
 
แบบสอบถามความรู ความสามารถและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เพ่ือการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการศึกษาดานความรู ความสามารถ และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม เพื่อไดนําไปพัฒนาหลักสูตรและวางแผนการฝกอบรมดาน ICT ตลอดจนพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ แกบุคลากร และหนวยงานในสังกัด ใหมีความรู ความสามารถ และความกระตือรือรนในการนํา
ระบบงานสารสนเทศ มาใชในการปฏิบัติ ใหเกิดประโยชนสูงสุด และคุมคา ท้ังนี้ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร จะไดนําผลจากการสํารวจไปจัดทําแผนฝกอบรมประจําปใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
ความตองการของทานและหนวยงานมากท่ีสุด  
 
โดยแบบสอบถามนี้แบงออกเปน 6 สวน ดังนี้.- 
  สวนท่ี  1 ขอมูลพื้นฐานของผูกรอกแบบสอบถาม 
  สวนท่ี  2 พฤติกรรมการใชงาน 
  สวนท่ี  3 ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเฉพาะโปรแกรม 
  สวนท่ี  4 ความตองการในการเขารับการอบรม 
  สวนท่ี  5 การใชระบบสารสนเทศ (Back Office) ในการปฏิบัติงาน 
  สวนท่ี  6 ขอจํากัดและอุปสรรคท่ีตองเรงแกไข 
 
หมายเหตุ 

1. กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง เพื่อประโยชนในการพัฒนาความรูและทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับตัวทานเอง 

2. แบบสอบถามฉบับนี้ สามารถดาวโหลดไดทางเว็บไซต 
http://www.moj.go.th/th/download/ 

3. หากทานมีขอสงสัยประการใดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี นางสาวโชติกา  พลรักษ โทรศัพท
หมายเลข  0-2141-5463  โทรสาร 0-2143-8288  สวนยุทธศาสตรและแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.ยธ. 

 
สวนท่ี 1    ขอมูลพ้ืนฐานของผูกรอกแบบสอบถาม   
(ใส ���� ลงในชอง ���� ท่ีเหมาะสมกับทานมากท่ีสุด) 
 
1. เพศ  � ชาย  � หญิง 

อายุ  � นอยกวา 20 ป       � 20–29 ป       � 30–39 ป       � 40–49 ป      � 50–60 ป 

2. ช่ือ - สกุล.................................................................................................................... 

      ตําแหนง ....................................................................................................................   

ระดับ  …………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเภทตําแหนง    � ท่ัวไป      � วิชาการ    � อํานวยการตน   �  อํานวยการสูง  �  อ่ืนๆ  
(ระบุ).......................................  

หนวยงาน  (กลุมงาน/สํานัก) .............................................................................................. 

3. อายุราชการ  

 � ตํ่ากวา 3 ป          � 3-10 ป          � 11-15 ป       � 16-20 ป       � มากกวา 20 ป 

4. สถานภาพปจจุบัน 

� ขาราชการ   � พนักงานราชการ   � ลูกจางประจํา   � ลูกจางช่ัวคราว   �  อ่ืนๆ  
(ระบุ)....................................... 

7.  ระดับการศึกษาสูงสุด 

� อนุปริญญาหรือเทียบเทา � ปริญญาตรี       � ปริญญาโท          � ปริญญาเอก 

� อ่ืน ๆ  ระบุ 
...................................................................................................................... 
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สวนท่ี 2  พฤติกรรมการใชงาน  
(ใส ���� ลงในชอง ���� ท่ีเหมาะสมกับทานมากท่ีสุด) 
 
1. ทานใชเครื่องคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานหรือไม   

� ใช   � ไมใช   

2. ความถี่ท่ีทานใชคอมพิวเตอรปฏิบัติงานใน 1 สัปดาห 
� ใช 1-2 วัน    � ใช 3-4 วัน      � ใชทุกวัน       � อ่ืน ๆ ระบุ................................ 

3. ทานใชโปรแกรมสําเร็จรูปใดบางในการปฏิบัติงาน (กรุณาเลือกโปรแกรมท่ีทานใชในการปฏิบัติงาน  
พรอมท้ังเลือกลําดับตามความถี่ในการใชงาน โดยการทําเครื่องหมายถูกหนาชอง � และชองคาระดับ
การใชงาน) 

 
หมายเหตุ     1.  ไมเคยใชงาน   2.  ใชนอยท่ีสุด  

3.  ใชปานกลาง 4.  ใชบอย 
5.  ใชบอยท่ีสุด 
 

 3.1 โปรแกรมสํานักงาน       

 
            3.2 ทานใชโปรแกรม Open Source Software (OSS) ใดบาง  

 
3.3 ทานใชโปรแกรม e-Mail Client ใดบาง  

 
4. ทานมีเครื่องคอมพิวเตอรใชงานเปนของตนเองหรือไม 
 �  มี �  ไมมี (ถาไม ทานใชงานรวมกับเพื่อนรวมงาน จํานวน.....คน/เครื่อง) 
 
5. ทานคิดวาเครื่องคอมพิวเตอรท่ีทานใชงานอยูในขณะนี้ มีสมรรถนะเพียงพอในการปฏิบัติงานหรือไม 
 �  มี   �  ไมมี 
 
6.   ทานมี e-Mail ภายใต @moj.go.th หรือไม 

�  มี  �  ไมมี  (ถาไมมี e-Mail  ท่ีทานใชคือ..............................................) 

 1 2 3 4 5 
� Microsoft Word                        
� Microsoft Access      
� Microsoft Excel      
� Microsoft PowerPoint      
� Internet Browser      
� e-Mail       
� อ่ืน ฯ ระบุ 1...........................................      
                 2…………………………………………      
                 3…………………………………………      

 1 2 3 4 5 
� OpenOffice.org           
� Firefox            
� Thunderbird           
� Opera           
� MindManger      
� อ่ืน ฯ ระบุ 1...........................................      
                 2…………………………………………      
                 3…………………………………………      

 1 2 3 4 5 
� Outlook Express           
� Thunderbird           
� Eudora           
� MoL Web-based e-Mail      
� อ่ืน ฯ ระบุ 1...........................................      
                 2…………………………………………      
                 3…………………………………………      



 

  หนา 3 จาก 8 

 
7.   ภารกิจของทานท่ีใชคอมพิวเตอรชวยในการปฏิบัติงาน ณ ปจจุบัน มีอะไรบาง 

� ระบบสารสนเทศของ สป.ยธ 
� รับและสง e-mail 
� ใช MSN, Yahoo Messenger, Skype, Facebook, Twitter 
� คนหาขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
� พิมพเอกสารท่ัวไป 
� ผลิตส่ือ/เอกสาร ไดแก  แผนใส, โปสเตอร, แผนพับ, ภาพเคล่ือนไหว, วิดีโอ, เอกสาร

ประกอบการบรรยาย ฯลฯ 
�      อ่ืน ๆ ระบุ  
 ………………………………………………………………………………………………………………
………….…………..…………………………………………………………………………………………………… 

 
สวนท่ี 3   ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเฉพาะโปรแกรม   
(ใส ���� ลงในชอง ���� ท่ีเหมาะสมกับทานมากท่ีสุด) 
 
หมายเหตุ     1.  ไมได   หมายถึง ทานไมสามารถใชไดเลย 

2.  พอใช หมายถึง ทานสามารถใชไดบาง  
3.  ดี หมายถึง ทานสามารถใชไดอยางคลองแคลว 
 

1. ทักษะการใชระบบปฏิบัติการ (Microsoft Windows) 

ระดับความสามารถ 
ทักษะยอย 

ไมได พอใช ดี 

1.  เขาและออกจากระบบปฏิบัติการ Windows     
2.  บริหารจัดการกับ Shortcut ได  
     (สราง, ลบ, เปล่ียนช่ือ) 

   

3.  บริหารจัดการกับ File และ Folder  
     (สรางใหม, ลบ, เปล่ียนช่ือ, Cut, Copy, Paste)  

   

4.  คนหาขอมูลได (File, Folder)    
5.  ทํางานกับ Recycle Bin     
6.  ติดต้ังเครื่องพิมพได (Printer)    
7.  Share File      
8.  Share Printer     
9.  เปล่ียนภาษาใน Windows     
10. ปรับความละเอียดของหนาจอ    
11. Back up ขอมูลสวนตัว    
12. เปล่ียนวันท่ีและเวลาบนเครื่องคอมพิวเตอร    

 
2.  ทักษะการใชโปรแกรมประมวลผลคํา (Microsoft Word) 

ระดับความสามารถ 
ทักษะยอย 

ไมได พอใช ดี 

1. สรางเอกสารใหม, เปดเอกสารเกา และบันทึกเอกสาร    
2.  ต้ังคาหนากระดาษ    
3.  ส่ังพิมพเอกสาร    
4.  เปล่ียนขนาด, รูปแบบ, สี ของตัวอักษร    
5.  สรางและแกไขหัวกระดาษ ทายกระดาษ    
6.  สรางและแกไขตาราง    
7.  ตัด คัดลอก และวางส่ิงท่ีเลือกไวในเอกสาร    
8.  ใสรูปภาพไวในเอกสาร    
9.  แทรกสัญลักษณพิเศษ    
10.  สรางขอความศิลป    
11.  สรางสมการคณิตศาสตร    
12.  สรางแผนภูมิ    
13.  สรางผังองคกร    
14.  สรางจดหมายเวียน    
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3.  ทักษะการใชโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel)   

ระดับความสามารถ 
ทักษะยอย 

ไมได พอใช ดี 

1.  สรางเอกสารใหม, เปดเอกสารเกา และบันทึกเอกสาร    
2.  ต้ังคาหนากระดาษ    
3.  ส่ังพิมพเอกสาร    
4.  เปล่ียนขนาด, รูปแบบ, สี ของตัวอักษร    
5.  สรางและแกไขหัวกระดาษ ทายกระดาษ    
6.  เพิ่ม, ลบ, เปล่ียนช่ือ worksheet     
8.  ตัด คัดลอก และวางส่ิงท่ีเลือกไวในเอกสาร    
9.  ใสรูปภาพไวในเอกสาร    
10.  ใชสูตรคํานวณและฟงกช่ันพื้นฐาน    
11.  สราง PivotTable และ PivotChart     
12.  ใชตัวกรองอัตโนมัติและตัวกรองตาง ๆ     
13.  สรางแผนภูมิ    
14.  สรางผังองคกร    
15.  ใชและสราง Macro     

 
4.  ทักษะการใชโปรแกรมฐานขอมูล (Microsoft Access)    

ระดับความสามารถ 
ทักษะยอย 

ไมได พอใช ดี 

1. สรางฐานขอมูลใหม, เปดฐานขอมูลเกา และบันทึกฐานขอมูล     
2. กําหนดคุณสมบัติของขอมูล    
3. สรางความสัมพันธระหวางตาราง    
4. ใสขอมูลลงในตาราง    
5. ใชและสราง Queries     
6. ใชและสราง Forms     
7. สรางและแกไขรายงาน    
8. ใชและสราง Macro     

 
5.  ทักษะการใชโปรแกรมนําเสนองาน (Microsoft Power Point)  

ระดับความสามารถ 
ทักษะยอย 

ไมได พอใช ดี 

1.   สรางเอกสารนําเสนอใหม, เปดเอกสารนําเสนอเกา และ
บันทึกเอกสารนําเสนอ 

   

2.   เปล่ียนขนาด, รูปแบบ, สี ของตัวอักษร    
3.   เพิ่มและลบสไลด    
4.   ทํางานในมุมมองตาง ๆ     
5.   เปล่ียนพื้นหลัง    
6.   แทรกและจัดการกับภาพนิ่ง/ภาพเคล่ือนไหว    
7.   เพิ่มเสียงและคําบรรยายลงในสไลด    
8.   สรางตารางและแผนภูมิ    
9.   กําหนดเวลาในการแสดงสไลด    
10. กําหนดรูปแบบการพิมพเอกสารนําเสนอ    
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6.  ทักษะการใช อินเทอรเน็ต 

ระดับความสามารถ 
ทักษะยอย 

ไมได พอใช ดี 

1.  เขาสูเว็บไซตท่ีตองการ    
2.  คนหาขอมูลโดยใช Search Engine     
3.  Download ขอมูลจาก อินเทอรเน็ต     
4.  บันทึก URL ท่ีตองการไวใน Favorites     
5.  Import และ Export Favorites     
6.  เขาใจมารยาทในการใชอินเทอรเน็ต1    
7.  เขาใจระบบปองกันความปลอดภัยในการใชอินเทอรเน็ต (การ

กําหนดคาความปลอดภัยใน Internet Browser : Internet 
Option) 

   

 
7.  ทักษะการใช e-mail 

ระดับความสามารถ 
ทักษะยอย 

ไมได พอใช ดี 

1.  ต้ังคาโปรแกรมเพื่อรับและสง e-mail     
2.  รับและสง e-mail    
3.  forward e-mail     
4.  reply e-mail    
5.  ใช address book ในการบันทึกช่ือและท่ีอยู    
6.  แนบ File ไปกับ e-mail    
7.  แนบลายเซ็นตไปกับ e-mail     
8.  ลบ e-mail ท่ีไมตองการ    
9.  สง e-mail ไปยังผูรับท่ีเปนกลุม    
10.   Back up e-mail     
11.  เขาใจความแตกตางของการสงแบบ cc และ bcc    

 

8. คุณเคยผานการอบรมทักษะความรู ความสามารถดาน IT หลักสูตรใดบาง (ขอใหทานตอบตาม
ความเปนจริง เพื่อประโยชนในการพัฒนาทักษะ)  

 
…..………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …..………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …..………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …..………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
สวนท่ี 4   แบบสอบถามความตองการในการเขารับการฝกอบรม ทานตองการจะเขารับการ
ฝกอบรมในหลักสูตรใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 หลักสูตร) 
(ใส � ลงในชองหัวขอหลัก � และ หัวขอยอย  � ท่ีเหมาะสมกับทานมากท่ีสุด) 
 

���� Microsoft Windows ���� Microsoft Word   

 � ระดับพื้นฐาน         � ระดับกาวหนา � ระดับพื้นฐาน        � ระดับกาวหนา 

 

���� Microsoft Excel ���� Microsoft PowerPoint 

 � ระดับพื้นฐาน         � ระดับกาวหนา � ระดับพื้นฐาน       � ระดับกาวหนา 

                                           
1 บัญญัติ 10 ประการ ของการใชอินเทอรเน็ต มารยาทในการใชอินเทอรเน็ต เรียกวาบัญญัติ 10 ประการของการใชอนิเทอรเน็ตก็ได 
โดยอาจารยยนื ภูวรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร <  http://www.nectec.or.th/courseware/internet/internet-
tech/0021.html > 
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���� Microsoft Access ���� Microsoft Outlook 

� ระดับพื้นฐาน         � ระดับกาวหนา � ระดับพื้นฐาน       � ระดับกาวหนา 

 

���� Microsoft Outlook ���� Dreamweaver 

� ระดับพื้นฐาน         � ระดับกาวหนา � ระดับพื้นฐาน       � ระดับกาวหนา 

 

���� Flash ���� Author ware 

 � ระดับพื้นฐาน         � ระดับกาวหนา � ระดับพื้นฐาน       � ระดับกาวหนา 

 

���� Photoshop ���� PHP  

 � ระดับพื้นฐาน         � ระดับกาวหนา � ระดับพื้นฐาน       � ระดับกาวหนา 

 

���� HTML (Hyper Text Markup Language) ���� CorelDraw   

 � ระดับพื้นฐาน         � ระดับกาวหนา � ระดับพื้นฐาน       � ระดับกาวหนา 

 

���� ASP (Active Server Pages) ���� Visual Basic 

 � ระดับพื้นฐาน         � ระดับกาวหนา � ระดับพื้นฐาน       � ระดับกาวหนา 

 

���� AutoCAD ���� Freeware 

 � ระดับพื้นฐาน         � ระดับกาวหนา � ระดับพื้นฐาน       � ระดับกาวหนา 

 

���� Visio ���� Microsoft SQL   

 � ระดับพื้นฐาน         � ระดับกาวหนา � ระดับพื้นฐาน       � ระดับกาวหนา 

 

���� Microsoft 20003 Server ���� Linux 

 � ระดับพื้นฐาน         � ระดับกาวหนา � ระดับพื้นฐาน       � ระดับกาวหนา 

 

���� Acrobat ���� PageMaker   

 � ระดับพื้นฐาน         � ระดับกาวหนา � ระดับพื้นฐาน       � ระดับกาวหนา 

 

���� Open Source Software ���� SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences) 

 � ระดับพื้นฐาน         � ระดับกาวหนา � ระดับพื้นฐาน       � ระดับกาวหนา 

 

� หลักสูตรอื่น ๆ (โปรดระบุ) 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

  หนา 7 จาก 8 

สวนท่ี 5  แบบสอบถามภารกิจของทานท่ีใชระบบสารสนเทศของ สป.ยธ. ชวยในการปฏิบัติงาน 

(ระบบงานภายใน : Back Office)    

สถานภาพการใชระบบงาน 
ระดับความยาก-งาย 

ของการใชงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

ระบบงาน 
ใช
งาน 

ไมใช
งาน 

ความถ่ี
การใช 
(วัน/
เดือน) 

งาย 
ปาน
กลาง 

ยาก นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส 

         

ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคล 

         

ระบบทะเบียนครุภัณฑ           

ระบบสลิปเงินเดือน          

ระบบบริหารจัดการหอง
ประชุม อบรม สัมมนา และ
นัดหมายผูบริหาร 

         

ระบบจองยานพาหนะ          

ระบบติดตามผลการตรวจ
ราชการกระทรวงยุติธรรม 

         

ระบบแจงซอมและแกไข
ปญหาจากคอมพิวเตอร 

         

ระบบบริหารจัดการ
ฐานขอมูลกลาง (ERP) 

         

ระบบฐานขอมูลการประชุม
เจรจานานาชาติดานงาน
ยุติธรรม 

         

ระบบศูนยปฏิบัติการ
กระทรวงยุติธรรม(Ministry 
Operation Center: MOC) 

         

ระบบสารสนเทศเชิงกล
ยุทธ (EIS) 

         

ระบบอาสาสมัครพิทักษ
ยุติธรรม 

         

ระบบผูรับบริการสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด 

         

ระบบการจัดการองคความรู 
(KM) 

         

ระบบ e-Learning 
กระทรวงยุติธรรม 

         

ระบบฐานขอมูลการประชุม
รัฐมนตรีและเจาหนาท่ี
อาวุโสอาเซียนดาน
กฎหมาย(Asean) 

         

ระบบการย่ืนคําขอขึ้น
ทะเบียนและการเผยแพร
กฎหมายสําหรับ
นักจิตวิทยาและนักสังคม
สงเคราะห 

         

ระบบฐานขอมูลกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับนักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห 

         

ระบบฐานขอมูลกฎหมาย 
กระทรวงยุติธรรม 

         

ระบบรับสมัครขาราชการ
เขารับการทดสอบ

         



 

  หนา 8 จาก 8 

สถานภาพการใชระบบงาน 
ระดับความยาก-งาย 

ของการใชงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

ระบบงาน 
ใช
งาน 

ไมใช
งาน 

ความถ่ี
การใช 
(วัน/
เดือน) 

งาย 
ปาน
กลาง 

ยาก นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 

ภาษาอังกฤษเพื่อเสนอช่ือ
สมัครรับทุนการศึกษา 
การนําขอมูลเขาเว็บไซต
กระทรวงยุติธรรม 

         

 

 

สวนท่ี 6 ขอจํากัดและอุปสรรคท่ีตองเรงแกไข และขอเสนอแนะ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 
ขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงท่ีสละเวลาใหความรวมมือ 

 
 
 
 
 
 
 


