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ค ำน ำ 

รำยงำนกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ส ำรวจควำมต้องกำร 
และควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรรับบริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
ส ำรวจควำมเชื่อมั่นของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรรับบริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  
และน ำผลกำรส ำรวจไปใช้ในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์  และปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรจัดกำร  
และกำรให้บริกำร เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรได้รับประโยชน์จำกบริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรสูงสุด 

โดยผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
จำกแบบสอบถำม (Questionnaire) ของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม)  
ด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ ส่งแบบสอบถำมทำงไปรษณีย์ แบบสอบถำมออนไลน์ โดยมีขนำดตัวอย่ำง
จ ำนวนทั้งสิ้น 260 หน่วยตัวอย่ำง ซึ่งแบ่งออกเป็น 1. กลุ่มผู้รับบริกำร จ ำนวน 242 หน่วยตัวอย่ำง  
2. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ ำนวน 18 หน่วยตัวอย่ำง และกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 
ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ( In–depth Interview) จำกกลุ่มผู้รับบริกำร  
จ ำนวน 1 ท่ำน โดยด ำเนินกำรส ำรวจช่วงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2562 – มกรำคม พ.ศ. 2563 อนึ่ง โครงกำร
ส ำรวจครั้งนี้ส ำเร็จลุล่วงลงได้ โดยได้รับควำมร่วมมือจำกคณะท ำงำนของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรในกำรร่วม
ก ำหนดกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรส ำรวจ รวมทั้งกลุ่มตัวอย่ำงที่ได้เสียสละเวลำแสดงควำมคิดเห็น 
ในแบบสอบถำม ซึ่งศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” ขอขอบพระคุณทุกฝ่ำยมำ ณ โอกำสนี้ 
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สำรบัญ 
 หน้ำ 
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
สำรบัญตำรำง ค 
สำรบัญแผนภูมิ จ 
ผลกำรส ำรวจ งำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม)   

ผลกำรส ำรวจของกลุ่มผู้รับบริกำร 1 
ผลกำรส ำรวจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 20 
ผลส ำรวจเชิงคุณภำพ 39 

ภำคผนวก ก เครื่องมือที่ใช้ในกำรส ำรวจ 40 
ภำคผนวก ข ผลกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 51 
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สำรบัญตำรำง  
  หน้ำ 
ตำรำงท่ี 1 จ ำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไป จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบ 

ทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 
1 

ตำรำงท่ี 2 จ ำนวนและร้อยละของเหตุผลในกำรเลือกใช้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุ
วิศวกรรม) 

2 

ตำรำงท่ี 3 จ ำนวนและร้อยละของประเภทของแหล่งข้อมูลที่ท ำ ให้ผู้ รับบริกำรรู้ จั ก 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำมผู้ รับบริ กำรของงำนบริกำรทดสอบ 
ทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม)  

3 

ตำรำงท่ี 4 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำร 
ของผู้รับบริกำรงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

5 

ตำรำงท่ี 5 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 
ของผู้รับบริกำรงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

10 

ตำรำงท่ี 6 จ ำนวนและร้อยละของผู้ รับบริกำรที่มีประเด็นที่ ไม่ พึงพอใจต่อคุณภำพ 
กำรให้บริกำร จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร 
(กองวัสดุวิศวกรรม) 

15 

ตำรำงท่ี 7 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำร  
ของผู้รับบริกำรงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

19 

ตำรำงท่ี 8 อันดับและร้อยละของผู้ รั บบริ กำรที่ มี ควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวั ง 
ให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติม จ ำแนกตำมผู้รับบริกำร  
ของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

20 

ตำรำงท่ี 9 จ ำนวนและร้อยละข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  จ ำแนกตำมผู้รับบริกำร 
ของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

21 

ตำรำงท่ี 10 จ ำนวนและร้อยละของประเภทหน่วยงำนที่มำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุ
วิศวกรรม) 

22 

ตำรำงท่ี 11 จ ำนวนและร้อยละของวัตถุประสงค์ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุ
วิศวกรรม) 

22 

ตำรำงท่ี 12  จ ำนวนและร้อยละของหน่วยงำน/งำนบริกำรที่มำติดต่อ จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

23 

ตำรำงท่ี 13  จ ำนวนและร้อยละของควำมถ่ีในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม)  
(ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ) 

23 
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สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
  หน้ำ 
ตำรำงท่ี 14  จ ำนวนและร้อยละของประเภทแหล่งข้อมูลที่ท ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้จัก 

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบ  
ทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

24 

ตำรำงท่ี 15  คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำร 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

26 

ตำรำงท่ี 16  คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

29 

ตำรำงท่ี 17 จ ำนวนและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพ 
กำรให้บริกำร จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร 
(กองวัสดุวิศวกรรม) 

32 

ตำรำงท่ี 18   คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำร  
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

35 

ตำรำงท่ี 19  จ ำนวนและร้อยละของช่องทำงที่สะดวกในกำรติดต่อกับกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุ
วิศวกรรม) 

36 

ตำรำงท่ี 20   อันดับและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวังให้  
กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติม จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำน
บริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

37 

ตำรำงท่ี 21 จ ำนวนและร้อยละข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

38 
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สำรบัญแผนภูมิ  
  หน้ำ 
แผนภูมิ 1 ระดับควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวม จ ำแนก

รำยด้ำน 
4 

แผนภูมิ 2 ระดับควำมเชื่อม่ันในคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวม จ ำแนกรำยประเด็น 18 
แผนภูมิ 3 ระดับควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวม จ ำแนก

รำยประเด็น 
25 

แผนภูมิ 4 ระดับควำมเชื่อม่ันในคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวม จ ำแนกรำยประเด็น 34 
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 ผลส ำรวจของกลุ่มผู้รบับริกำร 
 

 งำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร 

ตำรำงท่ี 1 จ ำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไป จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร 
(กองวัสดุวิศวกรรม) 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ 

1. ชำย 114 47.11 
2. หญิง 128 52.89 

รวมทั้งสิ้น 242 100.00 
อำยุ 

1. น้อยกว่ำ 20 ปี 1 0.41 
2. 20-29 ปี 62 25.62 
3. 30-39 ปี 81 33.47 
4. 40-49 ปี 66 27.27 
5. 50-59 ปี 27 11.16 
6. 60 ปีขึ้นไป 5 2.07 
7. ไม่ระบุ 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 242 100.00 
ระดับกำรศึกษำสูงสุด 

1. ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 28 11.57 
2. ปริญญำตรี 158 65.29 
3. ปริญญำโท 48 19.83 
4. ปริญญำเอก 8 3.31 

รวมทั้งสิ้น 242 100.00 
สถำนภำพกำรท ำงำนในปัจจุบัน 

1. ข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 11 4.55 
2. พนักงำน/ลูกจ้ำงเอกชน 191 78.93 
3. เจ้ำของธุรกิจ/โรงงำน/อุตสำหกรรม 33 13.64 
4. ผู้ประกอบกำร OTOP/SMEs 5 2.06 
5. เกษตรกร 0 0.00 
6. นักเรียน/นักศึกษำ 2 0.82 
7. แม่บ้ำน/พ่อบ้ำน 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 242 100.00 
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 จำกตำรำงที่ 1 จ ำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไป จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบ 
ทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) พบว่ำ 
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม)  
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 52.89 และเพศชำยร้อยละ 47.11 ส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 30-39 ปี  
ร้อยละ 33.47 รองลงมำ คือ อำยุระหว่ำง 40-49 ปี ร้อยละ 27.27 และอำยุระหว่ำง 20-29 ปี ร้อยละ 25.62 
ตำมล ำดับ  
 กลุ่มผู้รับบริกำรส่วนใหญ่ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี ร้อยละ 65.29 รองลงมำ คือ ส ำเร็จ
กำรศึกษำในระดับปริญญำโท ร้อยละ 19.83 และส ำเร็จกำรศึกษำในระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี ร้อยละ 11.57 
ตำมล ำดับ 
 กลุ่มผู้รับบริกำรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเป็นพนักงำน/ลูกจ้ำงเอกชน ร้อยละ 78.93 รองลงมำ  
คือ เจ้ำของธุรกิจ/โรงงำน/อุตสำหกรรม ร้อยละ 13.64  และข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/พนักงำน
รัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 4.55 ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที่ 2 จ ำนวนและร้อยละของเหตุผลในกำรเลือกใช้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำม

ผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม)  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
เหตุผลในกำรเลือกใช้บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 

1. เป็นส่วนรำชกำร 86 35.54 
2. ควำมหลำกหลำย/ครบถ้วนของกำรให้บริกำร 70 28.93 
3. ควำมน่ำเชื่อถือ/ชื่อเสียงของหน่วยงำน  147 60.74 
4. ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล  87 35.95 
5. คุณภำพของกำรให้บริกำร  56 23.14 
6. รำคำค่ำบริกำร 36 14.88 
7. คุณภำพ/ควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกร 60 24.79 
8. กำรบริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร 25 10.33 
9. ท ำเลที่ตั้ง 12 4.96 
10. อ่ืน ๆ  เช่น จ ำเป็นต้องได้หนังสือรับรอง ลูกค้ำเจำะจงที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
มีควำมน่ำเชื่อถือและยุติธรรม 

3 1.24 

 
จำกตำรำงที่ 2 จ ำนวนและร้อยละของเหตุผลในกำรเลือกใช้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  

จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) พบว่ำ 
 เหตุผลที่กลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) เลือกใช้
บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ส่วนใหญ่คิดว่ำกรมวิทยำศำสตร์บริกำรมีควำมน่ำเชื่อถือ/ชื่อเสียง 
ของหน่วยงำน ร้อยละ 60.74 รองลงมำ คือ ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล ร้อยละ 35.95 เป็นส่วนรำชกำร 
ร้อยละ 35.54 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 3 จ ำนวนและร้อยละของประเภทของแหล่งข้อมูลที่ท ำให้ผู้รับบริกำรรู้จักกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

ประเภทของแหล่งข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 
1. เว็บไซต์ (Website) 117 48.35 
2. เฟซบุก๊ (Facebook) 4 1.65 
3. วิทยุ/โทรทัศน์ 3 1.24 
4. สื่อสิ่งพิมพ์ 11 4.55 
5. บุคคลแนะน ำ 133 54.96 
6. งำนสัมมนำ/นิทรรศกำร 25 10.33 
7. อ่ืน ๆ เช่น อยู่ใกล้สถำนที่ท ำงำน รู้จักตอนเป็นนักศึกษำ เป็นหน่วยงำน

รำชกำรที่เก่ียวข้องกัน และติดต่อด้วยตัวเอง 
11 4.55 

 
 จำกตำรำงที่  3 จ ำนวนและร้อยละของประเภทของแหล่งข้อมูลที่ท ำให้ผู้ รับบริกำรรู้ จั ก 
กรมวิทยำศำสตร์บริ กำร จ ำแนกตำมผู้ รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบั ติ ก ำร  
(กองวัสดุวิศวกรรม) พบว่ำ 
 ประเภทของแหล่งข้อมูลที่ท ำให้กลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร  
(กองวัสดุวิศวกรรม) รู้จักกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ส่วนใหญ่รู้จักจำกบุคคลแนะน ำ ร้อยละ 54.96 รองลงมำ 
คือ เว็บไซต์ (Website) ร้อยละ 48.35 และงำนสัมมนำ/นิทรรศกำร ร้อยละ 10.33 ตำมล ำดับ 
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ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก

ด้ำนกำรให้บริกำร

ควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจ

ส่วนที่ 2 ควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 

ผลส ำรวจควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวม จ ำแนกรำยด้ำน 

                 

 

 

  

   

   

 

  

  

 

 

 

 
แผนภูมิ 1 ระดับควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวม จ ำแนกรำยด้ำน 

เกณฑ์คะแนน กำรแปลผล 
4.21-5.00 คำดหวัง/พึงพอใจมำกที่สุด 
3.41-4.20 คำดหวัง/พึงพอใจมำก 
2.61-3.40 คำดหวัง/พึงพอใจปำนกลำง 
1.81-2.60 คำดหวัง/พึงพอใจน้อย 
1.00–1.80 คำดหวัง/พึงพอใจน้อยที่สุด 

หมำยเหต ุ: คะแนนต่ำง มีวิธีกำรคิด ดงันี้ 
                คะแนนควำมคำดหวงั - คะแนนควำมพึงพอใจ 

หน่วย : คะแนน 

(คะแนนต่ำง 0.07) 

(คะแนนต่ำง 0.04) 

(คะแนนต่ำง -0.03) 

(คะแนนต่ำง 0.01) 
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ตำรำงท่ี 4 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประเด็น 
ระดับควำมคำดหวัง ไม่ได้รับ

กำร
บริกำร 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ร้อยละของ

คะแนน น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปำน
กลำง 

มำก 
มำก
ที่สุด 

รวม
ทั้งสิ้น 

ด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอนกำรให้บริกำร 4.06 0.81 มำก 81.20 
1. กำรประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

2 5 51 117 67 242 0 4.00 0.80 มำก 80.00 
(0.83) (2.07) (21.07) (48.35) (27.68) (100.00) (0.00)         

2. ขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน กระชับ 
และไม่ซับซ้อน 

1 5 48 111 77 242 0 4.07 0.80 มำก 81.40 
(0.41) (2.07) (19.83) (45.87) (31.82) (100.00) (0.00)         

3. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 1 14 60 103 64 242 0 3.89 0.88 มำก 77.80 
(0.41) (5.79) (24.79) (42.56) (26.45) (100.00) (0.00)         

4. ควำมครบถ้วน ถูกต้องของ 
กำรให้บริกำร 

0 4 35 103 100 242 0 4.24 0.76 มำกที่สุด 84.80 
(0.00) (1.66) (14.46) (42.56) (41.32) (100.00) (0.00)         

5. แบบฟอร์มใบค ำร้อง/ค ำขอรับบริกำร
เข้ำใจง่ำย 

0 5 44 107 86 242 0 4.13 0.78 มำก 82.60 
(0.00) (2.07) (18.18) (44.21) (35.54) (100.00) (0.00)         

6. กำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำน 
แก่ผู้รับบริกำรทรำบอย่ำงชัดเจน 

0 7 31 115 88 241 1 4.18 0.76 มำก 83.60 
(0.00) (2.90) (12.86) (47.72) (36.52) (100.00) (0.41)         

7.ระบบขอรับบริกำรทดสอบออนไลน์ 
(One Stop Service) ใช้งำนง่ำย สะดวก 
และไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

1 11 51 86 58 207 35 3.91 0.88 มำก 78.20 
(0.48) (5.31) (24.64) (41.55) (28.02) (100.00) (14.46)         
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ตำรำงท่ี 4 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประเด็น 
ระดับควำมคำดหวัง ไม่ได้รับ

กำร
บริกำร 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ร้อยละของ

คะแนน น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปำน
กลำง 

มำก 
มำก
ที่สุด 

รวม
ทั้งสิ้น 

ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร 4.40 0.64 มำกที่สุด 88.00 
8. ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 
เช่น ตอบค ำถำมชี้แจงข้อสงสัย  
ให้ค ำแนะน ำ แก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง 

0 0 23 114 104 241 1 4.34 0.64 มำกที่สุด 86.80 
(0.00) (0.00) (9.54) (47.30) (43.16) (100.00) (0.41)         

9. ควำมเต็มใจและควำมพร้อม 
ในกำรให้บริกำรอย่ำงสุภำพ 

0 0 19 108 114 241 1 4.39 0.63 มำกที่สุด 87.80 
(0.00) (0.00) (7.89) (44.81) (47.30) (100.00) (0.41)         

10. ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ เช่น  ไม่ขอสิ่งตอบแทน  
ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ 
เป็นต้น 

1 1 10 84 143 239 3 4.54 0.64 มำกที่สุด 90.80 
(0.42) (0.42) (4.18) (35.15) (59.83) (100.00) (1.24)         

11. ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำย
บุคลิกภำพท่ำทำงของผู้ให้บริกำร 

0 0 11 103 123 237 5 4.47 0.59 มำกที่สุด 89.40 
(0.00) (0.00) (4.64) (43.46) (51.90) (100.00) (2.07)         

12. กำรให้บริกำรด้วยควำมเป็นกลำง  
มีควำมเสมอภำคไม่เลือกปฏิบัติ 

0 1 12 102 126 241 1 4.46 0.61 มำกที่สุด 89.20 
(0.00) (0.42) (4.98) (42.32) (52.28) (100.00) (0.41)         

13. ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกร 
ผู้ให้บริกำร 

0 4 31 119 87 241 1 4.20 0.72 มำก 84.00 
(0.00) (1.66) (12.86) (49.38) (36.10) (100.00) (0.41)         

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.15 0.74 มำก 83.00 
14. สถำนที่ให้บริกำรเหมำะสม เดินทำง
สะดวก 

1 4 38 106 70 219 23 4.10 0.78 มำก 82.00 
(0.46) (1.83) (17.35) (48.40) (31.96) (100.00) (9.50)         
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ตำรำงท่ี 4 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประเด็น 
ระดับควำมคำดหวัง ไม่ได้รับ

กำร
บริกำร 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ร้อยละของ

คะแนน น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปำน
กลำง 

มำก 
มำก
ที่สุด 

รวม
ทั้งสิ้น 

15. ควำมเพียงพอของจุด/ช่องกำรให้บริกำร 0 1 32 113 73 219 23 4.18 0.68 มำก 83.60 
(0.00) (0.46) (14.61) (51.60) (33.33) (100.00) (9.5)         

16. อุปกรณ์กำรใหบ้ริกำร มีควำมเหมำะสม 0 1 33 110 74 218 24 4.18 0.69 มำก 83.60 
(0.00) (0.46) (15.14) (50.46) (33.94) (100.00) (9.92)         

17. ควำมเพียงพอ และควำมเหมำะสม
ของ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่นั่ง  
น้ ำดื่ม เอกสำรห้องน้ ำ เป็นต้น 

2 5 33 104 73 217 25 4.11 0.81 มำก 82.20 
(0.92) (2.30) (15.21) (47.93) (33.64) (100.00) (10.33)         

18. กำรเปิดรับฟังข้อคิดเห็น 
ต่อกำรให้บริกำร เช่น กล่องรับข้อคิดเห็น 
แบบสอบถำม เป็นต้น 

2 2 34 111 70 219 23 4.12 0.76 มำก 82.40 
(0.91) (0.91) (15.53) (50.69) (31.96) (100.00) (9.50)         

19. มีช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำน 
ในหลำยรูปแบบ เช่น ทำงโทรศัพท์ อีเมล 
สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

1 3 38 113 78 233 9 4.13 0.76 มำก 82.60 
(0.43) (1.29) (16.31) (48.50) (33.47) (100.00) (3.72)         

20. ควำมสะอำดเรียบร้อยของสถำนที่
ให้บริกำร 

0 2 31 101 84 218 24 4.22 0.72 มำกที่สุด 84.40 
(0.00) (0.92) (14.22) (46.33) (38.53) (100.00) (9.92)         

ด้ำนกำรให้บริกำร 4.28 0.70 มำกที่สุด 85.60 
21. ได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร 
 

0 2 22 113 105 242 0 4.33 0.67 มำกที่สุด 86.60 
(0.00) (0.83) (9.09) (46.69) (43.39) (100.00) (0.00)         

22. กำรบริกำรมีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ 0 2 17 115 108 242 0 4.36 0.65 มำกที่สุด 87.20 
(0.00) (0.83) (7.02) (47.52) (44.63) (100.00) (0.00)         
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ตำรำงท่ี 4 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประเด็น 
ระดับควำมคำดหวัง ไม่ได้รับ

กำร
บริกำร 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ร้อยละของ

คะแนน น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปำน
กลำง 

มำก 
มำก
ที่สุด 

รวม
ทั้งสิ้น 

23. ได้รับบริกำรที่คุ้มค่ำและมีประโยชน์ 0 3 18 116 105 242 0 4.33 0.67 มำกที่สุด 86.60 
(0.00) (1.24) (7.44) (47.93) (43.39) (100.00) (0.00)         

24. กำรส่งมอบงำนภำยในระยะเวลำ 
ที่ก ำหนด 

0 9 41 107 85 242 0 4.11 0.81 มำก 82.20 
(0.00) (3.72) (16.94) (44.22) (35.12) (100.00) (0.00)         

ภำพรวมกำรให้บริกำร 0 0 25 140 77 242 0 4.21 0.61 มำกที่สุด 84.20 
(0.00) (0.00) (10.33) (57.85) (31.82) (100.00) (0.00)         
ผลรวมเฉลี่ยจำกทุกประเด็น 4.22 0.70 มำกที่สุด 84.40 
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 จำกตำรำงที่ 4 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำร  
ของผู้รับบริกำรงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) พบว่ำ 
 ในภำพรวมกลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม)  
มีควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรเฉลี่ยจำกทุกประเด็นอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยคิดเป็น 4.22 คะแนน 
(ร้อยละ 84.40) เมื่อจ ำแนกเป็นรำยด้ำน พบว่ำ  
 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร เกือบทุกประเด็นมีควำมคำดหวังอยู่ในระดับมำก 
ภำพรวมคิดเป็น 4.06 คะแนน (ร้อยละ 81.20) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก  
ดังนี้ ประเด็นควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร คิดเป็น 4.24 คะแนน (ร้อยละ 84.80) รองลงมำ  
คือ ประเด็นกำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำนแก่ผู้ รับบริกำรทรำบอย่ำงชัดเจน  คิดเป็น 4.18 คะแนน  
(ร้อยละ 83.60) และประเด็นแบบฟอร์มใบค ำร้อง/ค ำขอรับบริกำรเข้ำใจง่ำย คิดเป็น 4.13 คะแนน  
(ร้อยละ 82.60) ตำมล ำดับ 
 ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร เกือบทุกประเด็นมีควำมคำดหวังอยู่ในระดับมำกที่สุด ภำพรวมคิดเป็น 
4.40 คะแนน (ร้อยละ 88.00) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้   
ประเด็นควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่  เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์ในทำง 
มิชอบ เป็นต้น คิดเป็น 4.54 คะแนน (ร้อยละ 90.80) รองลงมำ คือ ประเด็นควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำย
บุคลิกภำพท่ำทำงของผู้ให้บริกำร คิดเป็น 4.47 คะแนน (ร้อยละ 89.40) และประเด็นกำรให้บริกำร 
ด้วยควำมเป็นกลำง มีควำมเสมอภำคไม่เลือกปฏิบัติ คิดเป็น 4.46 คะแนน (ร้อยละ 89.20) ตำมล ำดับ 
 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  เกือบทุกประเด็นมีควำมคำดหวังอยู่ ในระดับมำก ภำพรวม 
คิดเป็น 4.15 คะแนน (ร้อยละ 83.00) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็น
ควำมสะอำดเรียบร้อยของสถำนที่ให้บริกำร คิดเป็น 4.22 คะแนน (ร้อยละ 84.40) รองลงมำ คือ ประเด็น
ควำมเพียงพอของจุด/ช่องกำรให้บริกำร และประเด็นอุปกรณ์กำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม ในสัดส่วน 
ที่เท่ำกัน คิดเป็น 4.18 คะแนน (ร้อยละ 83.60) และประเด็นกำรมีช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำนในหลำย
รูปแบบ เช่น ทำงโทรศัพท์ อีเมล สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น คิดเป็น 4.13 คะแนน (ร้อยละ 82.60) ตำมล ำดับ 

ด้ำนกำรให้บริกำร เกือบทุกประเด็นมีควำมคำดหวังอยู่ในระดับมำกที่สุด ภำพรวมคิดเป็น  
4.28 คะแนน (ร้อยละ 85.60) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้   
ประเด็นกำรบริกำรมีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ คิดเป็น 4.36 คะแนน (ร้อยละ 87.20) รองลงมำ คือ ประเด็น
กำรได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร และประเด็นกำรได้รับบริกำรที่คุ้มค่ำและมีประโยชน์ ในสัดส่วน 
ที่เท่ำกัน คิดเป็น 4.33 คะแนน (ร้อยละ 86.60) และประเด็นกำรส่งมอบงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  
คิดเป็น 4.11 คะแนน (ร้อยละ 82.20) ตำมล ำดับ
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ตำรำงท่ี 5 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประเด็น 
ระดับควำมพึงพอใจ ไม่ได้รับ

กำร
บริกำร 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ร้อยละของ

คะแนน น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปำน
กลำง 

มำก 
มำก
ที่สุด 

รวม
ทั้งสิ้น 

ด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอนกำรให้บริกำร 4.02 0.83 มำก 80.40 
1. กำรประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

3 7 48 117 67 242 0 3.98 0.84 มำก 79.60 
(1.24) (2.89) (19.83) (48.35) (27.69) (100.00) (0.00)         

2. ขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน กระชับ 
และไม่ซับซ้อน 

1 9 42 116 74 242 0 4.05 0.82 มำก 81.00 
(0.41) (3.72) (17.36) (47.93) (30.58) (100.00) (0.00)         

3. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 2 22 59 103 56 242 0 3.78 0.93 มำก 75.60 
(0.83) (9.09) (24.38) (42.56) (23.14) (100.00) (0.00)         

4. ควำมครบถ้วน ถูกต้อง 
ของกำรให้บริกำร 

0 4 33 112 93 242 0 4.21 0.74 มำกที่สุด 84.20 
(0.00) (1.65) (13.64) (46.28) (38.43) (100.00) (0.00)         

5. แบบฟอร์มใบค ำร้อง/ค ำขอรับบริกำร
เข้ำใจง่ำย 

0 6 37 114 85 242 0 4.15 0.76 มำก 83.00 
(0.00) (2.48) (15.29) (47.11) (35.12) (100.00) (0.00)         

6. กำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำน 
แก่ผู้รับบริกำรทรำบอย่ำงชัดเจน 

1 7 38 113 82 241 1 4.11 0.80 มำก 82.20 
(0.41) (2.90) (15.77) (46.89) (34.03) (100.00) (0.41)         

7.ระบบขอรับบริกำรทดสอบออนไลน์ 
(One Stop Service) ใช้งำนง่ำย สะดวก 
และไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

4 10 52 85 56 207 35 3.86 0.94 มำก 77.20 
(1.93) (4.83) (25.12) (41.06) (27.06) (100.00) (14.46)         
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ตำรำงท่ี 5 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประเด็น 
ระดับควำมพึงพอใจ ไม่ได้รับ

กำร
บริกำร 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ร้อยละของ

คะแนน น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปำน
กลำง 

มำก 
มำก
ที่สุด 

รวม
ทั้งสิ้น 

ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร 4.43 0.65 มำกที่สุด 88.60 
8. ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 
เช่น ตอบค ำถำมชี้แจงข้อสงสัย  
ให้ค ำแนะน ำ แก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง 

1 1 26 105 108 241 1 4.32 0.71 มำกที่สุด 86.40 
(0.41) (0.41) (10.79) (43.57) (44.82) (100.00) (0.41)         

9. ควำมเต็มใจและควำมพร้อม 
ในกำรให้บริกำรอย่ำงสุภำพ 

0 0 18 98 125 241 1 4.44 0.63 มำกที่สุด 88.80 
(0.00) (0.00) (7.47) (40.66) (51.87) (100.00) (0.41)         

10. ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน 
ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ เป็นต้น 

1 0 11 73 154 239 3 4.59 0.62 มำกที่สุด 91.80 
(0.42) (0.00) (4.60) (30.54) (64.44) (100.00) (1.24)         

11. ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำย
บุคลิกภำพท่ำทำงของผู้ให้บริกำร 

0 0 11 92 134 237 5 4.52 0.59 มำกที่สุด 90.40 
(0.00) (0.00) (4.64) (38.82) (56.54) (100.00) (2.07)         

12. กำรให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

0 1 14 93 133 241 1 4.49 0.63 มำกที่สุด 89.80 
(0.00) (0.41) (5.81) (38.59) (55.19) (100.00) (0.41)         

13. ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกร 
ผู้ให้บริกำร 

1 4 28 119 89 241 1 4.21 0.74 มำกที่สุด 84.20 
(0.41) (1.66) (11.62) (49.38) (36.93) (100.00) (0.41)         

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.14 0.78 มำก 82.80 
14. สถำนที่ให้บริกำรเหมำะสม เดินทำง
สะดวก 

3 11 37 101 67 219 23 4.00 0.90 มำก 80.00 
(1.37) (5.02) (16.90) (46.12) (30.59) (100.00) (9.50)         
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ตำรำงท่ี 5 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประเด็น 
ระดับควำมพึงพอใจ ไม่ได้รับ

กำร
บริกำร 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ร้อยละของ

คะแนน น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปำน
กลำง 

มำก 
มำก
ที่สุด 

รวม
ทั้งสิ้น 

15. ควำมเพียงพอของจุด/ 
ช่องกำรให้บริกำร 

0 7 27 106 79 219 23 4.17 0.76 มำก 83.40 
(0.00) (3.20) (12.33) (48.40) (36.07) (100.00) (9.50)         

16. อุปกรณ์กำรให้บริกำรมีควำม
เหมำะสม 

0 6 29 107 76 218 24 4.16 0.75 มำก 83.20 
(0.00) (2.75) (13.30) (49.09) (34.86) (100.00) (9.92)         

17. ควำมเพียงพอ และควำมเหมำะสม
ของ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่นั่ง  
น้ ำดื่ม เอกสำรห้องน้ ำ เป็นต้น 

1 7 30 104 75 217 25 4.13 0.80 มำก 82.60 
(0.46) (3.23) (13.82) (47.93) (34.56) (100.00) (10.33)         

18. กำรเปิดรับฟังข้อคิดเห็น 
ต่อกำรให้บริกำร เช่น กล่องรับข้อคิดเห็น 
แบบสอบถำม เป็นต้น 

2 3 34 111 69 219 23 4.11 0.77 มำก 82.20 
(0.91) (1.37) (15.53) (50.68) (31.51) (100.00) (9.50)         

19. มีช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำน 
ในหลำยรูปแบบ เช่น ทำงโทรศัพท์ อีเมล 
สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

1 8 32 116 76 233 9 4.11 0.79 มำก 82.20 
(0.43) (3.43) (13.73) (49.79) (32.62) (100.00) (3.72)         

20. ควำมสะอำดเรียบร้อยของสถำนที่
ให้บริกำร 

0 3 23 103 89 218 24 4.28 0.70 มำกที่สุด 85.60 
(0.00) (1.38) (10.55) (47.25) (40.82) (100.00) (9.92)         

ด้ำนกำรให้บริกำร 4.21 0.81 มำกที่สุด 84.20 
21. ได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร 
 

3 5 21 105 108 242 0 4.28 0.81 มำกที่สุด 85.60 
(1.24) (2.06) (8.68) (43.39) (44.63) (100.00) (0.00)         

22. กำรบริกำรมีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ 1 3 21 106 111 242 0 4.33 0.72 มำกที่สุด 86.60 
(0.41) (1.24) (8.68) (43.80) (45.87) (100.00) (0.00)         
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ตำรำงท่ี 5 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประเด็น 
ระดับควำมพึงพอใจ ไม่ได้รับ

กำร
บริกำร 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ร้อยละของ

คะแนน น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปำน
กลำง 

มำก 
มำก
ที่สุด 

รวม
ทั้งสิ้น 

23. ได้รับบริกำรที่คุ้มค่ำและมีประโยชน์ 1 5 23 103 110 242 0 4.31 0.76 มำกที่สุด 86.20 
(0.41) (2.07) (9.50) (42.56) (45.46) (100.00) (0.00)         

24. กำรส่งมอบงำนภำยในระยะเวลำ 
ที่ก ำหนด 

3 18 49 101 71 242 0 3.90 0.95 มำก 78.00 
(1.24) (7.44) (20.25) (41.73) (29.34) (100.00) (0.00)         

ภำพรวมกำรให้บริกำร 0 0 24 135 83 242 0 4.24 0.62 มำกที่สุด 84.80 
(0.00) (0.00) (9.92) (55.78) (34.30) (100.00) (0.00)         
ผลรวมเฉลี่ยจำกทุกประเด็น 4.21 0.74 มำกที่สุด 84.20 
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 จำกตำรำงที่ 5 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 
ของผู้รับบริกำรงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) พบว่ำ 
 ในภำพรวมกลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม)  
มีควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรเฉลี่ยจำกทุกประเด็นอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยคิดเป็น 4.21 คะแนน 
(ร้อยละ 84.20) เมื่อจ ำแนกเป็นรำยด้ำน พบว่ำ  
 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร เกือบทุกประเด็นมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
ภำพรวมคิดเป็น 4.02 คะแนน (ร้อยละ 80.40) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ 
ประเด็นควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร คิดเป็น 4.21 คะแนน (ร้อยละ 84.20) รองลงมำ คือ 
ประเด็นแบบฟอร์มใบค ำร้อง/ค ำขอรับบริกำรเข้ำใจง่ำย คิดเป็น 4.15 คะแนน (ร้อยละ 83.00) และประเด็น
ขั้นตอนกำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำนแก่ผู้รับบริกำรทรำบอย่ำงชัดเจน คิดเป็น 4.11 คะแนน (ร้อยละ 82.20) 
ตำมล ำดับ 
 ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร ทุกประเด็นมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด ภำพรวมคิดเป็น 4.43 
คะแนน (ร้อยละ 88.60) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็นควำมซื่อสัตย์
สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ เป็นต้น คิดเป็น 
4.59 คะแนน (ร้อยละ 91.80) รองลงมำ คือ ประเด็นควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำยบุคลิกภำพท่ำทำง 
ของผู้ให้บริกำร คิดเป็น 4.52 คะแนน (ร้อยละ 90.40) และประเด็นกำรให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค 
ไม่เลือกปฏิบัติ คิดเป็น 4.49 คะแนน (ร้อยละ 89.80) ตำมล ำดับ 
 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  เกือบทุกประเด็นมีควำมพึงพอใจอยู่ ในระดับมำก ภำพรวม 
คิดเป็น 4.14 คะแนน (ร้อยละ 82.80) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็น
ควำมสะอำดเรียบร้อยของสถำนที่ให้บริกำร คิดเป็น 4.28 คะแนน (ร้อยละ 85.60) รองลงมำ คือ ประเด็น
ควำมเพียงพอของจุด/ช่องกำรให้บริกำร คิดเป็น 4.17 คะแนน (ร้อยละ 83.40) และประเด็นอุปกรณ์ 
กำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม คิดเป็น 4.16 คะแนน (ร้อยละ 83.20) ตำมล ำดับ 
 ด้ำนกำรให้บริกำร เกือบทุกประเด็นมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด ภำพรวมคิดเป็น 4.21 
คะแนน (ร้อยละ 84.20) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็นกำรบริกำร 
มีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ คิดเป็น 4.33 คะแนน (ร้อยละ 86.60) รองลงมำ คือ ประเด็นกำรได้รับบริกำร 
ที่คุ้มค่ำและมีประโยชน์ คิดเป็น 4.31 คะแนน (ร้อยละ 86.20) และประเด็นกำรได้รับบริกำรที่ตรงตำม 
ควำมต้องกำร คิดเป็น 4.28 คะแนน (ร้อยละ 85.60) ตำมล ำดับ
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ส่วนที่ 3 ควำมไม่พอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 

ตำรำงที่  6 จ ำนวนและร้อยละของผู้รับบริกำรที่มีประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร  
จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 
ด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอนกำรให้บริกำร   
ตัวอย่ำงที่แสดงควำมคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้ 70 28.93 

1. ระยะเวลาวิเคราะห์ผลหรือทดสอบนานเกินไป 54 77.13 
2. ผลการทดสอบคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับหน่วยงานของเอกชนอ่ืน 

ที่ส่งทดสอบเทียบ 3 4.29 
3. มีความล่าช้าด้านเอกสาร 3 4.29 
4. เมื่อผลการทดสอบแล้วเสร็จควรเพิ่มช่องทางการแจ้งผลทาง 

ข้อความ (SMS) หรือ อีเมล (Email) 3 4.29 
5. ขั้นตอนแต่ละหน่วยไม่ค่อยประสานงานกัน มีขั้นตอนหลายขั้นตอน 

ท าให้ล่าช้า 2 2.85 
6. ควรเพิ่มระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลจาก 1 ปี เป็น 5 ปี 1 1.43 
7. เพ่ิมค าอธิบายและแจ้งที่มาเก่ียวกับค่าใช้จ่าย 1 1.43 
8. ขยายเวลาช าระเงิน 1 1.43 
9. เพ่ิมโปรโมชั่นส าหรับการส่งตัวอย่างเยอะควรได้รับส่วนลด 1 1.43 
10. เพ่ิมความชัดเจนในการจัดล าดับคิว 1 1.43 

ตัวอย่ำงที่ไม่แสดงควำมคิดเห็น 172 71.07 
รวมทั้งสิ้น 242 100.00 

ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร   
ตัวอย่ำงที่แสดงควำมคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้ 28 11.57 

1. เจ้าหน้าที่มีน้อย ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 7 25.00 
2. การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ ใช้เวลาค่อนข้างนาน

กว่าจะตอบกลับมา เนื่องจากการโอนสายกันไปมา 9 32.14 
3. เพ่ิมความรู้ ความสามารถ และความรอบรู้ในด้านการบริการ 

ให้กับเจ้าหน้าที่ 6 21.43 
4. เจ้าหน้าที่บางท่านตอบข้อสงสัยได้อย่างไม่ชัดเจน 5 17.86 
5. เจ้าหน้าที่บางครั้งให้การบริการอย่างไม่สุภาพเท่าที่ควร 1 3.57 

ตัวอย่ำงที่ไม่แสดงควำมคิดเห็น 214 88.43 
รวมทั้งสิ้น 242 100.00 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก   
ตัวอย่ำงที่แสดงควำมคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้ 39 16.12 

1. สถานทีจ่อดรถไม่เพียงพอ 20 51.29 
2. หัวข้อในระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มีไม่ครบ 7 17.96 
3. รายละเอียดในเว็บไซต์ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 5 12.82 
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ตำรำงที่ 6 (ต่อ) จ ำนวนและร้อยละของผู้รับบริกำรที่มีประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร  
จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 
4. เพ่ิมการติดตามงานต่าง ๆ ในทุก ๆ ขั้นตอนผ่านระบบออนไลน์  2 5.13 
5. แบบฟอร์มทางออนไลน์ค่อนข้างสับสน อยากให้ปรับปรุงให้เข้าใจง่าย 1 2.56 
6. เพ่ิมโต๊ะส าหรับวางของบริเวณจุดส่งตัวอย่าง 1 2.56 
7. สถานทีใ่ห้การบริการคับแคบมาก 1 2.56 
8. เพ่ิมบริการการส่งตัวอย่างและผลทางทดสอบผ่านทางไปรษณีย์ 1 2.56 
9. อยากให้ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีรถรับส่งเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจสอบ

ข้างนอก 1 2.56 
ตัวอย่ำงที่ไม่แสดงควำมคิดเห็น 203 83.88 

รวมทั้งสิ้น 242 100.00 
ด้ำนกำรให้บริกำร   
ตัวอย่ำงที่แสดงควำมคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้ 10 4.13 

1. ติดต่อทางโทรศัพท์ยากมาก 3 30.00 
2. ระยะเวลารอรับบริการนานมาก 2 20.00 
3. เพ่ิมหัวข้อการทดสอบให้ครอบคลุมมากกว่านี้ 2 20.00 
4. ควรก าหนดวันรับผลการวิเคราะห์ 2 20.00 
5. เพ่ิมช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 1 10.00 

ตัวอย่ำงที่ไม่แสดงควำมคิดเห็น 232 95.87 
รวมทั้งสิ้น 242 100.00 

หมำยเหตุ : ผู้รับบริกำรงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) อำจใช้บริกำรของงำนบริกำรอื่น ๆ ด้วย 

 
จำกตำรำงที่ 6 จ ำนวนและร้อยละของผู้รับบริกำรที่มีประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร  

จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) พบว่ำ  
ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร  กลุ่มผู้รับบริกำรของงำนกำรรับรองระบบงำน

ห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) ส่วนใหญ่ไม่แสดงควำมคิดเห็น ร้อยละ 71.07 และมีเพียงบำงส่วน 
ที่แสดงควำมคิดเห็นในประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 28.93 โดยประเด็นที่ไม่พึงพอใจมำกที่สุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ อันดับ 1 คือ ประเด็นระยะเวลำวิเครำะห์ผลหรือทดสอบนำนเกินไป ร้อยละ 77.13 รองลงมำอันดับ 2 
คือ ประเด็นผลกำรทดสอบคลำดเคลื่อน ไม่ตรงกับหน่วยงำนของเอกชนอ่ืนที่ส่งทดสอบเทียบ  มีควำมล่ำช้ำ
ด้ำนเอกสำร และประเด็นเมื่อผลกำรทดสอบแล้วเสร็จควรเพ่ิมช่องทำงกำรแจ้งผลทำงข้อควำม (SMS)  
หรือ อีเมล (E–mail) ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 4.29 อันดับ 3 คือ ประเด็นขั้นตอนแต่ละหน่วยไม่ค่อย
ประสำนงำนกัน มีข้ันตอนหลำยขั้นตอนท ำให้ล่ำช้ำ ร้อยละ 2.85 ตำมล ำดับ 
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ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร กลุ่มผู้รับบริกำรของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุ
วิศวกรรม) ส่วนใหญ่ไม่แสดงควำมคิดเห็น ร้อยละ 88.43 และมีเพียงบำงส่วนที่แสดงควำมคิดเห็นในประเด็น
ที่ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 11.57  โดยประเด็นที่ไม่พึงพอใจมำกที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 คือ ประเด็น
กำรติดต่อประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ทำงโทรศัพท์ ใช้เวลำค่อนข้ำงนำนกว่ำจะตอบกลับมำ เนื่องจำกกำรโอน
สำยกันไปมำ ร้อยละ 32.14 รองลงมำอันดับ 2 คือ ประเด็นเจ้ำหน้ำที่มีน้อย ไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำร 
ร้อยละ 25.00 และอันดับ 3 คือ ประเด็นกำรเพ่ิมควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมรอบรู้ในด้ำนกำรบริกำร
ให้กับเจ้ำหน้ำที่ ร้อยละ 21.43 ตำมล ำดับ 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก กลุ่มผู้รับบริกำรของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุ
วิศวกรรม) ส่วนใหญ่ไม่แสดงควำมคิดเห็น ร้อยละ 83.88 และมีเพียงบำงส่วนที่แสดงควำมคิดเห็นในประเด็น
ที่ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 16.12 โดยประเด็นที่ไม่พึงพอใจมำกที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 คือ ประเด็น
สถำนที่จอดรถไม่เพียงพอ ร้อยละ 51.29 รองลงมำอันดับ 2 คือ ประเด็นหัวข้อในระบบศูนย์บริกำรแบบ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มีไม่ครบ ร้อยละ 17.96 อันดับ 3 คือ ประเด็นรำยละเอียดในเว็บไซต์ 
ยังไม่ชัดเจนเท่ำที่ควร ร้อยละ 12.82 ตำมล ำดับ 

ด้ำนกำรให้บริกำร กลุ่มผู้รับบริกำรของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุ
วิศวกรรม) ส่วนใหญ่ไม่แสดงควำมคิดเห็น ร้อยละ 95.87 และมีเพียงบำงส่วนที่แสดงควำมคิดเห็นในประเด็น
ที่ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 4.13 โดยประเด็นที่ไม่พึงพอใจมำกที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 คือ ประเด็นกำร
ติดต่อทำงโทรศัพท์ยำกมำก ร้อยละ 30.00 รองลงมำอันดับ 2 คือ ประเด็นระยะเวลำรอรับบริกำรนำนมำก 
ประเด็นควรเพ่ิมหัวข้อกำรทดสอบให้ครอบคลุมมำกกว่ำนี้ และประเด็นกำรก ำหนดวันรับผลกำรวิเครำะห์ ใน
สัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 20.00 อันดับ 3 คือ ประเด็นกำรเพ่ิมช่องทำงกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ ร้อยละ 
10.00 ตำมล ำดับ 
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4.42 4.41 

4.50 

กำรรักษำ
ควำมลับของ
ผู้รับบริกำร

ด ำเนินกำรด้วย
ควำมโปร่งใส 
ซื่อสัตย์ สุจริต 

สำมำรถ
ตรวจสอบได้

ได้กำรรับรองตำม
มำตรฐำนสำกล

บุคลำกร
ปฏิบัติงำนด้วย
ควำมเสมอภำค 
ไม่เลือกปฏิบัติ

ควำมเป็นส่วน
รำชกำร

ผลทดสอบมี
ควำมถูกต้อง 

เชื่อถือได้

ให้บริกำรด้วย
ควำมถูกต้อง 

เที่ยงตรง เชื่อถือ
ได้

ควำมรู้
ควำมสำมำรถ
ของบุคลำกร

ควำมสำมำรถ
ของเครื่องมือและ

อุปกรณ์
วิทยำศำสตร์

ประสิทธิภำพและ
ควำมคุ้มค่ำ

ภำพรวมควำม
เชื่อมั่น

ร้อยละ คะแนน

ส่วนที่ 4 ควำมเชื่อม่ันของผู้รับบริกำรต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

ผลส ำรวจควำมเชื่อม่ันในคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวม จ ำแนกรำยประเด็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิ 2 ระดับควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวม จ ำแนกรำยประเด็น 

 

เกณฑ์คะแนน กำรแปลผล 
4.21-5.00 เชื่อมั่นมำกที่สุด 
3.41-4.20 เชื่อมั่นมำก 
2.61-3.40 เชื่อมั่นปำนกลำง 
1.81-2.60 เชื่อมั่นน้อย 
1.00–1.80 เชื่อมั่นน้อยที่สุด 
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ตำรำงท่ี 7 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประเด็น 
ระดับควำมเชื่อม่ัน ไม่ได้รับ

กำรบริกำร คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ร้อยละ
ของ

คะแนน 
น้อย
ที่สุด น้อย ปำน

กลำง มำก มำก
ที่สุด 

รวม
ทั้งสิ้น 

1. ควำมเป็นส่วนรำชกำร 0 2 11 85 144 242 0 4.53 0.63 มำกที่สุด 90.60 
(0.00) (0.83) (4.55) (35.12) (59.50) (100.00) (0.00)     

2. ได้กำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล 0 1 9 91 141 242 0 4.54 0.59 มำกที่สุด 90.80 
(0.00) (0.41) (3.72) (37.60) (58.27) (100.00) (0.00)     

3. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร 0 1 13 102 126 242 0 4.46 0.62 มำกที่สุด 89.20 
(0.00) (0.41) (5.37) (42.15) (52.07) (100.00) (0.00)     

4. ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ 0 3 14 105 120 242 0 4.41 0.66 มำกที่สุด 88.20 
(0.00) (1.24) (5.78) (43.39) (49.59) (100.00) (0.00)     

5. ใหบ้ริกำรด้วยควำมถูกต้อง เที่ยงตรง 
เชื่อถือได้ 

1 2 9 100 130 242 0 4.47 0.65 มำกที่สุด 89.40 
(0.41) (0.83) (3.72) (41.32) (53.72) (100.00) (0.00)     

6. ควำมสำมำรถของเครื่องมือ 
และอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ 

0 2 17 100 122 241 1 4.42 0.66 มำกที่สุด 88.40 
(0.00) (0.83) (7.06) (41.49) (50.62) (100.00) (0.41)     

7. ด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ 
สุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ 

1 1 9 79 152 242 0 4.57 0.63 มำกที่สุด 91.40 
(0.41) (0.41) (3.72) (32.65) (62.81) (100.00) (0.00)     

8. บุคลำกรปฏิบัติงำนด้วยควำมเสมอภำค 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

0 2 14 78 148 242 0 4.54 0.64 มำกที่สุด 90.80 
(0.00) (0.83) (5.78) (32.23) (61.16) (100.00) (0.00)     

9. ผลทดสอบมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ 0 4 12 90 136 242 0 4.48 0.67 มำกที่สุด 89.60 
(0.00) (1.65) (4.96) (37.19) (56.20) (100.00) (0.00)     

10. กำรรักษำควำมลับของผู้รับบริกำร 0 0 9 82 148 239 3 4.58 0.57 มำกที่สุด 91.60 
(0.00) (0.00) (3.77) (34.31) (61.92) (100.00) (1.24)     

ภำพรวมควำมเชื่อม่ัน 4.50 0.63 มำกที่สุด 90.00 
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 จำกตำรำงที่ 7 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของ
ผู้รับบริกำรงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) พบว่ำ 
 ในภำพรวมกลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม)  
มีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรอยู่ในระดับมำกที่สุด  คิดเป็น 4.50 คะแนน (ร้อยละ 90.00)  
โดยประเด็นที่มีควำมเชื่อม่ันมำกท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ประเด็นกำรรักษำควำมลับของผู้รับบริกำร คิดเป็น 
4.58 คะแนน (ร้อยละ 91.60) รองลงมำ คือ ประเด็นด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต สำมำรถ
ตรวจสอบได้ คิดเป็น 4.57 คะแนน (ร้อยละ 91.40) และประเด็นกำรได้กำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล และ
ประเด็นบุคลำกรปฏิบัติงำนด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ  ในสัดส่วนที่เท่ำกัน คิดเป็น 4.54 คะแนน 
(ร้อยละ 90.80) ตำมล ำดับ 
 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
 

ตำรำงที่ 8 อันดับและร้อยละของผู้รับบริกำรที่มีควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกำรให้บริกำร จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบ
ทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม)  

อันดับที่ ควำมต้องกำรหรือคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จัดให้บริกำรเพิ่มเติม หรือปรับปรุงกำรให้บริกำร 

ร้อยละ 

1 กำรส่งมอบรำยงำนผลกำรทดสอบ/สอบเทียบ หรือใบรับรองผ่ำนระบบออนไลน์ 18.80 
2 กำรให้บริกำรรับตัวอย่ำงทดสอบนอกสถำนที่ (โดยคิดค่ำบริกำรเพ่ิม) 14.60 
3 เพ่ิมศูนย์รับบริกำรในส่วนภูมิภำค เช่น จังหวัดชลบุรี จังหวดัสมุทรสำคร 

จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น 
12.12 

4 ขยำยกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อำคำรตั้วฯ)  
ให้ครอบคลุมทุกงำนบริกำรของหน่วยงำน 

10.67 

5 มีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร เช่น กำรรับตัวอย่ำง กำรรับรำยงำนทำงข้อควำม (SMS) 
เป็นต้น 

9.71 

6 ให้มีกำรรับช ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนบัตรเครดิต 7.16 
7 กำรจัดฝึกอบรม (In-house Training) 5.30 
8 กำรส่งมอบรำยงำนทดสอบควำมช ำนำญผ่ำนระบบออนไลน์ 4.82 
9 ปรับปรุงแบบฟอร์มต่ำง ๆ ในกำรขอรับบริกำรให้เข้ำใจง่ำยขึ้น 3.44 
10 ที่ปรึกษำในกำรด ำเนินงำนด้ำนระบบคุณภำพและควำมปลอดภัย 1.72 
11 อ่ืน ๆ เช่น เพ่ิมเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ให้มำกขึ้น ส่งมอบหมำยงำน

กำรทดสอบสอบเทียบผ่ำนอีเมล (E–mail) ช่องทำงกำรประสำนงำนควรมี 
ควำมสะดวกมำกว่ำนี้ 

1.24 

หมำยเหตุ : ผู้รับบริกำรงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) อำจใช้บริกำรของงำนบริกำรอื่น ๆ ด้วย 

 
 จำกตำรำงที่  8 อันดับและร้อยละของผู้ รับบริกำรที่มีควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวั ง 
ให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จัดให้มีบริกำรเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกำรให้บริกำร จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำน
บริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) พบว่ำ  
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 กลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) ส่วนใหญต่้องกำรให้
กรมวิทยำศำสตร์บริกำรส่งมอบรำยงำนผลกำรทดสอบ/สอบเทียบ หรือใบรับรองผ่ำนระบบออนไลน์   
ร้อยละ 18.80 รองลงมำ คือ ต้องกำรให้บริกำรรับตัวอย่ำงทดสอบนอกสถำนที่ (โดยคิดค่ำบริกำรเพ่ิม)  
ร้อยละ 14.60 และต้องกำรให้เพ่ิมศูนย์รับบริกำรในส่วนภูมิภำค เช่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรสำคร  
จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น ร้อยละ 12.12 ตำมล ำดับ 
 

ตำรำงที่ 9 จ ำนวนและร้อยละข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำร
ทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ จ ำนวน ร้อยละ 
ตัวอย่ำงที่แสดงควำมคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้ 31 12.81 

1. สถานทีจ่อดรถไม่เพียงพอ 7 22.58 
2. การแจ้งข้อมูลช้า ควรแจ้งผ่านข้อความ (SMS) หรือทางอีเมล (E–mail) 4 12.89 
3. ระยะเวลาทดสอบนานเกินไป 4 12.89 
4. เพ่ิมการตรวจให้ครอบคลุมมากกว่านี้ 3 9.68 
5. ลดราคาค่าทดสอบลง 3 9.68 
6. อยากให้มีสายตรงเวลาส าหรับถามข้อสงสัยและสามารถปรึกษา

นักวิทยาศาสตร์ได้โดยตรง 3 9.68 
7. การแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ถึงผู้รับบริการ ให้มีรายละเอียดชัดเจนกว่านี้ 3 9.68 
8. การแก้ไขรายงาน (Report) ควรแก้ใหม่ทั้งหมด ไม่ใช่แค่เพ่ิมใบปะหน้า

มาเท่านั้น 1 3.23 
9. ลดขั้นตอนการใช้ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  

ที่ซับซ้อนลง 1 3.23 
10. เจ้าหน้าที่น้อยเกินไป 1 3.23 
11. เพ่ิมช่องทางการช าระเงิน 1 3.23 

ตัวอย่ำงที่ไม่แสดงควำมคิดเห็น 211 87.19 
รวมทั้งสิ้น 242 100.00 

หมำยเหตุ : ผู้รับบริกำรงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) อำจใช้บริกำรของงำนบริกำรอื่น ๆ ด้วย 
 
จำกตำรำงที่ 9 จ ำนวนและร้อยละข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จ ำแนกตำมผู้รับบริกำร 

ของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) พบว่ำ  
 กลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) ส่วนใหญ่ 
ไม่มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ร้อยละ 87.19 และมีเพียงส่วนน้อยที่มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ร้อยละ 12.81 โดยเสนอแนะในเรื่องสถำนที่จอดรถไม่เพียงพอ ร้อยละ 22.58 รองลงมำ คือ กำรแจ้งข้อมูลช้ำ 
ควรแจ้งผ่ำนข้อควำม (SMS) หรือทำงอีเมล (E–mail) และระยะเวลำทดสอบนำนเกินไป ในสัดส่วนที่เท่ำกัน 
ร้อยละ 12.89 และเพ่ิมกำรตรวจให้ครอบคลุมมำกกว่ำนี้  ลดรำคำค่ำทดสอบลง อยำกให้มีสำยตรงเวลำ
ส ำหรับถำมข้อสงสัยและสำมำรถปรึกษำนักวิทยำศำสตร์ได้โดยตรง และกำรแจ้งข้อมูลต่ำง ๆ ถึงผู้รับบริกำร 
ให้มีรำยละเอียดชัดเจนกว่ำนี้ ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 9.68 ตำมล ำดับ 
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 ผลส ำรวจของกลุ่มผูม้สี่วนได้ส่วนเสีย  
 

 งำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตำรำงที่ 10 จ ำนวนและร้อยละของประเภทหน่วยงำนที่มำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำม  
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประเภทหน่วยงำน จ ำนวน ร้อยละ 
1. ส่วนรำชกำร 3 16.67 
2. รัฐวิสำหกิจ 0 0.00 
3. องค์กำรมหำชน 1 5.55 
4. หน่วยงำนในก ำกับของรัฐ 0 0.00 
5. สมำคม/มูลนิธิ 0 0.00 
6. องค์กรวิชำชีพ 0 0.00 
7. หน่วยงำนเอกชน 14 77.78 

รวม 18 100.00 
 

จำกตำรำงที่ 10 จ ำนวนและร้อยละของประเภทหน่วยงำนที่มำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) พบว่ำ 
 ประเภทหน่วยงำนที่มำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำรของกลุ่ มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
งำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงำนเอกชน ร้อยละ 77.78 
รองลงมำ คือ หน่วยงำนในส่วนรำชกำร ร้อยละ 16.67 และองค์กำรมหำชน ร้อยละ 5.55 ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที่ 11 จ ำนวนและร้อยละของวัตถุประสงค์ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำม 

ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม)  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

วัตถุประสงค์ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 
1. ขอค ำปรึกษำ 3 16.67 
2. ขอข้อมูล 4 22.22 
3. ขอรับบริกำร 14 77.78 
4. ประสำนงำนทั่วไป 1 5.56 
5. ประชุม/สัมมนำ 0 0.00 
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 จำกตำรำงที่ 11 จ ำนวนและร้อยละของวัตถุประสงค์ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) พบว่ำ 
 วัตถุประสงค์ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำรของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำร
ทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) ส่วนใหญ่มำขอรับบริกำร ร้อยละ 77.78 รองลงมำ  
คือ กำรขอข้อมูล ร้อยละ 22.22 และกำรขอค ำปรึกษำ ร้อยละ 16.67 ตำมล ำดับ  

ตำรำงที่ 12 จ ำนวนและร้อยละของหน่วยงำน/งำนบริกำรที่มำติดต่อ จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

หน่วยงำน/งำนบริกำร จ ำนวน ร้อยละ 
1. ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม เช่น ศูนย์รับบริกำรเบ็ดเสร็จ กำรเงิน พัสดุ 

ประชำสัมพันธ์  
11 61.11 

2. ส ำนักเทคโนโลยีชุมชน 0 0.00 
3. ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร  0 0.00 
4. ส ำนักพัฒนำศักยภำพนักวิทยำศำสตร์ห้องปฏิบัติกำร 0 0.00 
5. ส ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  1 5.56 
6. กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค  4 22.22 
7. กองวัสดุวิศวกรรม 18 100.00 
8. กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร 1 5.56 
9. กองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรและรับรองผลิตภัณฑ์ 5 27.78 

 
จำกตำรำงที่ 12 จ ำนวนและร้อยละของหน่วยงำน/งำนบริกำรที่มำติดต่อ จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) พบว่ำ 
 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) ทั้งหมดเคยมำ
ติดต่อที่กองวัสดุวิศวกรรม รองลงมำ คือ เคยมำติดต่อที่ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม เช่น ศูนย์รับบริกำร
เบ็ดเสร็จ กำรเงิน พัสดุ ประชำสัมพันธ์ ร้อยละ 61.11 และกองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรและรับรอง
ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 27.78 ตำมล ำดับ 

ตำรำงที่ 13 จ ำนวนและร้อยละของควำมถี่ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) (ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ) 
ควำมถี่ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 

1. 1 – 5 ครั้ง 13 72.22 
2. 6 – 10 ครั้ง 2 11.11 
3. 11 – 15 ครั้ง 0 0.00 
4. มำกกว่ำ 15 ครั้ง 3 16.67 

รวม 18 100.00 
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จำกตำรำงที่ 13 จ ำนวนและร้อยละของควำมถี่ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) (ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ) 
พบว่ำ 
 ควำมถี่ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำรของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบ
ทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ ส่วนใหญ่มำติดต่อ 1 – 5 ครั้ง  
ร้อยละ 72.22 รองลงมำ คือ มำติดต่อมำกกว่ำ 15 ครั้ง ร้อยละ 16.67 และมำติดต่อ 6 - 10 ครั้ง  
ร้อยละ 11.11 ตำมล ำดับ 

ตำรำงที่ 14 จ ำนวนและร้อยละของประเภทแหล่งข้อมูลที่ท ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้จักกรมวิทยำศำสตร์
บริกำร จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติ กำร  
(กองวัสดุวิศวกรรม) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ประเภทของแหล่งข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 
1. เว็บไซต์ (Website) 13 72.22 
2. เฟซบุ๊ก (Facebook) 0 0.00 
3. วิทยุ/โทรทัศน์ 0 0.00 
4. สื่อสิ่งพิมพ์ 3 16.67 
5. บุคคลแนะน ำ 7 38.89 
6. งำนสัมมนำ/นิทรรศกำร 0 0.00 

 
จำกตำรำงที่ 14 จ ำนวนและร้อยละของประเภทแหล่งข้อมูลที่ท ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้จัก 

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร  
(กองวัสดุวิศวกรรม) (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) พบว่ำ 
 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) ส่วนใหญ่รู้จัก
กรมวิทยำศำสตร์บริกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ (Website) ร้อยละ 72.22 รองลงมำ คือ ผ่ำนบุคคลแนะน ำ  
ร้อยละ 38.89 และผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 16.67 ตำมล ำดับ 
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ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ

ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรในกำรให้บริกำร 

ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรตรงตำมควำมต้องกำร ใช้ประโยชน์ได้

ควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร

ได้รับบริกำรท่ีเป็นมำตรฐำนเดียวกัน มีควำมเสมอภำค

อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรขอรับบริกำรมีควำมชัดเจน  คุ้มค่ำ

ขั้นตอนกำรให้บริกำรท่ีชัดเจน รวดเร็ว และไม่ยุ่งยำกซับซ้อน

ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกรผู้ให้บริกำร

ช่องทำงกำรให้บริกำรสะดวก เข้ำถึงง่ำย และมีควำมหลำกหลำย

ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร

มีกำรประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำร ผ่ำนช่องทำงท่ีหลำกหลำย

ควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจ

ส่วนที่ 2 ควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 

ผลส ำรวจควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวม จ ำแนกรำยประเด็น 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 3 ระดับควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวม จ ำแนกรำยประเด็น 

เกณฑ์คะแนน กำรแปลผล 
4.21-5.00 คำดหวัง/พึงพอใจมำกที่สุด 
3.41-4.20 คำดหวัง/พึงพอใจมำก 
2.61-3.40 คำดหวัง/พึงพอใจปำนกลำง 
1.81-2.60 คำดหวัง/พึงพอใจน้อย 
1.00–1.80 คำดหวัง/พึงพอใจน้อยที่สุด 

หมำยเหต ุ: คะแนนต่ำง มีวิธีกำรคิด ดงันี้ 
                คะแนนควำมคำดหวงั - คะแนนควำมพึงพอใจ หน่วย : คะแนน 

(คะแนนต่ำง -0.28) 

(คะแนนต่ำง -0.06) 

(คะแนนต่ำง 0.16) 

(คะแนนต่ำง 0.28) 

(คะแนนต่ำง 0.00) 

(คะแนนต่ำง -0.17) (คะแนนต่ำง 0.00) 

(คะแนนต่ำง 0.28) (คะแนนต่ำง -0.11) 

(คะแนนต่ำง -0.06) (คะแนนต่ำง -0.50) 

(คะแนนต่ำง -0.22) 
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ตำรำงท่ี 15 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประเด็น 
ระดับควำมคำดหวัง ไม่ได้รับ

กำร
บริกำร 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ร้อยละ
ของ

คะแนน 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปำนกลำง มำก 
มำก
ที่สุด 

รวม
ทั้งสิ้น 

1. ขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน รวดเร็ว 
และไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

1 0 2 8 7 18 0 4.11 1.02 มำก 82.20 
(5.56) (0.00) (11.11) (44.44) (38.89) (100.00) (0.00)     

2. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 1 0 5 6 6 18 0 3.89 1.08 มำก 77.80 
(5.56) (0.00) (27.78) (33.33) (33.33) (100.00) (0.00)     

3. ควำมครบถ้วน ถูกต้อง 
ของกำรให้บริกำร 

1 0 2 6 9 18 0 4.22 1.06 มำกที่สุด 84.40 
(5.56) (0.00) (11.11) (33.33) (50.00) (100.00) (0.00)     

4. ได้รับบริกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  
มีควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ 

1 0 4 2 11 18 0 4.22 1.17 มำกที่สุด 84.40 
(5.56) (0.00) (22.22) (11.11) (61.11) (100.00) (0.00)     

5. ช่องทำงกำรให้บริกำรสะดวก  
เข้ำถึงง่ำย และมีควำมหลำกหลำย 

1 0 3 7 7 18 0 4.06 1.06 มำก 81.20 
(5.56) (0.00) (16.66) (38.89) (38.89) (100.00) (0.00)     

6. มีกำรประชำสัมพันธ์ขั้นตอน 
กำรให้บริกำร หรือข้อมูลข่ำวสำร 
ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำยและทั่วถึง 

1 1 4 9 3 18 0 3.67 1.03 มำก 73.40 
(5.56) (5.56) (22.22) (50.00) (16.66) (100.00) (0.00) 

 
 

 
 

7. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำร 
มีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ 

1 0 0 6 11 18 0 4.44 0.98 มำกที่สุด 88.80 
(5.56) (0.00) (0.00) (33.33) (61.11) (100.00) (0.00)     

8. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรตรงตำม 
ควำมต้องกำร และสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได้ 

1 0 2 3 12 18 0 4.39 1.09 มำกที่สุด 87.80 
(5.56) (0.00) (11.11) (16.66) (66.67) (100.00) (0.00) 
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ตำรำงท่ี 15 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประเด็น 
ระดับควำมคำดหวัง ไม่ได้รับ

กำร
บริกำร 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ร้อยละ
ของ

คะแนน 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปำนกลำง มำก 
มำก
ที่สุด 

รวม
ทั้งสิ้น 

9. อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรขอรับบริกำร 
มีควำมชัดเจน คุ้มค่ำ และเหมำะสม  

1 0 2 7 8 18 0 4.17 1.04 มำก 83.40 
(5.56) (0.00) (11.11) (38.89) (44.44) (100.00) (0.00)     

10. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร 
ในกำรให้บริกำร เช่น สำมำรถตอบค ำถำม
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค ำแนะน ำ ช่วยแก้ไข
ปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง น่ำเชื่อถือ  
และเป็นประโยชน์ 

1 0 0 6 11 18 0 4.44 0.98 มำกที่สุด 88.80 
(5.56) (0.00) (0.00) (33.33) (61.11) (100.00) (0.00) 

 

 

 

 

11. ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกร 
ผู้ให้บริกำร 

1 0 1 10 6 18 0 4.11 0.96 มำก 82.20 
(5.56) (0.00) (5.56) (55.56) (33.32) (100.00) (0.00)     

12. ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน  
ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ 
เป็นต้น 

1 0 0 3 14 18 0 4.61 0.98 มำกที่สุด 92.20 
(5.56) (0.00) (0.00) (16.66) (77.78) (100.00) (0.00) 

 
 

 
 

ภำพรวมกำรให้บริกำร 1 0 1 5 11 18 0 4.39 1.04 มำกที่สุด 87.80 
(5.56) (0.00) (5.56) (27.77) (61.11) (100.00) (0.00)     

ผลรวมเฉลี่ยจำกทุกประเด็น 4.21 1.04 มำกที่สุด 84.20 
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 จำกตำรำงที่ 15 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำร  
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) พบว่ำ 
 ในภำพรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม)  
มีควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรเฉลี่ยจำกทุกประเด็นอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็น 4.21 คะแนน 
(ร้อยละ 84.20) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็นควำมซื่อสัตย์สุจริต 
ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ เป็นต้น  
คิดเป็น 4.61 คะแนน (ร้อยละ 92.20) รองลงมำ คือ ประเด็นผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง 
น่ำเชื่อถือ และประเด็นควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรในกำรให้บริกำร เช่น สำมำรถตอบค ำถำมชี้แจงข้อ
สงสัย ให้ค ำแนะน ำ ช่วยแก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง น่ำเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ ในสัดส่วนที่เท่ำกัน คิดเป็น 
4.44 คะแนน (ร้อยละ 88.80) และประเด็นผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรตรงตำมควำมต้องกำร และสำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ได ้คิดเป็น 4.39 คะแนน (ร้อยละ 87.80) ตำมล ำดับ 
 
 
 
 
 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 29 

 

ตำรำงท่ี 16 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประเด็น 
ระดับควำมพึงพอใจ ไม่ได้รับ

กำร
บริกำร 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ร้อยละ
ของ

คะแนน 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปำนกลำง มำก 
มำก
ที่สุด 

รวม
ทั้งสิ้น 

1. ขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน รวดเร็ว 
และไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

0 1 2 8 7 18 0 4.17 0.86 มำก 83.40 
(0.00) (5.56) (11.11) (44.44) (38.89) (100.00) (0.00)     

2. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 0 1 3 11 3 18 0 3.89 0.76 มำก 77.80 
(0.00) (5.55) (16.67) (61.11) (16.67) (100.00) (0.00)     

3. ควำมครบถ้วน ถูกต้อง 
ของกำรให้บริกำร 

0 0 0 12 6 18 0 4.33 0.49 มำกที่สุด 86.60 
(0.00) (0.00) (0.00) (66.67) (33.33) (100.00) (0.00)     

4. ได้รับบริกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  
มีควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ 

0 0 0 5 13 18 0 4.72 0.46 มำกที่สุด 94.40 
(0.00) (0.00) (0.00) (27.78) (72.22) (100.00) (0.00)     

5. ช่องทำงกำรให้บริกำรสะดวก  
เข้ำถึงง่ำย และมีควำมหลำกหลำย 

0 1 3 8 6 18 0 4.06 0.87 มำก 81.20 
(0.00) (5.56) (16.67) (44.44) (33.33) (100.00) (0.00)     

6. มีกำรประชำสัมพันธ์ขั้นตอน 
กำรให้บริกำร หรือข้อมูลข่ำวสำร 
ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำยและทั่วถึง 

1 2 5 9 1 18 0 3.39 0.98 ปำน
กลำง 

67.80 
(5.56) (11.11) (27.78) (50.00) (5.55) (100.00) (0.00) 

 
  

7. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำร 
มีควำมถูกต้อง  น่ำเชื่อถือ 

0 0 1 7 10 18 0 4.50 0.62 มำกที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (5.55) (38.89) (55.56) (100.00) (0.00)     

8. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรตรงตำม 
ควำมต้องกำร และสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได้ 

0 0 2 4 12 18 0 4.56 0.70 มำกที่สุด 91.20 
(0.00) (0.00) (11.11) (22.22) (66.67) (100.00) (0.00) 
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ตำรำงท่ี 16 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประเด็น 
ระดับควำมพึงพอใจ ไม่ได้รับ

กำร
บริกำร 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ร้อยละ
ของ

คะแนน 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปำนกลำง มำก 
มำก
ที่สุด 

รวม
ทั้งสิ้น 

9. อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรขอรับบริกำร 
มีควำมชัดเจน คุ้มค่ำ และเหมำะสม  

0 0 0 11 7 18 0 4.39 0.50 มำกที่สุด 87.80 
(0.00) (0.00) (0.00) (61.11) (38.89) (100.00) (0.00)     

10. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร 
ในกำรให้บริกำร เช่น สำมำรถตอบค ำถำม
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค ำแนะน ำ ช่วยแก้ไข
ปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง น่ำเชื่อถือ  
และเป็นประโยชน์ 

0 1 1 8 8 18 0 4.28 0.83 มำกที่สุด 85.60 
(0.00) (5.56) (5.56) (44.44) (44.44) (100.00) (0.00) 

 

 

 

 

11. ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกร 
ผู้ให้บริกำร 

0 0 5 11 2 18 0 3.83 0.62 มำก 76.60 
(0.00) (0.00) (27.78) (61.11) (11.11) (100.00) (0.00)     

12. ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน  
ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ 
เป็นต้น 

0 0 0 2 16 18 0 4.89 0.32 มำกที่สุด 97.80 
(0.00) (0.00) (0.00) (11.11) (88.89) (100.00) (0.00) 

 
 

 
 

ภำพรวมกำรให้บริกำร 
0 0 0 8 10 18 0 4.56 0.51 มำกที่สุด 91.20 

(0.00) (0.00) (0.00) (44.44) (55.56) (100.00) (0.00)     
ผลรวมเฉลี่ยจำกทุกประเด็น 4.27 0.66 มำกที่สุด 85.40 
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 จำกตำรำงที่ 16 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร  
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) พบว่ำ 
 ในภำพรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม)  
มีควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรเฉลี่ยจำกทุกประเด็นอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็น 4.27 คะแนน 
(ร้อยละ 85.40) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็นควำมซื่อสัตย์สุจริต 
ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ เป็นต้น  
คิดเป็น 4.89 คะแนน (ร้อยละ 97.80) รองลงมำ คือ ประเด็นได้รับบริกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  
มีควำมเสมอภำค ไม่ เลือกปฏิบัติ  คิดเป็น 4.72 คะแนน (ร้อยละ 94.40)  และประเด็นผลลัพธ์ 
ของกำรให้บริกำรตรงตำมควำมต้องกำร และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้  คิดเป็น 4.56 คะแนน  
(ร้อยละ 91.20) ตำมล ำดับ 
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ส่วนที่ 3 ควำมไม่พึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 

ตำรำงที่ 17 จ ำนวนและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 
ด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอนกำรให้บริกำร   
ตัวอย่ำงที่แสดงควำมคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้ 2 11.11 

1. ระยะเวลาวิเคราะห์ผลหรือทดสอบนานเกินไป 1 50.00 
2. การจับบัตรคิวต้องการให้เป็นไปตามคิว ไมต่้องการให้แซงคิว 1 50.00 

ตัวอย่ำงที่ไม่แสดงควำมคิดเห็น 16 88.89 
รวมทั้งสิ้น 18 100.00 

ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร   
ตัวอย่ำงที่แสดงควำมคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้ 6 33.33 

1. เจ้าหน้าที่มีน้อย ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 3 50.00 
2. บุคลากรไม่มีความเข้าใจกับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  

ความช านาญไม่เพียงพอ 
2 33.33 

3. การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ ใช้เวลาค่อนข้างนาน
กว่าจะตอบกลับมา เนื่องจากการโอนสายกันไปมา 

1 16.67 

ตัวอย่ำงที่ไม่แสดงควำมคิดเห็น 12 66.67 
รวมทั้งสิ้น 18 100.00 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก   
ตัวอย่ำงที่แสดงควำมคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้ 2 11.11 

1. สถานทีจ่อดรถไม่เพียงพอ 2 100.00 
ตัวอย่ำงที่ไม่แสดงควำมคิดเห็น 16 88.89 

รวมทั้งสิ้น 18 100.00 
ด้ำนกำรให้บริกำร   
ตัวอย่ำงที่แสดงควำมคิดเห็น  2 11.11 

1. การติดต่อสอบถามเป็นไปด้วยความล าบาก ควรมีช่องทางการติดต่อ
มากกว่านี้ 

1 50.00 

2. ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลให้มากกว่านี้ 1 50.00 
ตัวอย่ำงที่ไม่แสดงควำมคิดเห็น 16 88.89 

รวมทั้งสิ้น 18 100.00 
หมำยเหตุ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) อำจใช้บริกำรของงำนบริกำรอื่น ๆ ด้วย 
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 จำกตำรำงที่ 17 จ ำนวนและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพ 
กำรให้บริกำร จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 
พบว่ำ  

ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนกำรรับรองระบบงำน
ห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) ส่วนใหญ่ไม่แสดงควำมคิดเห็น ร้อยละ 88.89 และมีเพียงบำงส่วน 
ที่แสดงควำมคิดเห็นในประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 11.11 โดยประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ได้แก่ ประเด็น
ระยะเวลำวิเครำะห์ผลหรือทดสอบนำนเกินไป  และประเด็นกำรจับบัตรคิวต้องกำรให้เป็นไปตำมคิว  
ไมต่้องกำรให้แซงคิว ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 50.00 

ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร  
(กองวัสดุวิศวกรรม) ส่วนใหญ่ไม่แสดงควำมคิดเห็น ร้อยละ 66.67 และมีเพียงบำงส่วนที่แสดงควำมคิดเห็น
ในประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 33.33 โดยประเด็นที่ไม่พึงพอใจมำกที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1  
คือ ประเด็นเจ้ำหน้ำที่มีน้อย ไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำร ร้อยละ 50.00 รองลงมำอันดับ 2 คือ ประเด็น
บุคลำกรไม่มีควำมเข้ำใจกับควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 33.33 และอันดับ 3 คือ ประเด็นกำร
ติดต่อประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ทำงโทรศัพท์ ใช้เวลำค่อนข้ำงนำนกว่ำจะตอบกลับมำ เนื่องจำกกำรโอนสำย
กันไปมำ ร้อยละ 16.67 ตำมล ำดับ 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร  
(กองวัสดุวิศวกรรม) ส่วนใหญ่ไม่แสดงควำมคิดเห็น ร้อยละ 88.89 และมีเพียงบำงส่วนที่แสดงควำมคิดเห็น
ในประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 11.11 โดยประเด็นที่ไม่พึงพอใจ คือ ประเด็นสถำนที่จอดรถไม่เพียงพอ  

ด้ ำนกำรให้บริ กำร  ผู้ มี ส่ วนได้ส่ วน เสี ยของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติ กำร  
(กองวัสดุวิศวกรรม) ส่วนใหญ่ไม่แสดงควำมคิดเห็น ร้อยละ 88.89 และมีเพียงบำงส่วนที่แสดงควำมคิดเห็น 
ในประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 11.11 โดยประเด็นที่ไม่พึงพอใจมำก ได้แก่ ประเด็นกำรติดต่อสอบถำม
เป็นไปด้วยควำมล ำบำก ควรมีช่องทำงกำรติดต่อมำกกว่ำนี้  และประเด็นควรมีกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ข้อมูลให้มำกกว่ำนี้ ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 50.00  
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ให้บริกำรด้วย
ควำมถูกต้อง 

เที่ยงตรง เชื่อถือได้

ได้กำรรับรองตำม
มำตรฐำนสำกล

ควำมรู้
ควำมสำมำรถของ

บุคลำกร

ประสิทธิภำพและ
ควำมคุ้มค่ำ

ด ำเนินกำรด้วย
ควำมโปร่งใส 
ซื่อสัตย์ สุจริต 

สำมำรถตรวจสอบ
ได้

กำรรักษำควำมลับ
ของผู้รับบริกำร

ควำมเป็นส่วน
รำชกำร

บุคลำกรปฏิบัติงำน
ด้วยควำมเสมอ

ภำค ไม่เลือกปฏิบัติ

ควำมสำมำรถของ
เครื่องมือและ

อุปกรณ์
วิทยำศำสตร์

ภำพรวมควำม
เชื่อมั่น

ร้อยละ คะแนน

ส่วนที่ 4 ควำมเชื่อม่ันของผู้รับบริกำรต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

ผลส ำรวจควำมเชื่อม่ันในคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวม จ ำแนกรำยประเด็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิ 4 ระดับควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวม จ ำแนกรำยประเด็น 

 

เกณฑ์คะแนน กำรแปลผล 
4.21-5.00 เชื่อมั่นมำกที่สุด 
3.41-4.20 เชื่อมั่นมำก 
2.61-3.40 เชื่อมั่นปำนกลำง 
1.81-2.60 เชื่อมั่นน้อย 
1.00–1.80 เชื่อมั่นน้อยที่สุด 
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ตำรำงที่ 18 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประเด็น 
ระดับควำมเชื่อม่ัน ไม่ได้รับ

กำร
บริกำร 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ร้อยละ
ของ

คะแนน 
น้อย
ที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด รวม

ทั้งสิ้น 
1. ควำมเป็นส่วนรำชกำร 0 0 2 7 9 18 0 4.39 0.70 มำกที่สุด 87.80 

(0.00) (0.00) (11.11) (38.89) (50.00) (100.00) (0.00)     
2. ได้กำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล 0 1 1 4 12 18 0 4.50 0.86 มำกที่สุด 90.00 

(0.00) (5.56) (5.56) (22.22) (66.66) (100.00) (0.00)     
3. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร 0 0 2 5 11 18 0 4.50 0.71 มำกที่สุด 90.00 

(0.00) (0.00) (11.11) (27.78) (61.11) (100.00) (0.00)     
4. ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ 0 0 1 7 10 18 0 4.50 0.62 มำกที่สุด 90.00 

(0.00) (0.00) (5.56) (38.88) (55.56) (100.00) (0.00)     
5. ให้บริกำรด้วยควำมถูกต้อง เที่ยงตรง 

เชื่อถือได้ 
0 0 0 7 11 18 0 4.61 0.50 มำกที่สุด 92.20 

(0.00) (0.00) (0.00) (38.89) (61.11) (100.00) (0.00)     
6. ควำมสำมำรถของเครื่องมือและ

อุปกรณ์วิทยำศำสตร์ 
0 0 1 10 7 18 0 4.33 0.59 มำกที่สุด 86.60 

(0.00) (0.00) (5.56) (55.56) (38.88) (100.00) (0.00)     
7. ด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ 

สุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ 
0 0 2 5 11 18 0 4.50 0.71 มำกที่สุด 90.00 

(0.00) (0.00) (11.11) (27.78) (61.11) (100.00) (0.00)     
8. บุคลำกรปฏิบัติงำนด้วยควำมเสมอภำค 

ไม่เลือกปฏิบัติ 
0 0 2 7 9 18 0 4.39 0.70 มำกที่สุด 87.80 

(0.00) (0.00) (11.11) (38.89) (50.00) (100.00) (0.00)     
9. กำรรกัษำควำมลับของผู้รับบริกำร 0 1 0 6 11 18 0 4.50 0.79 มำกที่สุด 90.00 

(0.00) (5.56) (0.00) (33.33) (61.11) (100.00) (0.00)     
ภำพรวมควำมเชื่อม่ัน 4.47 0.69 มำกที่สุด 89.40 
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 จำกตำรำงที่ 18 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำร 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) พบว่ำ 
 ในภำพรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม)  
มีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรอยู่ในระดับมำกที่สุด  คิดเป็น 4.47 คะแนน (ร้อยละ 89.40)  
โดยประเด็นที่มีควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ประเด็นกำรให้บริกำรด้วยควำมถูกต้อง เที่ยงตรง 
เชื่อถือได้ คิดเป็น 4.61 คะแนน (ร้อยละ 92.20) รองลงมำ คือ ประเด็นกำรได้กำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล 
ประเด็นควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร ประเด็นประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ ประเด็นด ำเนินกำร 
ด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต สำมำรถตรวจสอบได้  และประเด็นกำรรักษำควำมลับของผู้รับบริกำร  
ในสัดส่วนที่เท่ำกัน คิดเป็น 4.50 คะแนน (ร้อยละ 90.00) และประเด็นควำมเป็นส่วนรำชกำร และประเด็น
บุคลำกรปฏิบัติงำนด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ ในสัดส่วนที่เท่ำกัน คิดเป็น 4.39 คะแนน (ร้อยละ 
87.80) ตำมล ำดับ 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

ตำรำงที่ 19 จ ำนวนและร้อยละของช่องทำงที่สะดวกในกำรติดต่อกับกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำม  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) (ตอบได้
มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

ช่องทำงท่ีสะดวกในกำรติดต่อ จ ำนวน ร้อยละ 
1. ติดต่อด้วยตนเอง 12 66.67 
2. อีเมล (E-mail) 7 38.89 
3. ไปรษณีย์ 0 0.00 
4. โทรศัพท์ 9 50.00 
5. โทรสำร (Fax) 0 0.00 
6. ข้อควำม (SMS) 0 0.00 
7. เฟซบุ๊ก (Facebook) 0 0.00 
8. ไลน์ (Line) 1 5.56 

 จำกตำรำงที่ 19 จ ำนวนและร้อยละของช่องทำงที่สะดวกในกำรติดต่อกับกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) พบว่ำ  
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) ส่วนใหญ่สะดวก
ติดต่อกับกรมวิทยำศำสตร์ด้วยตนเอง ร้อยละ 66.67 รองลงมำ คือ สะดวกติดต่อผ่ำนทำงโทรศัพท์  
ร้อยละ 50.00 และ สะดวกติดต่อผ่ำนอีเมล (E-mail) ร้อยละ 38.89 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 20 อันดับและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องกำรหรือคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จัดให้บริกำรเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกำรให้บริกำร จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำร
ทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม)  

อันดับที่ ควำมต้องกำรหรือคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จัดให้บริกำรเพิ่มเติม หรือปรับปรุงกำรให้บริกำร 

ร้อยละ 

1 ขยำยกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อำคำรตั้วฯ)  
ให้ครอบคลุมทุกงำนบริกำรของหน่วยงำน 

29.63 

2 เพ่ิมศูนย์รับบริกำรในส่วนภูมิภำค เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต  
จังหวัดชลบุรี เป็นต้น 

14.81 

3 กำรให้บริกำรรับตัวอย่ำงทดสอบนอกสถำนที่ (โดยคิดค่ำบริกำรเพ่ิม) 12.04 
4 มีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร เช่น กำรรับตัวอย่ำง กำรรับรำยงำนทำงข้อควำม 

(SMS) เป็นต้น 
10.19 

5 ปรับปรุงแบบฟอร์มต่ำง ๆ ในกำรขอรับบริกำรให้เข้ำใจง่ำยขึ้น 9.26 
6 กำรส่งมอบรำยงำนผลกำรทดสอบ/สอบเทียบ หรือใบรับรองผ่ำนระบบ

ออนไลน์ 
5.56 

7 กำรส่งมอบรำยงำนทดสอบควำมช ำนำญผ่ำนระบบออนไลน์ 4.63 
8 ที่ปรึกษำในกำรด ำเนินงำนด้ำนระบบคุณภำพและควำมปลอดภัย 1.85 
9 อ่ืน ๆ เช่น เพ่ิมเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมเชี่ยวชำญ 1.85 
10 ให้มีกำรรับช ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนบัตรเครดิต 0.93 
11 กำรจัดฝึกอบรม (In-house Training) 0.00 

หมำยเหตุ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) อำจใช้บริกำรของงำนบริกำรอื่น ๆ ด้วย 
 
 จำกตำรำงที่ 20 อันดับและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องกำรหรือคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์
บริกำรจัดให้บริกำรเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกำรให้บริกำร จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบ
ทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) พบว่ำ  
 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) ส่วนใหญ่
ต้องกำรให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรขยำยกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อำคำรตั้วฯ) 
ให้ครอบคลุมทุกงำนบริกำรของหน่วยงำน  ร้อยละ 29.63 รองลงมำ คือ ต้องกำรเพ่ิมศูนย์รับบริกำร 
ในส่วนภูมิภำค เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชลบุรี เป็นต้น ร้อยละ 14.81 และต้องกำร
ให้บริกำรรับตัวอย่ำงทดสอบนอกสถำนที่ (โดยคิดค่ำบริกำรเพ่ิม) ร้อยละ 12.04 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 21 จ ำนวนและร้อยละข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ จ ำนวน ร้อยละ 
ตัวอย่ำงที่แสดงควำมคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้ 5 27.78 

1. เพ่ิมหัวข้อการทดสอบให้มากกว่าปัจจุบัน 2 40.00 
2. เพ่ิมห้องทดลองในส่วนภูมิภาค 1 20.00 
3. เพ่ิมการตอบกลับทางออนไลน์ 1 20.00 
4. เพ่ิมระบบการออกใบเสร็จแบบออนไลน์ 1 20.00 

ตัวอย่ำงที่ไม่แสดงควำมคิดเห็น 13 72.22 
รวมทั้งสิ้น 18 100.00 

หมำยเหตุ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) อำจใช้บริกำรของงำนบริกำรอื่น ๆ ด้วย 
 
 จำกตำรำงที่ 21 จ ำนวนและร้อยละข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) พบว่ำ  
 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) ส่วนใหญ่ 
ไม่มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ร้อยละ 72.22 และมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ร้อยละ 27.78 
โดยเสนอแนะในเรื่องกำรเพ่ิมหัวข้อกำรทดสอบให้มำกกว่ำปัจจุบัน ร้อยละ 40.00 และกำรเพ่ิมห้องทดลอง 
ในส่วนภูมิภำค กำรเพ่ิมกำรตอบกลับทำงออนไลน์ และกำรเพ่ิมระบบกำรออกใบเสร็จแบบออนไลน์   
ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 20.00 ตำมล ำดับ 
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 ผลส ำรวจเชิงคุณภำพ 
 
 งำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 

 
กำรสัมภำษณ์เชิงลึกของกลุ่มผู้รับบริกำรงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม)  

โดยเป็นหน่วยงำนภำครัฐและผู้ประกอบกำร จ ำนวน 1 ท่ำน เป็นกำรส ำรวจข้อมูลควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรในประเด็นต่ำง ๆ  
นั้น สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

ผู้รับบริกำรซึ่งเป็นผู้ให้สัมภำษณ์เป็นเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนในระดับกรรมกำรผู้จัดกำร โดยงำนที่ใช้
บริกำรส่วนใหญ่ คือ งำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) เป็นต้น ซึ่งผู้รับบริกำร 
มีควำมคิดเห็นต่อประเด็นต่ำง ๆ สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

ประเด็นกำรรับรู้และติดตำมข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  
พบว่ำ ผู้รับบริกำรไม่เคยติดตำมข้อมูลข่ำวสำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร โดยถ้ำเมื่อไรที่ต้องกำรใช้บริกำรแล้ว 
จะเข้ำไปค้นหำข้อมูลต่ำง ๆ ในเว็บไซต์ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

ประเด็นควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรในแต่ละงำนบริกำร  พบว่ำ 
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ได้แก่ ควำมรวดเร็ว  
ในกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของผู้รับบริกำรด้วยระยะเวลำที่ได้แจ้งกับผู้รับบริกำรไว้ นอกจำกนี้ยังมีควำมพึง
พอใจที่มีเจ้ำหน้ำที่ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรได้โทรแจ้งผลกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ผู้รับบริกำรทรำบ  
และมีควำมพึงพอใจรูปแบบของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรโดยเทียบกับหน่วยงำนของภำครัฐอ่ืน ๆ  
เช่น ควำมทันสมัย 

ประเด็นควำมเชื่อม่ันในกำรรับบริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  โดยภำพรวมผู้รับบริกำร 
มีควำมเชื่อมั่นต่อกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรอยู่ในระดับมำก มีคะแนนเฉลี่ย 7 จำกคะแนน
เต็ม 10 (ผู้รับบริกำรที่ให้สัมภำษณ์ จ ำนวน 1 ท่ำน ให้คะแนนควำมเชื่อมั่น 7 คะแนน) โดยผู้รับบริกำร 
มีควำมเชื่อมั่นในกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร แต่ก็มีข้อคิดเห็นในบำงเรื่องที่ยังไม่มั่นใจเต็มที่ 
เช่น เรื่องของผลทดสอบที่ผลมีค่ำแกว่งเล็กน้อย เช่น กำรที่ลูกค้ำส่งตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ที่ เหมือนกัน  
มำตรวจถึงสองครั้ง แต่ว่ำผลกำรตรวจทั้งสองครั้งนั้นไม่เท่ำกัน และเนื่องจำกว่ำผลิตภัณฑ์ของผู้รับบริกำร  
มีกำรรับรองจำกต่ำงประเทศ แต่ผู้รับบริกำรก็ยังเชื่อมั่นผลโดยเข้ำใจว่ำเกณฑ์กำรวัดของประเทศไทย  
กับของต่ำงประเทศอำจจะไม่เหมือนกัน 

ประเด็นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นของกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  พบว่ำ จุดเด่น 
ในเรื่องของกำรเข้ำคิวที่เหมือนกันภำคเอกชน และสถำนที่ท่ีดูดี รวมถึงกำรมีบริกำรที่จอดรถ 

ประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร พบว่ำ ผู้รับบริกำร
ต้องกำรให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรมีกำรปรับปรุงเรื่องกำรรับส่งตัวอย่ำงไปตรวจกับกรมวิทยำศำสตร์บริกำร



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ก 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรส ำรวจ 
(แบบสอบถำม และแบบสัมภำษณ์) 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภำษณ์ 

วัน/เดือน/ปีท่ีสัมภำษณ์            
สถำนที่สัมภำษณ์            
ชื่อ-นำมสกุลของผู้ให้สัมภำษณ์                        
ต ำแหน่ง           แผนก/ฝ่ำย      
สังกัดองค์กร/ หน่วยงำน/ สถำบัน/ บริษัท/ ห้ำงร้ำน        
ที่อยู่               
เบอร์โทรศัพท์        อีเมล      
ประเภทงำนบริกำรที่ท่ำนได้รับบริกำรจำกกรมวิทยำศำสตร์บริกำร       

ส่วนที่ 2 กำรรับรู้ และติดตำมข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

2.1 ท่ำนสนใจหรือติดตำมข้อมูลข่ำวสำรในด้ำนใดของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรบ่อยที่สุด 
2.2 ช่องทำงใดที่ท่ำนคิดว่ำ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ควรใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และกำรให้บริกำรได้ดีและ
เหมำะสมมำกที่สุด เพรำะเหตุใด 

ส่วนที่ 3 ควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรในแต่ละงำนบริกำร 

3.1 เหตุผลใดที่ท่ำนควรเลือกใช้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  
3.2 ท่ำนมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรด้ำนใดมำกที่สุด เพรำะเหตุใด 
3.3 ท่ำนมีควำมต้องกำรหรือคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกำรให้บริกำรเรื่องใดบ้ำง 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้รับบริกำรมำกที่สุด 

ส่วนที่ 4 ควำมเชื่อม่ันในกำรรับบริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

4.1 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรอยู่ในระดับใด ถ้ำคะแนนเต็ม 10 
ท่ำนให้คะแนนควำมเชื่อม่ันต่อกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรก่ีคะแนน  เพรำะเหตุใด 

ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นของกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

5.1 ท่ำนคิดว่ำกรมวิทยำศำสตร์บริกำร มีจุดเด่นของกำรให้บริกำรในเรื่องใด เพรำะเหตุใด 
 

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

6.1 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น อย่ำงไรบ้ำง

แบบสัมภำษณ์กำรส ำรวจควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร 
เกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
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แบบสอบถำม เร่ือง กำรส ำรวจควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร 
เกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

 

โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์
บริกำร และใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำร ซึ่งเป็นประโยชน์ในกำรปรับปรุงระบบบริหำร
จัดกำรและให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร 

ค ำชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ในช่อง  ที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำนมำกที่สุด 

1. เพศ  1. ชำย  2. หญิง 
2. อำยุ  1. น้อยกว่ำ 20 ปี  2. 20 – 29 ปี  3. 30 – 39 ปี 
   4. 40 – 49 ปี  5. 50 – 59 ปี  6. 60 ปีขึ้นไป 

3. ระดับกำรศึกษำสูงสุด   
  1. ต่ ำกว่ำปริญญำตรี  2. ปริญญำตรี  3. ปริญญำโท 
  4. ปริญญำเอก  5. อื่น ๆ...............................  

4. สถำนภำพกำรท ำงำนในปัจจุบัน   
  1. ข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ  2. พนักงำน/ลูกจ้ำงเอกชน 
  3. เจ้ำของธุรกิจ/โรงงำน/อุตสำหกรรม  4. ผู้ประกอบกำร OTOP/SMEs 
  5. เกษตรกร  6. นักเรียน/นักศึกษำ 
  7. แม่บ้ำน/พ่อบ้ำน  8. อื่น ๆ.......................................................... 

5. เหตุผลของกำรเลือกใช้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1. เป็นส่วนรำชกำร             2. ควำมหลำกหลำย/ครบถ้วนของกำรให้บริกำร            
  3. ควำมน่ำเชื่อถือ/ชื่อเสียงของหน่วยงำน       4. ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล 
  5. คุณภำพของกำรให้บริกำร  6. รำคำค่ำบริกำร                             
  7. คุณภำพ/ควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกร     8. กำรบริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร            
  9. ท ำเลที่ตั้ง  10. อื่น ๆ (ระบุ)...................................................... 

6. ท่ำนรู้จักกรมวิทยำศำสตร์บริกำรจำกแหล่งใด  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1. เว็บไซต์    2. Facebook  3. วิทยุ/โทรทัศน์ 
  4. สื่อสิ่งพิมพ์  5. บุคคลแนะน ำ  6. งำนสัมมนำ/นิทรรศกำร 
  7. อื่น ๆ...................................   

งำนบริกำรทดสอบทำงหอ้งปฏิบัตกิำร 
(กองวัสดวุิศวกรรม) 

 

เลขท่ีแบบสอบถำม......................... 
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ส่วนที่ 2 ควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร  
ค ำชี้แจง : โปรดให้คะแนน โดยใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  ที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำนมำกที่สุด 
ค ำอธิบำย : ควำมคำดหวัง หมำยถึง ควำมรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถำมท่ีคำดหวังต่อกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ 

 ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับบริกำรในด้ำนต่ำง ๆ  

ประเด็นกำรให้บริกำร 
ระดับควำมคำดหวัง  ระดับควำมพึงพอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด  มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร            
1. กำรประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน
และระยะเวลำกำรให้บริกำร 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

2. ขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน กระชับ และ
ไม่ซับซ้อน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

3. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
4. ควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
5. แบบฟอร์มใบค ำร้อง/ค ำขอรับบริกำรเข้ำใจง่ำย 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
6. กำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำนแก่ผู้รับบริกำร
ทรำบอย่ำงชัดเจน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

7.ระบบขอรับบริกำรทดสอบออนไลน์ (One Stop 
Service) ใช้งำนง่ำย สะดวก และไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร            
8. ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น 
ตอบค ำถำมชี้แจงข้อสงสัย ให้ค ำแนะน ำ แก้ไข
ปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

9. ควำมเต็มใจและควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
อย่ำงสุภำพ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

10. ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น  
ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์
ในทำงมิชอบ เป็นต้น 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

11. ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำยบุคลิกภำพ
ท่ำทำงของผู้ให้บริกำร 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

12. กำรให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำคไม่เลือกปฏิบัติ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
13. ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกรผู้ให้บริกำร 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก            
14. สถำนที่ให้บริกำรเหมำะสม เดินทำงสะดวก 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
15. ควำมเพียงพอของจุด/ช่องกำรให้บริกำร 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
16. อุปกรณ์กำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
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ประเด็นกำรให้บริกำร 
ระดับควำมคำดหวัง  ระดับควำมพึงพอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด  มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

17. ควำมเพียงพอ และควำมเหมำะสมของ 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่นั่ง น้ ำดื่ม เอกสำร
ห้องน้ ำ เป็นต้น 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

18. กำรเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อกำรให้บริกำร เช่น 
กล่องรับข้อคิดเห็น แบบสอบถำม เป็นต้น 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

19. มีช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำนในหลำยรูปแบบ 
เช่น ทำงโทรศัพท์ อีเมล สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

20. ควำมสะอำดเรียบร้อยของสถำนที่ให้บริกำร 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
ด้ำนกำรให้บริกำร            
21. ได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
22. กำรบริกำรมีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
23. ได้รับบริกำรที่คุ้มค่ำ และมีประโยชน์ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
24. กำรส่งมอบงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

ภำพรวมกำรให้บริกำร 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
 
ส่วนที่ 3 ควำมไม่พึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 
ท่ำนมีประเด็นที่ ไม่พึงพอใจ ต่อคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนใดบ้ำง  (โปรดระบุประเด็นที่ไม่พึงพอใจของท่าน) 
3.1 ด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอนกำรให้บริกำร 
             
             
              
3.2 ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร 
             
              
              
3.3 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
             
              
              
3.4 ด้ำนกำรให้บริกำร 
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ส่วนที่ 4 ควำมเชื่อมั่นของผู้รับบริกำรต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

ค ำชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ในช่อง  ที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำนมำกที่สุด 

ประเด็นควำมเชื่อม่ัน 
ระดับควำมเชื่อม่ัน 

มำก
ที่สุด มำก ปำน

กลำง น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ควำมเป็นส่วนรำชกำร 5 4 3 2 1 
2. ได้กำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล 5 4 3 2 1 
3. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร 5 4 3 2 1 
4. ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ 5 4 3 2 1 
5. ให้บริกำรด้วยควำมถูกต้อง เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 5 4 3 2 1 
6. ควำมสำมำรถของเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ 5 4 3 2 1 
7. ด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ 5 4 3 2 1 
8. บุคลำกรปฏิบัติงำนด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ 5 4 3 2 1 
9. ผลทดสอบมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ 5 4 3 2 1 
10. กำรรักษำควำมลับของผู้รับบริกำร 5 4 3 2 1 

 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

1. ท่ำนต้องกำร หรือคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรด ำเนินกำรเพิ่มเติม หรือปรับปรุงกำรให้บริกำรใดบ้ำง   
(โปรดระบุตัวเลข โดยเรียงล าดับประเด็นที่ท่านมีความต้องการหรือคาดหวังมากที่สุด 3 อันดับแรก) 

1. ขยำยกำรให้บริกำรของศูนยบ์ริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชัน้ 1 อำคำรตั้วฯ) ให้ครอบคลุมทุกงำนบริกำรของหนว่ยงำน 
2. เพิ่มศูนย์รับบริกำรในส่วนภูมิภำค (โปรดระบุจังหวัด...........................) 
3. กำรให้บริกำรรับตัวอย่ำงทดสอบนอกสถำนที่ (โดยคิดค่ำบริกำรเพิ่ม) 
4. In house Training 
5. ที่ปรึกษำในกำรด ำเนินงำนด้ำนระบบคุณภำพและควำมปลอดภัย 
6. ปรับปรุงแบบฟอร์มต่ำง ๆ ในกำรขอรับบริกำรให้เข้ำใจง่ำยขึ้น 
7. ให้มีกำรรับช ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนบัตรเครดิต 
8. มีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร เช่น กำรรับตัวอย่ำง กำรรับรำยงำนทำง SMS เป็นต้น 
9. กำรส่งมอบรำยงำนผลกำรทดสอบ/สอบเทียบ หรือใบรับรองผ่ำนระบบออนไลน์ 
10. กำรส่งมอบรำยงำนทดสอบควำมช ำนำญผ่ำนระบบออนไลน์ 
11. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................................. ............... 

  อันดับ 1    อันดับ 2    อันดับ 3    
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2. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
             
             
             
             
              
             
             
             
              

*** ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาสละเวลาร่วมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ *** 
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แบบสอบถำม เรื่อง กำรส ำรวจควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 

โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์
บริกำร และใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำร ซึ่งเป็นประโยชน์ในกำรปรับปรุงระบบบริหำร
จัดกำรและให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

ค ำชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ในช่อง  ที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำนมำกที่สุด 

1. ท่ำนติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำรในฐำนะตัวแทนของหน่วยงำนประเภทใด 
  1. ส่วนรำชกำร  2. รัฐวิสำหกิจ 
  3. องค์กรมหำชน  4. หน่วยงำนในก ำกับของรัฐ 
  5. สมำคม/มูลนิธิ  6. องค์กรวิชำชีพ 
  7. หน่วยงำนเอกชน  8. อื่น ๆ........................................................... 

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1. ขอค ำปรึกษำ  2. ขอข้อมูล  3. ขอรับบริกำร 
  4. ประสำนงำนทั่วไป  5. ประชุม/สัมมนำ  6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …….………………… 

3. หน่วยงำน/งำนบริกำรที่ท่ำนมำติดต่อ  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 หน่วยงาน) 
  1. ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม เช่น ศูนย์รับบริกำรเบ็ดเสร็จ  กำรเงิน พัสดุ ประชำสัมพันธ์  
  2. ส ำนักเทคโนโลยีชุมชน 
  3. ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร  
  4. ส ำนักพัฒนำศักยภำพนักวิทยำศำสตร์ห้องปฏิบัติกำร       
  5. ส ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
  6. กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค  
  7. กองวัสดุวิศวกรรม                     
  8. กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร                  
  9. กองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรและรับรองผลิตภัณฑ์            

4. ควำมถี่ในกำรติดต่อกับกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  (ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา) 
  1. 1 – 5 ครั้ง  2. 6 – 10 ครั้ง 

  3. 11 – 15 ครั้ง  4. มำกกว่ำ 15 ครั้ง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

เลขท่ีแบบสอบถาม......................... 
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5. ท่ำนรู้จักกรมวิทยำศำสตร์บริกำรจำกแหล่งใด  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1. เว็บไซต์    2. Facebook  3. วิทยุ/โทรทัศน์ 
  4. สื่อสิ่งพิมพ์  5. บุคคลแนะน ำ  6. งำนสัมมนำ/นิทรรศกำร 
  7. อื่น ๆ..................................   

ส่วนที่ 2 ควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร  

ค ำชี้แจง : โปรดให้คะแนน โดยใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  ที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำนมำกที่สุด 
ค ำอธิบำย : ควำมคำดหวัง หมำยถึง ควำมรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถำมท่ีคำดหวังต่อกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ 

ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับบริกำรในด้ำนต่ำง ๆ  

ประเด็นกำรให้บริกำร 
ระดับควำมคำดหวัง  ระดับควำมพึงพอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด  มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.  ขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน รวดเร็ว  
และไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

2. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
3. ควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
4. ได้รับบริกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  
มีควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ  

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

5. ช่องทำงกำรให้บริกำรสะดวก เข้ำถึงง่ำย 
และมีควำมหลำกหลำย 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

6. มีกำรประชำสัมพันธ์ขั้นตอนกำรให้บริกำร หรือ
ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย และทั่วถึง 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

7. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

8. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรตรงตำมควำมต้องกำร 
และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

9. อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรขอรับบริกำร 
มีควำมชัดเจน  คุ้มค่ำ และเหมำะสม 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

10. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรในกำร
ให้บริกำร เช่น สำมำรถตอบค ำถำมชี้แจงข้อสงสัย 
ให้ค ำแนะน ำ ช่วยแก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง 
น่ำเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

11. ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกรผู้ให้บริกำร 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
12. ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน  
ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ เป็นต้น 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

ภำพรวมกำรให้บริกำร 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
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ส่วนที่ 3 ควำมไม่พึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 

ท่ำนมีประเด็นที่ ไม่พึงพอใจ ต่อคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนใดบ้ำง  (โปรดระบุประเด็นที่ไม่พึงพอใจของท่าน) 

3.1 ด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอนกำรให้บริกำร 
             
             
              
3.2 ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร 
              
              
              
3.3 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
              
              
              
3.4 ด้ำนกำรให้บริกำร 
              
              
              
 
ส่วนที่ 4 ควำมเชื่อมั่นในกำรรับบริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

ค ำชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ในช่อง  ที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำนมำกที่สุด 

ประเด็นควำมเชื่อม่ัน 
ระดับควำมเชื่อม่ัน 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ควำมเป็นส่วนรำชกำร 5 4 3 2 1 
2. ได้กำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล 5 4 3 2 1 
3. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร 5 4 3 2 1 
4. ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ 5 4 3 2 1 
5. ให้บริกำรด้วยควำมถูกต้อง เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 5 4 3 2 1 
6. ควำมสำมำรถของเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ 5 4 3 2 1 
7. ด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ 5 4 3 2 1 
8. บุคลำกรปฏิบัติงำนด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ 5 4 3 2 1 
9. กำรรักษำควำมลับของผู้รับบริกำร 5 4 3 2 1 
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

1. ช่องทำงที่ท่ำนสะดวกในกำรติดต่อกับกรมวิทยำศำสตร์บริกำรคือช่องทำงใด  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
 1. ติดต่อด้วยตนเอง  2. E-mail  3. ไปรษณีย์ 
 4. โทรศัพท์  5. โทรสำร (Fax)  6. ข้อควำม SMS 
 7. Facebook  8. Line      9. อื่น ๆ (โปรดระบุ) .................... 

2. ท่ำนต้องกำร หรือคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรด ำเนินกำรเพิ่มเติม หรือปรับปรุงกำรให้บริกำรใดบ้ำง   
(โปรดระบุตัวเลข โดยเรียงล าดับประเด็นที่ท่านมีความต้องการหรือคาดหวังมากที่สุด 3 อันดับแรก) 

1. ขยำยกำรให้บริกำรของศูนยบ์ริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชัน้ 1 อำคำรตั้วฯ) ให้ครอบคลุมทุกงำนบริกำรของหนว่ยงำน 
2. เพิ่มศูนย์รับบริกำรในส่วนภูมิภำค (โปรดระบุจังหวัด...........................) 
3. กำรให้บริกำรรับตัวอย่ำงทดสอบนอกสถำนที่ (โดยคิดค่ำบริกำรเพิ่ม) 
4. In house Training 
5. ที่ปรึกษำในกำรด ำเนินงำนด้ำนระบบคุณภำพและควำมปลอดภัย 
6. ปรับปรุงแบบฟอร์มต่ำง ๆ ในกำรขอรับบริกำรให้เข้ำใจง่ำยขึ้น 
7. ให้มีกำรรับช ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนบัตรเครดิต 
8. มีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร เช่น กำรรับตัวอย่ำง กำรรับรำยงำนทำง SMS เป็นต้น 
9. กำรส่งมอบรำยงำนผลกำรทดสอบ/สอบเทียบ หรือใบรับรองผ่ำนระบบออนไลน์ 
10. กำรส่งมอบรำยงำนทดสอบควำมช ำนำญผ่ำนระบบออนไลน์ 
11. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................................. ............... 

  อันดับ 1    อันดับ 2    อันดับ 3    

 
3. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
             
             
             
             
             
             
             
              

*** ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาสละเวลาร่วมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ **



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ข 

ผลกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
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กำรตรวจสอบควำมเทีย่งตรงเชิงเนื้อหำของแบบสอบถำม 

ส ำหรับกำรวิจัยนี้จะใช้วิธีหำสัมประสิทธ์ควำมเที่ยงของแบบสอบถำมโดยใช้ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ 
(Coefficient alpha) ของครอนบำค (Cronbach, 1951) โดยมีสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 

α =
𝑘

𝑘 − 1
[1 −

∑𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2 ] 

  โดย α  คือ ค่ำควำมเชื่อมั่น 
   𝑘 คือ จ ำนวนข้อ  

   𝑠𝑖
2 คือ ควำมแปรปรวน (variance) ของข้อที่ i 

   𝑠𝑡
2 คือ ควำมแปรปรวนของคะแนนรวม 

ผู้วิจัยได้น ำแบบสอบถำมของแต่ละงำนบริกำร (Try Out) จ ำนวน 30 ชุด ต่อ 1 งำนบริกำร เพ่ือ
ตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ ด้วยกำรตรวจสอบควำมเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือ ซึ่งเป็นค่ำที่ใช้วัด
ควำมสอดคล้องภำยในของค ำตอบของค ำถำมหลำย ๆ ข้อ ในแบบสอบถำมชุดเดียวกัน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟำ (Coefficient alpha) ของครอนบำค (Cronbach) ด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ ค่ำสัมประสิทธิ์ 
ที่ค ำนวณได้ต้องมีค่ำตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป จึงจะถือว่ำแบบสอบถำมนี้มีคุณภำพสำมำรถน ำไปใช้เก็บข้อมูลได้จริง 
อย่ำงไรก็ตำม กำรประเมินควำมเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟำของเครื่องมือ มีเกณฑ์กำรประเมินควำมเที่ยง
สัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค ดังนี้ (ศิริชัย กำญจนวำสี, 2544) 

 
 
 

 
ผลกำรวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมเที่ยงของแบบสอบถำมแต่ละฉบับ มีค่ำมำกกว่ำ 0.7 ขึ้นไป  

แสดงว่ำ เครื่องมือมีควำมสอดคล้องภำยในอยู่ในระดับพอใช้ถึงดีมำก 

ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ (α) กำรแปลควำมหมำยระดับควำมเที่ยง 
มำกกว่ำ 0.9 ดีมำก 
มำกกว่ำ 0.8 ดี 
มำกกว่ำ 0.7 พอใช้ 
มำกกว่ำ 0.6 ค่อนข้ำงพอใช้ 
มำกกว่ำ 0.5 ต่ ำ 

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 0.5 ไม่สำมำรถรับได้ 
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งำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 
 
 ผลกำรทดสอบค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำมในส่วนของควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรของ

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
 

Reliability 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.972 24 

 
Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
1. กำรประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน 
และระยะเวลำกำรให้บริกำร 

100.430 196.254 .761 .971 

2. ข้ันตอนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน กระชับ  
และไม่ซับซ้อน 

100.330 196.299 .771 .971 

3. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 100.770 191.771 .787 .971 
4. ควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร 100.230 196.047 .877 .970 
5. แบบฟอร์มใบค ำร้อง/ค ำขอรบับรกิำรเขำ้ใจง่ำย 100.400 194.110 .762 .971 
6. กำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำนแก่ผูร้ับบริกำรทรำบ 
อย่ำงชัดเจน 

100.200 197.338 .801 .971 

7.ระบบขอรบับริกำรทดสอบออนไลน์ (One Stop Service) 
ใช้งำนง่ำย สะดวก และไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

100.730 195.720 .481 .975 

8. ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น ตอบค ำถำม
ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค ำแนะน ำ แก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง 

100.230 193.840 .819 .971 

9. ควำมเต็มใจและควำมพร้อมในกำรให้บริกำรอย่ำงสุภำพ 100.200 192.372 .883 .970 
10. ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่  
เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์ 
ในทำงมิชอบ เป็นต้น 

100.030 198.723 .730 .971 

11. ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำยบุคลิกภำพ 
ท่ำทำงของผู้ให้บริกำร 

100.130 196.809 .825 .971 

12. กำรให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำคไม่เลือกปฏิบัต ิ 100.030 198.033 .837 .971 
13. ควำมเพยีงพอของจ ำนวนบคุลำกรผู้ให้บริกำร 100.100 194.852 .867 .970 
14. สถำนที่ให้บริกำรเหมำะสม เดินทำงสะดวก 100.430 197.082 .611 .973 
15. ควำมเพียงพอของจุด/ช่องกำรให้บริกำร 100.370 194.861 .803 .971 
16. อุปกรณ์กำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 100.230 195.082 .863 .970 
17. ควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของ 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่น่ัง น้ ำดื่ม เอกสำรห้องน้ ำ 
เป็นต้น 

100.300 193.459 .850 .970 
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 ผลกำรทดสอบค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำมในส่วนของควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรของ
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (ต่อ) 
 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
18. กำรเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อกำรให้บริกำร  
เช่น กล่องรับข้อคิดเห็น แบบสอบถำม เป็นต้น 

100.630 194.378 .600 .973 

19. มีช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำนในหลำยรูปแบบ  
เช่น ทำงโทรศัพท์ อีเมล สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

100.270 193.582 .837 .971 

20. ควำมสะอำดเรียบร้อยของสถำนที่ให้บริกำร 100.200 195.890 .880 .970 
21. ได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร 100.100 198.576 .795 .971 
22. กำรบริกำรมีควำมถูกต้อง น่ำเช่ือถือ 100.000 200.345 .789 .971 
23. ได้รับบริกำรที่คุ้มค่ำ และมีประโยชน์ 100.030 199.482 .834 .971 
24. กำรส่งมอบงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 100.170 197.109 .810 .971 
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งำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 
 
 ผลกำรทดสอบค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำมในส่วนของควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรของ 

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร  
 
Reliability 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.966 24 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
1. กำรประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน 
และระยะเวลำกำรให้บริกำร 

97.500 187.086 .724 .964 

2. ข้ันตอนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน กระชับ  
และไม่ซับซ้อน 

97.470 188.120 .623 .965 

3. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 98.100 189.472 .608 .965 
4. ควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร 97.270 186.064 .908 .963 
5. แบบฟอร์มใบค ำร้อง/ค ำขอรบับรกิำรเขำ้ใจง่ำย 97.430 186.944 .703 .964 
6. กำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำนแก่ผูร้ับบริกำร 
ทรำบอย่ำงชัดเจน 

97.330 187.333 .739 .964 

7.ระบบขอรบับริกำรทดสอบออนไลน์ (One Stop 
Service) ใช้งำนง่ำย สะดวก และไม่ยุง่ยำกซับซ้อน 

97.970 188.378 .435 .969 

8. ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร  
เช่น ตอบค ำถำมช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค ำแนะน ำ  
แก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง 

97.270 186.271 .776 .964 

9. ควำมเต็มใจและควำมพร้อมในกำรให้บริกำร 
อย่ำงสุภำพ 

97.200 184.717 .844 .963 

10. ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่  
เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์
ในทำงมิชอบ เป็นต้น 

97.100 187.266 .822 .964 

11. ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำยบุคลิกภำพ 
ท่ำทำงของผู้ให้บริกำร 

97.200 186.924 .845 .963 

12. กำรให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำคไม่เลือกปฏิบัต ิ 97.170 186.075 .826 .963 
13. ควำมเพยีงพอของจ ำนวนบคุลำกรผู้ให้บริกำร 97.370 182.999 .822 .963 
14. สถำนที่ให้บริกำรเหมำะสม เดินทำงสะดวก 97.630 188.861 .562 .966 
15. ควำมเพียงพอของจุด/ช่องกำรให้บริกำร 97.570 184.461 .722 .964 
16. อุปกรณ์กำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 97.300 186.562 .824 .964 
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 ผลกำรทดสอบค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำมในส่วนของควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรของ 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (ต่อ)  
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
17. ควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของ 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่น่ัง น้ ำดื่ม เอกสำร
ห้องน้ ำ เป็นต้น 

97.400 184.938 .745 .964 

18. กำรเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อกำรให้บริกำร  
เช่น กล่องรับข้อคิดเห็น แบบสอบถำม เป็นต้น 

97.700 183.941 .657 .965 

19. มีช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำนในหลำยรูปแบบ  
เช่น ทำงโทรศัพท์ อีเมล สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

97.470 182.257 .849 .963 

20. ควำมสะอำดเรียบร้อยของสถำนที่ให้บริกำร 97.170 187.868 .789 .964 
21. ได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร 97.200 189.269 .778 .964 
22. กำรบริกำรมีควำมถูกต้อง น่ำเช่ือถือ 97.130 189.844 .739 .964 
23. ได้รับบริกำรที่คุ้มค่ำ และมีประโยชน์ 97.100 190.990 .744 .964 
24. กำรส่งมอบงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 97.530 185.982 .710 .964 
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งำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองวัสดุวิศวกรรม) 
 
 ผลกำรทดสอบค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำมในส่วนของควำมเชื่อม่ันในกำรรับบริกำรของ 

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร  
 

Reliability 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.954 10 

 
Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
1. ควำมเป็นส่วนรำชกำร 41.73 14.340 .800 .950 
2. ได้กำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล 41.70 14.217 .858 .947 
3. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร 41.77 14.254 .810 .949 
4. ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ 41.73 14.202 .841 .948 
5. ให้บริกำรด้วยควำมถูกต้อง เที่ยงตรง เช่ือถือได ้ 41.77 14.116 .851 .948 
6. ควำมสำมำรถของเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยำศำสตร ์ 41.67 14.092 .926 .945 
7. ด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ซือ่สัตย์ สจุริต สำมำรถ
ตรวจสอบได ้

41.70 14.493 .775 .951 

8. บุคลำกรปฏิบตัิงำนด้วยควำมเสมอภำค  
ไม่เลือกปฏิบัต ิ

41.73 14.271 .821 .949 

9. ผลทดสอบมีควำมถูกต้อง เช่ือถือได ้ 41.90 14.024 .665 .958 
10. กำรรักษำควำมลบัของผู้รับบริกำร 41.60 14.869 .753 .952 

 

 
 
 
 
 
 
 


