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กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดให้ด าเนินการศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ (MOC Service 
Center) ณ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด บูรณาการภารกิจงานบริการของกระทรวงที่ด าเนินการในภูมิภาค
เชื่อมโยงส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการพัฒนางานและระบบบริการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความต้องการ ตลอดจนผลักดันสร้างมาตรฐานงานบริการให้
เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ซึ่งปัจจุบันงานบริการในส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น 5 ลักษณะ คือ 
  1. งานด้านทะเบียนธุรกิจ/และการบัญชี เช่น การขอจดทะเบียนนิติบุคคล การยื่นงบการเงิน เป็นต้น 
  2. งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การจดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เป็นต้น 
  3. งานด้านการค้าในประเทศ เช่น การจดทะเบียนค้าข้าว การขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุม เป็นต้น 
  4. งานด้านการค้าระหว่างประเทศ เช่น การขอหนังสือส าคัญส่งออก-น าเข้าสินค้า การขอมีบัตรประจ าตัว
ผู้น าเข้าส่งออกสินค้า เป็นต้น 
  5. งานด้านการส่งเสริมและให้ค าปรึกษา เช่น การขอร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า การพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ/เกษตรกร (อบรม/สัมมนา) งานบริการข้อมูลต่างๆ อาทิ ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด 
ข้อมูลการตลาดประจ าปี ข้อมูลการค้าชายแดน ดัชนีราคาผู้บริโภค/ราคาวัสดุก่อสร้าง/ค่า K/ราคากลาง เป็นต้น 

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (กบภ.) จึงได้ศึกษาวิเคราะห์งานบริการตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์และจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
เพ่ือให้ส านักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศใช้ในการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มาใช้บริการในพ้ืนที่
ของตน โดยในปีพ.ศ. 2561 กบภ. ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) พัฒนาให้สามารถ
ตอบแบบสอบถามผ่าน QR Code ควบคู่ไปกับการตอบแบบสอบถามรูปแบบกระดาษที่ใช้อยู่เดิม เพ่ือเป็น
ทางเลือกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ  

เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
รวดเร็ว เกิดความสะดวกต่อผู้รับบริการ มีความโปร่งใส กบภ. จึงปรับแบบสอบถามให้มีความกระชับ และ
ร่วมกับ ศทส. พัฒนาระบบการจัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยแบบสอบถาม
และระบบที่พัฒนาใหม่ จะเริ่มใช้ในเดือนมกราคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสามารถเรียกดูผลการ
ประเมินในระบบได้ตลอดเวลา เพ่ือปรับปรุงงานบริการของตนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป  

  
 

1. เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจและทราบความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดในพ้ืนที่  

2. เพ่ือพัฒนางานบริการของกระทรวงพาณิชย์ให้มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของประชาชน
มากยิ่งขึ้น  

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตาม
ประเมินผล ปรับปรุงงานบริการให้ตรงต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว 

4. เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรงตามความต้องการ  

วัตถุประสงค์ 

ความเป็นมา 
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1. ผู้ที่มาใช้บริการที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดโดยตรง (Walk in) 
2. ผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
3. กรณีอ่ืนๆ เช่น การออกจังหวัดเคลื่อนที่ เป็นต้น 

 
  

  กบภ. ได้พัฒนาแบบสอบถาม เพ่ือส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการ 
ณ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด โดยจะเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2563 ชื่อว่า แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด (Poll 002-63) 

 

   กลุ่มเป้าหมาย 

   แบบฟอร์มที่ใช้จัดเก็บ 
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1. การจัดเตรียมช่องทางการส ารวจ 
 น าแบบประเมินความพึงพอใจฯ แบบกระดาษ และแบบ QR Code วางไว้ในจุดให้บริการประชาชน

ของทุกกลุ่มงาน (บท. ยผ. กศ. สธ. และทอ.) โดยจัดวางในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนและสะดวกต่อการใช้งาน
ของประชาชน แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัดแบบใหม่ (แบบฟอร์ม 
Poll 002-63) จะเริ่มใช้แทนแบบประเมินเดิม (แบบฟอร์ม Poll 001-61) ในวันที่ 2 มกราคม 2563 
เป็นต้นไป 

 

2. การประมวลผลภาพรวม 
      

 
 

2.1 แบบ QR Code ข้อมูลจะถูกบันทึกเข้าระบบทันท ีที่ประชาชนจัดส่งผลส ารวจผ่านช่องทางออนไลน์ 
โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดจะสามารถเรียกดูผลได้ตลอดเวลา 

2.2 แบบกระดาษ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดจะเป็นผู้ด าเนินการน าข้อมูลจากแบบสอบถาม (กระดาษ) 
เข้าสู่ระบบภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เพ่ือให้ข้อมูลเข้าไปรวมกับส่วนที่ผู้รับบริการจัดท า
ผ่าน QR Code โดยส านักงานพาณิชย์สามารถด าเนินการได้ 2 ทางคือ สแกนผ่าน QR Code 
หรือเข้าผ่านทาง URL ของแต่ละกลุ่มงาน (แต่ละกลุ่มงานจะมี QR Code และ URL ไม่ซ้ ากัน 
รายละเอียดตามไฟล์ทีแ่นบ)  

 
 

   วิธีการด าเนินการ 
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ตัวอย่างการน าข้อมูลจากแบบสอบถาม(กระดาษ) เข้าสู่ระบบ 
(1) สแกน QR Code หรือเข้าผ่านทาง URL ชื่อhttp://mocsurvey.moc.go.th/kbpsurvey/ 

index.php?dpcode=1201&wg=5 เพ่ือเข้าประเมินกลุ่มงาน ทอ. ของ สพจ.นนทบุรี 

จะปรากฏดังภาพ 
 

 
 

(2) เข้าสู่ระบบ โดยคลิกท่ี  มุมบนขวา กรอก Username และ Password แล้วเข้า
สู่ระบบ จะปรากฏดังภาพ 
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(3) คลิกที ่  เพ่ือเข้าไปกรอกข้อมูล จะปรากฏดังภาพ 
 

 
 

(4) เลือกกลุ่มงาน และเลือก  ซึ่ง วันที่ลงข้อมูล หมายถึง วันที่ผู้รับบริการ    
ตอบแบบสอบถาม (สพจ.สามารถน าข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนปัจจุบัน 
ถึงวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบย้อนหลัง ต้องเลือก “วันที่ลง
ข้อมูล” ให้เป็น วัน/เดือน/ปี ที่ท่านต้องการ ไม่เช่นนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลเป็นวันที่
ท่านน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ)  
 

 
 

(5) กรอกข้อมูลในส่วนอ่ืนๆให้ครบถ้วน และส่งแบบประเมิน 
 
 

 



7 

 
 

3. การประเมินผลส ารวจความพึงพอใจ 
 

3.1 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสามารถเรียกประมวลผลข้อมูลจากระบบ ทาง  
http://mocsurvey.moc.go.th/ kbpsurvey/login.php 

กรอก Username และ Password ของจังหวัดตนเองแล้วล็อกอิน เข้าสู่ระบบ จะปรากฏดังภาพ 

 
 

3.2 ด าเนินการสรุปประเมินผลความพึงพอใจประจ าเดือน ดังนี้ 

     ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ต้องสรุปผลความพึงพอใจทุกเดือน เพ่ือจะได้ทราบถึงความพึงพอใจ
ในภาพรวม จุดเด่น และข้อเสนอแนะ โดยหากคะแนนความพึงพอใจน้อยกว่าร้อยละ 80 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดต้องท าบทวิเคราะห์ เพ่ือประมวลจุดเด่น ข้อเสนอแนะ วิเคราะห์
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 

(1) เลือกดูสรุปผลความพึงพอใจของส านักงานตนเองที่       
แล้วเลือก  เลือกจังหวัดของตนเอง จากนั้นเลือกช่วงวันที่ต้องการสรุปผล 
และคลิก  ดังภาพ 
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(2) หลังจากคลิกเลือก  แล้ว จะปรากฏสรุปผลความพึงพอใจดังภาพ 
 

     

 
(3) เลือกดูความคิดเห็นของผู้รับบริการที่      และ      

   เพ่ือน าจุดเด่นและข้อเสนอแนะจากประชาชนไปปรับปรุง 
งานบริการต่อไป  
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4. การสรุปผลความพงึพอใจ 
 การประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นการประเมินผลงาน
บริการทุกกลุ่มงานในส านักงาน ไม่ใช่เพียงกลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่ง ดังนั้นทุกกลุ่มงานจึงต้องตั้งใจ ใส่ใจ และ
กระตือรือร้นในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของตน รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และน าผลที่ได้มาพัฒนา
บุคลากรและส านักงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของประชาชนผู้รับบริการ 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ต้องสรุปผลความพึงพอใจทุกเดือน และควรบรรจุลงในวาระการประชุม
ส านักงานรายเดือน เพ่ือบุคลากรทุกคนจะได้ทราบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องานบริการของส านักงาน
พาณิชย์ในภาพรวม รวมถึงจุดเด่น ข้อเสนอแนะ และหากคะแนนความพึงพอใจน้อยกว่าร้อยละ 80 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดต้องจัดท าบทวิเคราะห์ โดยเข้าไปที่  ดังภาพ เพ่ือประมวล
จุดเด่น ข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา  โดยจัดท าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5     
ของเดือนถัดไป 
 

    
 

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (กบภ.) จะประมวลผลข้อมูลและสรุปผลความพึงพอใจทั้งประเทศ 
โดยดึงข้อมูลจากระบบ mocsurvey ดังนั้นส านักงานพาณิชย์จังหวัดไม่ต้องจัดท าสรุปส่งให้ กบภ. อีก เพ่ือลด
ความซ้ าซ้อนของการท างาน โดย กบภ. จะท ารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 
และหากได้รับความเห็นชอบแล้ว จะเวียนแจ้งส านักงานพาณิชย์จังหวัดต่อไป 


