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ค ำน ำ 

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

กำรส ำรวจครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
จำกแบบสอบถำม (Questionnaire) ของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์  
ส่งแบบสอบถำมทำงไปรษณีย์ แบบสอบถำมออนไลน์ โดยมีขนำดตัวอย่ำง  กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
จ ำนวนทั้งสิ้น 155 หน่วย และกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จำกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ ำนวน 3 ท่ำน โดยด ำเนินกำร
ส ำรวจช่วงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2562 – มกรำคม พ.ศ. 2563 อนึ่ง โครงกำรส ำรวจครั้งนี้ส ำเร็จลุล่วงลงได้ 
โดยได้รับควำมร่วมมือจำกคณะท ำงำนของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรในกำรร่วมก ำหนดกรอบแนวทำง 
กำรด ำเนินกำรส ำรวจ รวมทั้งผู้ตอบแบบสอบถำมที่ได้เสียสละเวลำแสดงควำมคิดเห็นในแบบสอบถำม  
ซึ่งศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” ขอขอบพระคุณทุกฝ่ำยมำ ณ โอกำสนี้ 
 
 

      คณะผู้วิจัย 
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สำรบัญ 
 หน้ำ 
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
สำรบัญตำรำง ค 
สำรบัญแผนภูมิ ง 
ผลกำรส ำรวจ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม  

ผลกำรส ำรวจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1 
ผลส ำรวจเชิงคุณภำพ 18 

ภำคผนวก ก เครื่องมือที่ใช้ในกำรส ำรวจ 20 
ภำคผนวก ข ผลกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 26 
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สำรบัญตำรำง  
  หน้ำ 
ตำรำงท่ี 1 จ ำนวนและร้อยละของประเภทหน่วยงำนที่มำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
1 

ตำรำงท่ี 2 จ ำนวนและร้อยละของวัตถุประสงค์ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

1 

ตำรำงท่ี 3 จ ำนวนและร้อยละของหน่วยงำน/งำนบริกำรที่มำติดต่อ จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

2 

ตำรำงท่ี 4 จ ำนวนและร้อยละของควำมถี่ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ) 

2 

ตำรำงท่ี 5 จ ำนวนและร้อยละของประเภทแหล่งข้อมูลที่ท ำให้ผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียรู้ จั ก 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

3 

ตำรำงท่ี 6 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำร 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

5 

ตำรำงท่ี 7 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

8 

ตำรำงท่ี 8 จ ำนวนและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพ 
กำรให้บริกำร จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

11 

ตำรำงท่ี 9 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำร 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

14 

ตำรำงท่ี 10 จ ำนวนและร้อยละของช่องทำงที่สะดวกในกำรติดต่อกับกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

15 

ตำรำงท่ี 11 อันดับและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องกำรหรือคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์
บริกำรจัดให้บริกำรเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงกำรให้บริกำร จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

16 

ตำรำงท่ี 12 จ ำนวนและร้อยละข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จ ำแนกตำมผู้มี ส่วนได้ 
ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

17 
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สำรบัญแผนภูมิ  
  หน้ำ 
แผนภูมิ 1 ระดับควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวม จ ำแนก 

รำยด้ำน 
4 

แผนภูมิ 2 ระดับควำมเชื่อม่ันในคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวม จ ำแนกรำยประเด็น 13 
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 ผลส ำรวจของกลุม่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
ตำรำงที่ 1 จ ำนวนและร้อยละของประเภทหน่วยงำนที่มำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
ประเภทหน่วยงำน จ ำนวน ร้อยละ 

1. ส่วนรำชกำร 80 51.61 
2. รัฐวิสำหกิจ 1 0.65 
3. องค์กำรมหำชน 1 0.65 
4. หน่วยงำนในก ำกับของรัฐ 4 2.58 
5. สมำคม/มูลนิธิ 0 0.00 
6. องค์กรวิชำชีพ 0 0.00 
7. หน่วยงำนเอกชน 59 38.06 
8. อ่ืน ๆ เช่น ร้ำนค้ำ และบุคคลทั่วไป 10 6.45 

รวมทั้งสิ้น 155 100.00 
 

จำกตำรำงที่ 1 จ ำนวนและร้อยละของประเภทหน่วยงำนที่มำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนก
ตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม พบว่ำ 
 ประเภทหน่วยงำนที่มำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำรของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำน
เลขำนุกำรกรม ส่วนใหญ่เป็นส่วนรำชกำร ร้อยละ 51.61 รองลงมำ คือ หน่วยงำนเอกชน ร้อยละ 38.06 และ
หน่วยงำนในก ำกับของรัฐ ร้อยละ 2.58 ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที่ 2 จ ำนวนและร้อยละของวัตถุประสงค์ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำม  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
วัตถุประสงค์ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 

1. ขอค ำปรึกษำ 45 29.03 
2. ขอข้อมูล 48 30.97 
3. ขอรับบริกำร 72 46.45 
4. ประสำนงำนทั่วไป 52 33.55 
5. ประชุม/สัมมนำ 28 18.06 
6. อ่ืน ๆ เช่น เสนอขำยสินค้ำ จ่ำยค่ำทดสอบ และให้บริกำรกับกรมฯ 29 18.71 
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 จำกตำรำงที่ 2 จ ำนวนและร้อยละของวัตถุประสงค์ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนก
ตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม พบว่ำ 
 วัตถุประสงค์ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำรของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำน
เลขำนุกำรกรม ส่วนใหญ่มำเพ่ือขอรับบริกำร ร้อยละ 46.45 รองลงมำ คือ ประสำนงำนทั่วไป ร้อยละ 33.55 
และขอข้อมูล ร้อยละ 30.97 ตำมล ำดับ 

ตำรำงที่ 3 จ ำนวนและร้อยละของหน่วยงำน/งำนบริกำรที่มำติดต่อ จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

หน่วยงำน/งำนบริกำรที่มำติดต่อ จ ำนวน ร้อยละ 
1. ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม เช่น ศูนย์รับบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ กำรเงิน 

พัสดุ ประชำสัมพันธ์  
154 99.35 

2. ส ำนักเทคโนโลยีชุมชน 25 16.13 
3. ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร  8 5.16 
4. ส ำนักพัฒนำศักยภำพนักวิทยำศำสตร์ห้องปฏิบัติกำร 11 7.10 
5. ส ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  24 15.48 
6. กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค  16 10.32 
7. กองวัสดุวิศวกรรม 14 9.03 
8. กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร 18 11.61 
9. กองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรและรับรองผลิตภัณฑ์ 35 22.58 

 

จำกตำรำงที่ 3 จ ำนวนและร้อยละของหน่วยงำน/งำนบริกำรที่มำติดต่อ จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม พบว่ำ 
 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรมส่วนใหญ่คยมำติดต่อทีส่ ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
เช่น  ศูนย์ รั บบริกำรแบบเบ็ด เสร็ จ   กำร เงิน  พัสดุ  ประชำสัม พันธ์  ร้ อยละ 99 .35 รองลงมำ  
คือ กองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรและรับรองผลิตภัณฑ์  ร้อยละ 22.58 และส ำนักเทคโนโลยีชุมชน  
ร้อยละ 16.13 ตำมล ำดับ 

ตำรำงท่ี 4 จ ำนวนและร้อยละของควำมถ่ีในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ) 

ควำมถี่ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 
1. 1 – 5 ครั้ง 97 62.58 
2. 6 – 10 ครั้ง 20 12.90 
3. 11 – 15 ครั้ง 13 8.39 
4. มำกกว่ำ 15 ครั้ง 25 16.13 

รวมทั้งสิ้น 155 100.00 
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จำกตำรำงที่ 4 จ ำนวนและร้อยละของควำมถี่ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำมผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ) พบว่ำ 
 ควำมถี่ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำรของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำร
กรม (ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ) ส่วนใหญม่ำติดต่อ 1 – 5 ครั้ง ร้อยละ 62.58 รองลงมำ คือ มำกกว่ำ 15 ครั้ง 
ร้อยละ 16.13 และ 6 - 10 ครั้ง ร้อยละ 12.90 ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที่  5 จ ำนวนและร้อยละของประเภทแหล่งข้อมูลที่ท ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้จักกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ประเภทของแหล่งข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 

1. เว็บไซต์ (Website) 78 50.32 
2. เฟซบุ๊ก (Facebook) 20 12.90 
3. วิทยุ/โทรทัศน์ 6 3.87 
4. สื่อสิ่งพิมพ์ 20 12.90 
5. บุคคลแนะน ำ 91 58.71 
6. งำนสัมมนำ/นิทรรศกำร 34 21.94 
7. อ่ืน ๆ เช่น เคยผ่ำนไปที่กรมฯ และกรมฯ มำติดต่อว่ำจ้ำงเอง 4 2.58 

 
จำกตำรำงที่  5 จ ำนวนและร้อยละของประเภทแหล่งข้อมูลที่ท ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้ จัก 

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม  พบว่ำ 
 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรมรู้จักกรมวิทยำศำสตร์บริกำรผ่ำนบุคคลแนะน ำ
มำกที่สุด ร้อยละ 58.71 รองลงมำ คือ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ ร้อยละ 50.32 และผ่ำนงำนสัมมนำ/นิทรรศกำร 
ร้อยละ 21.94 ตำมล ำดับ 
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ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรในกำรให้บริกำร 

ได้รับบริกำรท่ีเป็นมำตรฐำนเดียวกัน มีควำมเสมอภำค

ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง น่ำเช่ือถือ

ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรตรงตำมควำมต้องกำร ใช้ประโยชน์ได้

ควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร

ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกรผู้ให้บริกำร

อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรขอรับบริกำรมีควำมชัดเจน  คุ้มค่ำ

ช่องทำงกำรให้บริกำรสะดวก เข้ำถึงง่ำย และมีควำมหลำกหลำย

ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร

ขั้นตอนกำรให้บริกำรท่ีชัดเจน รวดเร็ว และไม่ยุ่งยำกซับซ้อน

มีกำรประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำร ผ่ำนช่องทำงท่ีหลำกหลำย

ควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจ

ส่วนที่ 2 ควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 

ผลส ำรวจควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวม จ ำแนกรำยประเด็น 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 1 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 0.14) 

(คะแนนต่ำง 0.17) 

(คะแนนต่ำง 0.14) 

(คะแนนต่ำง 0.13) 

(คะแนนต่ำง 0.22) 

(คะแนนต่ำง 0.07) (คะแนนต่ำง 0.26) 

(คะแนนต่ำง 0.13) (คะแนนต่ำง 0.15) 

(คะแนนต่ำง 0.11) (คะแนนต่ำง 0.14) 

(คะแนนต่ำง 0.21) 
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ตำรำงท่ี 6 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

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 

0 1 22 94 38 155 0 4.09 0.64 มำก 81.80 
(0.00) (0.65) (14.19) (60.64) (24.52) (100.00) (0.00)     

2. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 0 2 23 86 44 155 0 4.11 0.69 มำก 82.20 
(0.00) (1.29) (14.84) (55.48) (28.39) (100.00) (0.00)     

3. ควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร 0 1 20 82 52 155 0 4.19 0.68 มำก 83.80 
(0.00) (0.65) (12.90) (52.90) (33.55) (100.00) (0.00)     

4. ได้รับบริกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  
มีควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ 

0 0 18 70 65 153 2 4.31 0.67 มำกที่สุด 86.20 
(0.00) (0.00) (11.77) (45.75) (42.48) (100.00) (1.29)     

5. ช่องทำงกำรให้บริกำรสะดวก เข้ำถึงง่ำย 
และมีควำมหลำกหลำย 

0 2 26 76 49 153 2 4.12 0.73 มำก 82.40 
(0.00) (1.31) (16.99) (49.67) (32.03) (100.00) (1.29)     

6. มีกำรประชำสัมพันธ์ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
หรือข้อมูลข่ำวสำรผำ่นช่องทำงที่หลำกหลำย 
และทั่วถึง 

0 2 33 68 49 152 3 4.08 0.77 มำก 81.60 
(0.00) (1.31) (21.71) (44.74) (32.24) (100.00) (1.94)     

7. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง  
น่ำเชื่อถือ 

0 0 19 74 56 149 6 4.25 0.67 มำกที่สุด 85.00 
(0.00) (0.00) (12.75) (49.66) (37.59) (100.00) (3.87)     

8. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรตรงตำม 
ควำมต้องกำร และสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได้ 

0 0 19 78 52 149 6 4.22 0.66 มำกที่สุด 84.40 
(0.00) (0.00) (12.75) (52.35) (34.90) (100.00) (3.87)     
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ตำรำงท่ี 6 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

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 

0 1 19 79 42 141 14 4.15 0.66 มำก 83.00 
(0.00) (0.71) (13.47) (56.03) (29.79) (100.00) (9.03)     

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

0 0 16 71 67 154 1 4.33 0.66 มำกที่สุด 86.60 
(0.00) (0.00) (10.39) (46.10) (43.51) (100.00) (0.65)     

11. ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกร 
ผู้ให้บริกำร 

0 3 20 81 50 154 1 4.16 0.72 มำก 83.20 
(0.00) (1.95) (12.99) (52.59) (32.47) (100.00) (0.65)     

12. ควำมซื่อสัตย ์สุจริตในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ เปน็ต้น 

0 0 14 57 83 154 1 4.45 0.66 มำกที่สุด 89.00 
(0.00) (0.00) (9.09) (37.01) (53.90) (100.00) (0.65)     

ภำพรวมกำรให้บริกำร 0 0 17 85 53 155 0 4.23 0.63 มำกที่สุด 84.60 
(0.00) (0.00) (10.97) (54.84) (34.19) (100.00) (0.00)     

ผลรวมเฉลี่ยจำกทุกประเด็น 4.21 0.68 มำกที่สุด 84.20 
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 จำกตำรำงที่ 6 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม พบว่ำ 
 ในภำพรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม มีควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำร
เฉลี่ยจำกทุกประเด็นอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็น 4.21 คะแนน (ร้อยละ 84.20) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำก
ไปหำน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็นควำมซื่อสัตย์ สุจริตในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน 
ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ เป็นต้น คิดเป็น 4.45 คะแนน (ร้อยละ 89.00) รองลงมำ คือ ประเด็น
ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรในกำรให้บริกำร เช่น สำมำรถตอบค ำถำมชี้แจงข้อสงสัย ให้ค ำแนะน ำ ช่วยแก้ไข
ปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง น่ำเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ คิดเป็น 4.33 คะแนน (ร้อยละ 86.60) และประเด็นได้รับ
บริกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน มีควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ  คิดเป็น 4.31 คะแนน (ร้อยละ 86.20)  
ตำมล ำดับ 
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ตำรำงท่ี 7 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

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 4 36 91 24 155 0 3.87 0.69 มำก 77.40 
(0.00) (2.58) (23.23) (58.71) (15.48) (100.00) (0.00)     

2. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 2 3 33 95 22 155 0 3.85 0.73 มำก 77.00 
(1.29) (1.94) (21.29) (61.29) (14.19) (100.00) (0.00)     

3. ควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร 0 0 18 112 25 155 0 4.05 0.53 มำก 81.00 
(0.00) (0.00) (11.61) (72.26) (16.13) (100.00) (0.00)     

4. ได้รับบริกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  
มีควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ 

0 1 23 78 51 153 2 4.17 0.70 มำก 83.40 
(0.00) (0.66) (15.03) (50.98) (33.33) (100.00) (1.29)     

5. ช่องทำงกำรให้บริกำรสะดวก เข้ำถึงง่ำย 
และมีควำมหลำกหลำย 

0 2 29 91 31 153 2 3.99 0.67 มำก 79.80 
(0.00) (1.31) (18.95) (59.48) (20.26) (100.00) (1.29)     

6. มีกำรประชำสัมพันธ์ขั้นตอนกำร
ให้บริกำร หรือข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำง
ที่หลำกหลำยและทั่วถึง 

0 3 41 69 39 152 3 3.95 0.78 มำก 79.00 
(0.00) (1.97) (26.97) (45.4) (25.66) (100.00) (1.94)     

7. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง  
น่ำเชื่อถือ 

0 0 17 88 44 149 6 4.18 0.62 มำก 83.60 
(0.00) (0.00) (11.41) (59.06) (29.53) (100.00) (3.87)     

8. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรตรงตำม 
ควำมต้องกำร และสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได้ 

0 0 21 97 31 149 6 4.07 0.59 มำก 81.40 
(0.00) (0.00) (14.09) (65.10) (20.81) (100.00) (3.87)     
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ตำรำงท่ี 7 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

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 29 78 34 141 14 4.04 0.67 มำก 80.80 
(0.00) (0.00) (20.57) (55.32) (24.11) (100.00) (9.03)     

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

0 1 19 89 45 154 1 4.16 0.65 มำก 83.20 
(0.00) (0.65) (12.34) (57.79) (29.22) (100.00) (0.65)     

11. ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกร 
ผู้ให้บริกำร 

0 3 41 70 40 154 1 3.95 0.78 มำก 79.00 
(0.00) (1.95) (26.62) (45.46) (25.97) (100.00) (0.65)     

12. ควำมซื่อสัตย ์สุจริตในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ เปน็ต้น 

0 0 18 71 65 154 1 4.31 0.67 มำกที่สุด 86.20 
(0.00) (0.00) (11.69) (46.10) (42.21) (100.00) (0.65)     

ภำพรวมกำรให้บริกำร 
0 0 25 96 34 155 0 4.06 0.62 มำก 81.20 

(0.00) (0.00) (16.13) (61.94) (21.93) (100.00) (0.00)     
ผลรวมเฉลี่ยจำกทุกประเด็น 4.05 0.67 มำก 81.00 
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 จำกตำรำงที่ 7 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม พบว่ำ 
 ในภำพรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม มีควำมพึงพอใจในคุณภำพกำร
ให้บริกำรเฉลี่ยจำกทุกประเด็นอยู่ในระดับมำก คิดเป็น 4.05 คะแนน (ร้อยละ 81.00) โดยเรียงล ำดับคะแนน
จำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็นควำมซื่อสัตย์ สุจริตในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร เช่น ไม่ขอ
สิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ เป็นต้น  คิดเป็น 4.31 คะแนน (ร้อยละ 86.20) 
รองลงมำ คือ ประเด็นผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ คิดเป็น 4.18 คะแนน (ร้อยละ 
83.60) และประเด็นได้รับบริกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน มีควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ  คิดเป็น 4.17 
คะแนน (ร้อยละ 83.40) ตำมล ำดับ 
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ส่วนที่ 3 ควำมไม่พึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 

ตำรำงที่ 8 จ ำนวนและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

ประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 
ด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอนกำรให้บริกำร   
ตัวอย่ำงทีแ่สดงควำมคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้ 9 5.81 

1. ขั้นตอนการบริการมีความซับซ้อนต้องผ่านหลายขั้นตอน ท าเสียเวลามาก 9 100.00 
ตัวอย่ำงที่ไมแ่สดงควำมคิดเห็น 146 94.19 

รวมทั้งสิ้น 155 100.00 
ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร   
ตัวอย่ำงทีแ่สดงควำมคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้ 8 5.16 

1. เจ้าหน้าที่ยังให้ค าแนะน าไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 3 37.50 
2. เจ้าหน้าที่มีน้อย ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 2 25.00 
3. การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ ใช้เวลาค่อนข้างนาน

กว่าจะตอบกลับมา เนื่องจากการโอนสายกันไปมา 1 12.50 
4. เพ่ิมทักษะการท างานเป็นทีมให้เจ้าหน้าที่ 1 12.50 
5. เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่เข้ารับบริการ 1 12.50 

ตัวอย่ำงที่ไมแ่สดงควำมคิดเห็น 147 94.84 
รวมทั้งสิ้น 155 100.00 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก   
ตัวอย่ำงทีแ่สดงควำมคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้ 11 7.10 

1. สถานทีจ่อดรถไม่เพียงพอ 5 45.46 
2. สถานทีบ่ริการไม่ต่อยมีสิ่งอ านวกความสะดวก เช่น เก้าอ้ีส าหรับพักคอย 3 27.27 
3. สถานทีใ่ห้บริการคับแคบ 2 18.18 
4. เทคโนโลยีที่ใช้บริการหรือประชาสัมพันธ์ มีน้อย และเข้าใจยาก 1 9.09 

ตัวอย่ำงที่ไมแ่สดงควำมคิดเห็น 144 92.90 
รวมทั้งสิ้น 155 100.00 

ด้ำนกำรให้บริกำร   
ตัวอย่ำงทีแ่สดงควำมคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้ 7 4.52 

1. ต้องการให้มีเจ้าหน้าที่คอยติดต่อประสานงานและแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะ 4 57.13 
2. ควรจัดระบบการเข้าชมห้องปฎิบัตการ (Lab) ให้สามารถเข้าชมได้ทุกห้อง 1 14.29 
3. รอคิวนานมาก ต้องการให้ท างานให้เร็วกว่านี้ 1 14.29 
4. เพ่ิมความครบถ้วนของการบริการให้มากกว่านี้ 1 14.29 

ตัวอย่ำงที่ไมแ่สดงควำมคิดเห็น 148 95.48 
รวมทั้งสิ้น 150 96.77 

หมำยเหตุ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส ำนักงำนเลขำนุกำรกรมอำจใช้บริกำรของงำนบริกำรอื่น ๆ ด้วย 
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จำกตำรำงที่ 8 จ ำนวนและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพ
กำรให้บริกำร จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม พบว่ำ  

ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
ส่วนใหญ่ไม่แสดงควำมคิดเห็น ร้อยละ 94.19 และมีเพียงบำงส่วนที่แสดงควำมคิดเห็นในประเด็น 
ที่ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 5.81 โดยประเด็นที่ไม่พึงพอใจ คือ ขั้นตอนกำรบริกำรมีควำมซับซ้อนต้องผ่ำนหลำย
ขั้นตอน 

ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนใหญ่ไม่แสดง
ควำมคิดเห็น ร้อยละ 94.84 และมีเพียงบำงส่วนที่แสดงควำมคิดเห็นในประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 5.16  
โดยประเด็นที่ไม่พึงพอใจมำกที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 คือ ประเด็นเจ้ำหน้ำที่ยังให้ค ำแนะน ำไม่
ชัดเจนเท่ำที่ควร ร้อยละ 37.50 รองลงมำอันดับ 2 คือ ประเด็นเจ้ำหน้ำที่มีน้อย ไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำร  
ร้อยละ 25.00 อันดับ 3 คือ กำรติดต่อประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ทำงโทรศัพท์ ใช้เวลำค่อนข้ำงนำนกว่ำ 
จะตอบกลับมำ เนื่องจำกกำรโอนสำยกันไปมำ เพ่ิมทักษะกำรท ำงำนเป็นทีมให้เจ้ำหน้ำที่ และเจ้ำหน้ำที่ไม่
ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ำท่ีเข้ำรับบริกำร ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 12.50 ตำมล ำดับ 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนใหญ่ไม่แสดง
ควำมคิดเห็น ร้อยละ 92.90 และมีเพียงบำงส่วนที่แสดงควำมคิดเห็นในประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 7.10 
โดยประเด็นที่ไม่พึงพอใจมำกที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 คือ ประเด็นสถำนที่จอดรถไม่เพียงพอ  
ร้อยละ 45.46 รองลงมำอันดับ 2 คือ ประเด็นสถำนที่บริกำรไม่ค่อยมีสิ่งอ ำนวกควำมสะดวก เช่น เก้ำอ้ี
ส ำหรับพักคอย ร้อยละ 27.27 อันดับ 3 คือ สถำนทีใ่ห้บริกำรคับแคบ ร้อยละ 18.18 ตำมล ำดับ 

ด้ ำนกำรให้บริ กำร  กลุ่ มผู้ มี ส่ วนได้ส่ วน เสี ยของส ำนั กงำน เลขำนุกำรกรม  ส่ วนใหญ่ 
ไม่แสดงควำมคิดเห็น ร้อยละ 95.48 และมีเพียงบำงส่วนที่แสดงควำมคิดเห็นในประเด็นที่ไม่พึงพอใจ  
ร้อยละ 4.52 โดยมีประเด็นที่ไม่พึงพอใจมำกที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 คือ ต้องกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่
คอยติดต่อประสำนงำนและแจ้งควำมคืบหน้ำเป็นระยะ ร้อยละ 57.13 รองลงมำอันดับ 2 คือ ควรจัดระบบ
กำรเข้ำชมห้องปฎิบัตกำร (Lab) ให้สำมำรถเข้ำชมได้ทุกห้อง รอคิวนำนมำก ต้องกำรให้ท ำงำนให้เร็วกว่ำนี้  
และเพ่ิมควำมครบถ้วนของกำรบริกำรให้มำกกว่ำนี้ ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 14.29 ตำมล ำดับ 
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83.80 

85.80 

4.39 4.38 
4.35 

4.32 4.31 

4.25 

4.21 4.21 
4.19 

4.29 

ได้กำรรับรองตำม
มำตรฐำนสำกล

กำรรักษำควำมลับ
ของผู้รับบริกำร

ด ำเนินกำรด้วย
ควำมโปร่งใส 
ซื่อสัตย์ สุจริต 

สำมำรถตรวจสอบ
ได้

ควำมสำมำรถของ
เครื่องมือและ

อุปกรณ์
วิทยำศำสตร์

ควำมรู้
ควำมสำมำรถของ

บุคลำกร

ควำมเป็นส่วน
รำชกำร

ประสิทธิภำพและ
ควำมคุ้มค่ำ

ให้บริกำรด้วย
ควำมถูกต้อง 

เที่ยงตรง เชื่อถือได้

บุคลำกรปฏิบัติงำน
ด้วยควำมเสมอ

ภำค ไม่เลือกปฏิบัติ

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 9 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

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 16 85 54 155 0 4.25 0.63 มำกที่สุด 85.00 

(0.00) (0.00) (10.32) (54.84) (34.84) (100.00) (0.00)     
2. ได้กำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล 0 0 10 74 71 155 0 4.39 0.61 มำกที่สุด 87.80 

(0.00) (0.00) (6.45) (47.74) (45.81) (100.00) (0.00)     
3. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร 0 0 15 75 62 152 3 4.31 0.64 มำกที่สุด 86.20 

(0.00) (0.00) (9.87) (49.34) (40.79) (100.00) (1.94)     
4. ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ 0 0 18 85 50 153 2 4.21 0.64 มำกที่สุด 84.20 

(0.00) (0.00) (11.76) (55.56) (32.68) (100.00) (1.29)     
5. ให้บริกำรด้วยควำมถูกต้อง เที่ยงตรง 
เชื่อถือได้ 

0 1 18 80 52 151 4 4.21 0.67 มำกที่สุด 84.20 
(0.00) (0.66) (11.92) (52.98) (34.44) (100.00) (2.58)     

6. ควำมสำมำรถของเครื่องมือและ
อุปกรณ์วิทยำศำสตร์ 

0 0 20 61 68 149 6 4.32 0.70 มำกที่สุด 86.40 
(0.00) (0.00) (13.42) (40.94) (45.64) (100.00) (3.87)     

7. ด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ 
สุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ 

0 1 23 51 78 153 2 4.35 0.75 มำกที่สุด 87.00 
(0.00) (0.66) (15.03) (33.33) (50.98) (100.00) (1.29)     

8. บุคลำกรปฏิบัติงำนด้วยควำมเสมอภำค 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

0 0 31 62 60 153 2 4.19 0.75 มำก 83.80 
(0.00) (0.00) (20.26) (40.52) (39.22) (100.00) (1.29)     

9. กำรรักษำควำมลับของผู้รับบริกำร 0 1 15 61 75 152 3 4.38 0.69 มำกที่สุด 87.60 
(0.00) (0.66) (9.87) (40.13) (49.34) (100.00) (1.94)     

ภำพรวมควำมเชื่อม่ัน 4.29 0.66 มำกที่สุด 85.80 
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 จำกตำรำงที่ 9 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม พบว่ำ 
 ในภำพรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม มีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำร
ให้บริกำรอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็น 4.29 คะแนน (ร้อยละ 85.80) โดยประเด็นที่มีควำมเชื่อมั่นมำกท่ีสุด 
3 อันดับแรก ได้แก่ ประเด็นได้กำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล คิดเป็น 4.39 คะแนน (ร้อยละ 87.80) 
รองลงมำ คือ ประเด็นกำรรักษำควำมลับของผู้รับบริกำร คิดเป็น 4.38 คะแนน (ร้อยละ 87.60) และประเด็น
ด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต สำมำรถตรวจสอบได้  คิดเป็น 4.35 คะแนน (ร้อยละ 87.00) 
ตำมล ำดับ 
 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
 
ตำรำงที่ 10 จ ำนวนและร้อยละของช่องทำงที่สะดวกในกำรติดต่อกับกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำม  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ช่องทำงท่ีสะดวกในกำรติดต่อ จ ำนวน ร้อยละ 

1. ติดต่อด้วยตนเอง 87 56.13 
2. อีเมล (E-mail) 76 49.03 
3. ไปรษณีย์ 8 5.16 
4. โทรศัพท์ 119 76.77 
5. โทรสำร (Fax) 11 7.10 
6. ข้อควำม (SMS) 7 4.52 
7. เฟซบุ๊ค (Facebook) 19 12.26 
8. ไลน์ (Line) 12 7.74 
9. อ่ืน ๆ เช่น เว็บไซต์ของกรมฯ เป็นต้น 6 3.87 

  
จำกตำรำงที่ 10 จ ำนวนและร้อยละของช่องทำงที่สะดวกในกำรติดต่อกับกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม พบว่ำ  
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนใหญ่สะดวกติดต่อกับกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
ผ่ำนทำงโทรศัพท์ ร้อยละ 76.77 รองลงมำ คือ สะดวกติดต่อด้วยตนเอง ร้อยละ 56.13 และสะดวกติดต่อ
ผ่ำนทำงอีเมล (E-mail) ร้อยละ 49.03 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 11 อันดับและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องกำรหรือคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จัดให้บริกำรเ พ่ิม เติมหรือปรับปรุ งกำรให้บริ กำร  จ ำแนกตำมผู้ มี ส่ วนได้ส่ วน เสี ย 
ของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม  

อันดับที่ ควำมต้องกำรหรือคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จัดให้บริกำรเพิ่มเติม หรือปรับปรุงกำรให้บริกำร 

ร้อยละ 

1 ขยำยกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อำคำรตั้วฯ) ให้
ครอบคลุมทุกงำนบริกำรของหน่วยงำน 17.10 

2 ปรับปรุงแบบฟอร์มต่ำง ๆ ในกำรขอรับบริกำรให้เข้ำใจง่ำยขึ้น 12.90 
3 กำรส่งมอบรำยงำนผลกำรทดสอบ/สอบเทียบ หรือใบรับรองผ่ำนระบบ

ออนไลน์ 8.82 
4 ที่ปรึกษำในกำรด ำเนินงำนด้ำนระบบคุณภำพและควำมปลอดภัย 7.74 
5 ให้มีกำรรับช ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนบัตรเครดิต 7.42 
6 กำรให้บริกำรรับตัวอย่ำงทดสอบนอกสถำนที่ (โดยคิดค่ำบริกำรเพ่ิม) 7.31 
7 มีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร เช่น กำรรับตัวอย่ำง กำรรับรำยงำนทำงข้อควำม 

(SMS) เป็นต้น 6.34 
8 เพ่ิมศูนย์รับบริกำรในส่วนภูมิภำค เช่น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดขอนแก่น  

จังหวัดปทุมธำนี เป็นต้น 5.91 
9 กำรจัดฝึกอบรม (In-house Training) 3.98 
10 กำรส่งมอบรำยงำนทดสอบควำมช ำนำญผ่ำนระบบออนไลน์ 3.33 

หมำยเหตุ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส ำนักงำนเลขำนุกำรกรมอำจใช้บริกำรของงำนบริกำรอื่น ๆ ด้วย 
 
 จำกตำรำงที่ 11 อันดับและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องกำรหรือคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
จัดให้บริกำรเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกำรให้บริกำร จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
พบว่ำ  
 ควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรมที่อยำกให้
กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้บริกำรเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกำรให้บริกำร พบว่ำ ส่วนใหญ่ต้องกำร 
ให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรขยำยกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อำคำรตั้วฯ)  
ให้ครอบคลุมทุกงำนบริกำรของหน่วยงำน  ร้อยละ 17.10 รองลงมำ คือ ปรับปรุงแบบฟอร์มต่ำง ๆ  
ในกำรขอรับบริกำรให้เข้ำใจง่ำยขึ้น ร้อยละ 12.90 และเพ่ิมกำรส่งมอบรำยงำนผลกำรทดสอบ/สอบเทียบ 
หรือใบรับรองผ่ำนระบบออนไลน์ ร้อยละ 8.82 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 12 จ ำนวนและร้อยละข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ จ ำนวน ร้อยละ 

ตัวอย่ำงทีแ่สดงควำมคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้ 3 1.94 
1. เพ่ิมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต 1 33.33 
2. ระยะเวลาในการออกใบรับรองควรมีความรวดเร็วกว่านี้ 1 33.33 
3. ระยะเวลาวิเคราะห์ผลหรือทดสอบนานเกินไป 1 33.33 

ตัวอย่ำงที่ไมแ่สดงควำมคิดเห็น 152 98.06 
รวมทั้งสิ้น 155 100.00 

หมำยเหตุ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส ำนักงำนเลขำนุกำรกรมอำจใช้บริกำรของงำนบริกำรอื่น ๆ ด้วย 
 
 จำกตำรำงที่ 12 จ ำนวนและร้อยละข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม พบว่ำ  
 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนใหญ่ไม่มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ร้อยละ 98.06 และมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ร้อยละ 1.94 โดยเสนอแนะในเรื่องเพ่ิมกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต ระยะเวลำในกำรออกใบรับรองควรมีควำมรวดเร็วกว่ำนี้ และระยะเวลำ
วิเครำะห์ผลหรือทดสอบนำนเกินไป ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 33.33 
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 ผลส ำรวจเชิงคุณภำพ 
 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

กำรสัมภำษณ์เชิงลึกของกลุ่มผู้รับบริกำรส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ประกอบด้วย หน่วยงำนเอกชน 
จ ำนวน 3 ท่ำน เป็นกำรส ำรวจข้อมูลควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริกำรเกี่ยวกับ
คุณภำพกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรในประเด็นต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นผู้ให้สัมภำษณ์ ประกอบด้วย เจ้ำของกิจกำร และเจ้ำหน้ำที่สนับสนุนทั่วไป 
ซ่ึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมคิดเห็นต่อประเด็นต่ำง ๆ สำมำรถสรุปได้ดังนี้  

 
ประเด็นกำรรับรู้ และติดตำมข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  

พบว่ำ ส่วนใหญ่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนหน้ำที่จะได้มีกำรติดต่อนั้น ไม่เคยได้รับรู้และติดตำมข้อมูลข่ำวสำร
เกี่ยวกับกำรให้บริกำรของกรมวิทยำสตร์บริกำรจนกระทั้งได้มีกำรติดต่อกัน โดยช่องทำงกำรติดต่อส่วนใหญ่
เป็นกำรประสำนงำนโดยมีเจ้ำหน้ำที่ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรท ำหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ประเด็นควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรในแต่ละงำนบริกำร  ส่วนใหญ่ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจที่ได้มีกำรติดต่อกันแต่อำจจะไม่ค่อยบ่อยนัก เช่น กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
มีควำมต้องกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยในกำรจัดประชำสัมพันธ์และเผยแพร่กรมวิทยำศำสตร์บริกำรให้เป็น
ที่รู้จักในทำงสำธำรณะ เช่น ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อโทรทัศน์ และกำรที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำรได้มี 
กำรใช้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกำรซื้อผลิตภัณฑ์เข้ำมำใช้ในกรมวิทยำศำสตร์บริกำร เช่น  
กำรซื้อแบตเตอรี่ส ำรองไฟ และกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรเป็นสถำนที่ดูงำนของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ต้องกำรเข้ำมำศึกษำดูงำน ซึ่งโดยภำพรวมแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจในกำรบริกำร  
ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ควำมพึงพอใจกำรมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ 

ประเด็นควำมเชื่อม่ันในกำรรับบริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร โดยภำพรวมผู้รับบริกำร  
มีควำมเชื่อมั่นต่อกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรอยู่ในระดับมำกที่สุด  มีคะแนนเฉลี่ย 8.67 จำก
คะแนนเต็ม 10 (ผู้รับบริกำรที่ให้สัมภำษณ์ จ ำนวน 3 ท่ำน ให้คะแนนควำมเชื่อมั่น 10 คะแนน จ ำนวน  
1 ท่ำน และ 8 คะแนน จ ำนวน 2 ท่ำน) ในภำพรวมแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมเชื่อมั่นในกำรบริกำร 
ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร และด้วยควำมที่เป็นหน่วยงำนของรัฐที่มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ  
และควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำง ๆ สูง จึงท ำให้เกิดควำมเชื่อมั่นทั้งต่อหน่วยงำนภำครัฐและหน่วยงำน
ภำคเอกชนที่ได้เข้ำมำติดต่อ 

ประเด็นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นของกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร พบว่ำ ในมุมมอง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น จุดเด่นของกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร คือ ควำมเป็นหน่วยงำน
ภำครัฐที่มีกำรบริกำรที่หลำกหลำยและเป็นประโยชน์กับประชำชนและเป็นหน่วยงำนที่สำมำรถให้บริกำร
ประชำชนในรำคำที่ไม่แพงและเป็นหน่วยงำนที่มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูงและเป็นที่ พ่ึง  
ของประชำชนที่ต้องกำรรับบริกำรได้ 
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ประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีควำมเชื่อมั่นและพึงพอใจในกรมวิทยำศำสตร์บริกำร และต้องกำรให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรมีกำรพัฒนำ
และปรับปรุงในเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้ 

1) กำรปรับปรุงภำพลักษณ์ให้ดูมีควำมทันสมัยและเข้ำถึง ได้ง่ ำย กำรลดขั้นตอนต่ำง ๆ  
ให้มีควำมกระชับ เข้ำใจขั้นตอนกำรประสำนงำนที่ง่ำยของควำมเป็นระบบรำชกำร 

2) ต้องกำรให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรมีกำรส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์หน่วยงำนให้เป็นที่รู้จัก 
ของคนท่ัวไปเกี่ยวกับกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำรมี 

3) ปรับปรุงเรื่องของสถำนที่จอดรถ และเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย (รปภ.) ที่อ ำนวยควำมสะดวก
ให้เน้นกำรบริกำรผู้เข้ำมำติดต่อให้มำกขึ้น 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ก 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรส ำรวจ 
(แบบสัมภำษณ์ และแบบสอบถำม) 
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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 ควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
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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. อื่น 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 ำแบบสอบถำมของแต่ละงำนบริกำรมำท ำกำรทดสอบ (Try Out) จ ำนวน 30 ชุด  
ต่อ 1 งำนบริกำร เพ่ือตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ ด้วยกำรตรวจสอบควำมเที่ยง ( Reliability)  
ของเครื่องมือ ซึ่งเป็นค่ำที่ใช้วัดควำมสอดคล้องภำยในของค ำตอบของค ำถำมหลำย ๆ ข้อในแบบสอบถำม  
ชุดเดียวกัน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟำ (Coefficient Alpha) ของครอนบำค (Cronbach) ด้วยโปรแกรม
ส ำเร็จรูปทำงสถิติ และค่ำสัมประสิทธิ์ที่ค ำนวณได้ต้องมีค่ำตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป จึงจะถือว่ำแบบสอบถำมนี้  
มีคุณภำพสำมำรถน ำไปใช้เก็บข้อมูลได้จริง อย่ำงไรก็ตำม กำรประเมินควำมเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟำของ
เครื่องมือ มีเกณฑ์กำรประเมินควำมเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค ดังนี้ (ศิริชัย กำญจนวำสี, 2544) 

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 
 

ผลกำรวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมเที่ยงของแบบสอบถำมแต่ละฉบับ มีค่ำมำกกว่ำ 0.7 ขึ้นไป  
แสดงว่ำ เครื่องมือมีควำมสอดคล้องภำยในอยู่ในระดับพอใช้ถึงดีมำก 
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ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม  
 
 ผลกำรทดสอบค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำมในส่วนของควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำร 

ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
 
Reliability 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.970 12 

 
Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
1. ขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน รวดเร็ว และไม่
ยุ่งยำกซับซ้อน 49.770 25.426 .807 .968 
2. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 49.670 24.644 .956 .965 
3. ควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร 49.700 24.079 .950 .964 
4. ได้รับบริกำรที่เป็นมำตรฐำนเดยีวกัน มีควำมเสมอ
ภำค ไมเ่ลือกปฏิบัต ิ 49.500 25.707 .780 .969 
5. ช่องทำงกำรให้บริกำรสะดวก เข้ำถึงง่ำย และมีควำม
หลำกหลำย 49.630 25.275 .823 .968 
6. มีกำรประชำสัมพันธ์ขั้นตอนกำรให้บริกำร หรือ
ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย และทั่วถึง 49.700 26.493 .495 .977 
7. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง  น่ำเชื่อถือ 49.700 24.079 .950 .964 
8. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรตรงตำมควำมต้องกำร และ
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได ้ 49.670 24.644 .956 .965 
9. อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรขอรบับริกำร มีควำม
ชัดเจน  คุ้มค่ำ และเหมำะสม 49.670 24.644 .956 .965 
10. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรในกำรให้บริกำร 
เช่น สำมำรถตอบค ำถำมช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค ำแนะน ำ 
ช่วยแก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง น่ำเชื่อถือ และเป็น
ประโยชน ์ 49.670 24.299 .904 .966 
11. ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกรผู้ให้บริกำร 49.700 25.390 .798 .968 
12. ควำมซื่อสัตยส์ุจรติในกำรปฏบิัติงำนของบุคลำกร 
เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไมร่ับสินบน  ไม่หำประโยชน์
ในทำงมิชอบ เป็นต้น 49.470 25.913 .759 .969 
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ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
 
 ผลกำรทดสอบค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำมในส่วนของควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรของ 

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร  

 
Reliability 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.955 12 

 
Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
1. ขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน รวดเร็ว และไม่
ยุ่งยำกซับซ้อน 47.830 27.523 .862 .949 
2. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 47.830 27.523 .862 .949 
3. ควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร 47.830 29.316 .737 .953 
4. ได้รับบริกำรที่เป็นมำตรฐำนเดยีวกัน มีควำมเสมอ
ภำค ไมเ่ลือกปฏิบัต ิ 47.500 28.466 .758 .952 
5. ช่องทำงกำรให้บริกำรสะดวก เข้ำถึงง่ำย และมีควำม
หลำกหลำย 47.700 29.734 .659 .955 
6. มีกำรประชำสัมพันธ์ขั้นตอนกำรให้บริกำร หรือ
ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย และทั่วถึง 47.670 29.747 .553 .958 
7. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง  น่ำเชื่อถือ 47.630 28.102 .836 .950 
8. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรตรงตำมควำมต้องกำร และ
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได ้ 47.600 28.524 .861 .950 
9. อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรขอรบับริกำร มีควำม
ชัดเจน  คุ้มค่ำ และเหมำะสม 47.730 26.409 .902 .948 
10. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรในกำรให้บริกำร 
เช่น สำมำรถตอบค ำถำมช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค ำแนะน ำ 
ช่วยแก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง น่ำเชื่อถือ และเป็น
ประโยชน ์ 47.630 28.102 .836 .950 
11. ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกรผู้ให้บริกำร 47.800 26.924 .856 .949 
12. ควำมซื่อสัตยส์ุจรติในกำรปฏบิัติงำนของบุคลำกร 
เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไมร่ับสินบน  ไม่หำประโยชน์
ในทำงมิชอบ เป็นต้น 47.600 27.903 .704 .955 
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ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
 
 ผลกำรทดสอบค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำมในส่วนของควำมเชื่อม่ันในกำรรับบริกำรของ 

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
  

Reliability 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.969 9 

 
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 36.270 16.616 .815 .968 
2. ได้กำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล 36.100 16.162 .950 .963 
3. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร 36.100 16.162 .950 .963 
4. ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ 36.270 16.616 .815 .968 
5. ให้บริกำรด้วยควำมถูกต้อง เที่ยงตรง เช่ือถือได ้ 36.270 16.616 .815 .968 
6. ควำมสำมำรถของเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยำศำสตร ์ 36.070 16.340 .918 .964 
7. ด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ซือ่สัตย์ สจุริต สำมำรถ
ตรวจสอบได ้ 36.170 15.385 .899 .964 
8. บุคลำกรปฏิบตัิงำนด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือก
ปฏิบัต ิ 36.300 14.079 .897 .970 
9. กำรรักษำควำมลับของผู้รับบรกิำร 36.070 16.340 .918 .964 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


