลสำมำรถเลือกวธิีกำรอนุมัติข้อมลู
ได้ 1 วิธี คือ 2. อนุมัติผ่ำนลิงก์ออนไลน์ 1. ผ่ำนกำรลงนำมในเอกสำร PDF  

 

 
 

a. หำกเลือกอนุมตัิผ่ำนลิงก์ออนไลน์ ระบบจะส่งลิงก์ไปยังอีเมลของผูม้อี ำนำจของหน่วยงำนท่ีจะเป็นผู้อนุมัติ
ข้อมูลในแบบส ำรวจ ให้กรอกอีเมลของผู้มีอ ำนำจท่ีต้องกำรใหร้ะบบส่งลิงก์ไปให้เพื่ออนุมตัิ แล้วปิดหนำ้ต่ำง
บรำวเซอร์ จำกน้ันระบบจะส่งข้อมูลไปยังอีเมลที่กรอก โดยผู้มีอ ำนำจสำมำรถตรวจสอบและแกไ้ขค ำตอบใน
แบบส ำรวจได้ และสำมำรถกดยืนยันกำรตอบแบบส ำรวจผ่ำนระบบออนไลน์ 

 
 
 



b. หำกเลือกอนุมตัิผ่ำนกำรลงนำมในเอกสำร PDF ให้ดำวน์โหลดเอกสำร สั่งพิมพ์ เสนอผู้มีอ ำนำจลงนำม แล้ว 
scan เอกสำรส่งกลับมำที่ dg_survey@dga.or.th โดยหลังสั่งพิมพ์แล้ว ให้ปิดหน้ำต่ำงบรำวเซอร์ 

 
 
ปุ่มและค าสั่งต่างๆ ในแบบสอบถาม 

  สัญลักษณ์ส าคัญ ความหมาย 

 ไปหน้ำถัดไป 

 ย้อนกลับไปหนำ้ก่อนหน้ำ 

 
ปุ่มหน้ำสำรบัญ 

“โปรดตอบค ำถำมนี”้ 
ท่ำนตอบค ำถำมไม่ครบถ้วน จะตอ้งกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำงเพื่อให้ค ำตอบสมบูรณ์ และ

สำมำรถไปตอบต่อข้อถัดไปได้ หำกท่ำนไม่ทรำบให้ใส่เลข 999 

ค ำถำมที่ต้องระบุจ ำนวนตัวเลข 
หำกเป็นเลขเดือนและปี พ.ศ. จะไม่สำมำรถกรอกได้เกินหกหลัก แตถ่้ำเป็นเลขจ ำนวนเงิน

สำมำรถตอบใส่จ ำนวนตัวเลขไดเ้กนิ 5 หลัก โดยไม่ต้องใส่หน่วยเงิน 

(เลือกตอบได้หลำยข้อ) ค ำถำมนี้สำมำรถเลือก choice ไดห้ลำยค ำตอบ 
(เลือกตอบได้ข้อเดียว) ค ำถำมนี้สำมำรถตอบได้ข้อเดียวเท่ำน้ัน 
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หำกท่ำนมีค ำถำมเพิ่มเตมิ หรือมีปญัหำขณะท ำแบบสอบถำม สำมำรถติดต่อสอบถำมที่ 015499799 ต่อ 2223 หรือ 
1007 หรือส่งอีเมล์มำที่ dg_survey.dga.or.th หรือ Line: @dgsurvey 
 

ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) (สพร.) ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือและสละเวลำอันมีค่ำในกำร
ตอบแบบส ำรวจในครั้งนี ้โดยผลส ำรวจจะเป็นข้อมูลส ำคัญที่สะท้อนสถำนะควำมพร้อมกำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล เพื่อใช้ในกำรวำงแผน 
กำรก ำหนดนโยบำย ตลอดจนกำรด ำเนินโครงกำรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
นอกจำกนี้ สพร . จะน ำส่งผลคะแนนของหน่วยงำนให้ท่ำนได้รับทรำบเพื่อน ำไปสู่กำรปรับปรุง พัฒนำ และยกระดับขีด
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลภำยในหน่วยงำนต่อไป 

 

 

 

 

 


