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คํานํา 

รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ประจําปงบประมาณ 2561 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสียในคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ สํารวจความตองการและ

ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

สํารวจความเชื่อมั่นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

และนําผลการสํารวจไปใชในการวางแผนยุทธศาสตร และปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ  

และการใหบรกิาร เพื่อใหผูประกอบการไดรับประโยชนจากบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการสูงสุด 

โดยผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดําเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ของสํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ  

ดวยวิธีการสัมภาษณทางโทรศัพท สงแบบสอบถามทางไปรษณีย แบบสอบถามออนไลน โดยมีขนาด

ตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 208 หนวย และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดําเนินการ 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview) จากกลุมผูมีสวนไดสวนเสยี จํานวน 

2 หนวยตัวอยาง โดยดําเนินการสํารวจชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – มกราคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ 

ผูวิจัยหวังวารายงานการสํารวจฉบับนี้จะมีประโยชนไมมากก็นอยแกผูที่สนใจ อนึ่ง โครงการวิจัยคร้ังน้ี

สําเร็จลุลวงลงได โดยไดรับความรวมมือจากคณะทํางานของกรมวิทยาศาสตรบริการในการรวม

กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินการสํารวจ รวมทั้งกลุมตัวอยางท่ีไดเสียสละเวลาแสดงความคิดเห็น

ในแบบสอบถาม ซึ่งศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” ขอขอบพระคุณทุกฝายมา ณ โอกาสน้ี 
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สารบัญ 

 หนา 

คาํนํา ก 

สารบัญ ข 

สารบัญตาราง ค 

ผลการสํารวจ  สํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ  

ผลการสํารวจของกลุมผูมีสวนไดสวนเสยี 1 

ผลสํารวจเชิงคุณภาพ 15 

ภาคผนวก ก เคร่ืองมือท่ีใชในการสํารวจ 18 

ภาคผนวก ข ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 24 
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สารบัญตาราง  

  หนา 
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของประเภทหนวยงานที่มาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ 

จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ 
1 

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของวัตถุประสงคในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ 

1 

ตารางที่ 3  จํานวนและรอยละของหนวยงาน/งานบริการที่มาติดตอ จําแนกตามผูมีสวนได 
สวนเสียของสํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ 

2 

ตารางที่ 4  จํานวนและรอยละของความถ่ีในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม
ผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ (ในรอบ 3 
เดือนที่ผานมา) 

3 

ตารางที่ 5  จํานวนและรอยละของประเภทแหลงขอมูลที่ทําใหผูมีสวนไดสวนเสีย รูจัก 
กรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเลขานุการ
กรมวิทยาศาสตรบรกิาร  

3 

ตารางที่ 6  คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพ 
การใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียสํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ 

4 

ตารางที่ 7  คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพ 
การใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียสํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ 

7 

ตารางที่ 8  จํานวนและรอยละของผู มีสวนไดสวนเสียที่มีประเด็นที่ ไม พึงพอใจตอคุณภาพ 
การใหบริการ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเลขานกุารกรมวิทยาศาสตรบริการ 

9 

ตารางที่ 9   คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพ 
การใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียสํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ 

11 

ตารางที่ 10  จํานวนและรอยละของชองทางที่สะดวกในการติดตอกับกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ 

12 

ตารางที่ 11   จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความตองการ หรือความคาดหวังให
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ
สํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบรกิาร 

13 

ตารางที่ 12  จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความตองการ หรือความคาดหวังให
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ
สํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบรกิาร 

13 

ตารางที่ 13   จํานวนและรอยละขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ จําแนกตามผูมีสวนได 
สวนเสียของสํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ 

14 
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 ผลสํารวจของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

 สํานักงานเลขานกุารกรมวิทยาศาสตรบริการ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของประเภทหนวยงานท่ีมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม 
ผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ประเภทหนวยงาน จํานวน รอยละ 
1. สวนราชการ 128 61.54 
2. รัฐวิสาหกิจ 24 11.54 
3. องคกรมหาชน 6 2.88 
4. หนวยงานในกํากับของรัฐ 17 8.17 
5. สมาคม/มูลนิธิ 2 0.96 
6. องคกรวิชาชีพ 1 0.48 
7. หนวยงานเอกชน 30 14.42 

รวม 208 100.00 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา 

 ประเภทหนวยงานท่ีมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการของกลุมผู มีสวนไดสวนเสียของ

สํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ สวนใหญเปนหนวยงานในสวนราชการมากที่สุด รอยละ 

61.54 รองลงมา คือ หนวยงานเอกชน รอยละ 14.42 หนวยงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 11.54 

หนวยงานในกํากับของรัฐ รอยละ 8.17 และองคกรมหาชน รอยละ 2.88 ตามลําดบั 

 

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของวัตถุประสงคในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม 
ผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

วัตถุประสงคในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จํานวน รอยละ 

1. ขอคําปรึกษา 43 20.67 

2. ขอขอมูล 102 49.04 

3. ขอรับบริการ  53 25.48 

4. ประสานงานทั่วไป 113 54.33 

5. ประชุม/สัมมนา 37 17.79 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา 

 วัตถุประสงคในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงาน

เลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ สวนใหญมาติดตอประสานงานทั่วไปมากท่ีสุด รอยละ 54.33 

รองลงมา คือ ขอขอมูล รอยละ 49.04 ขอรับบริการ รอยละ 25.48 ขอคําปรึกษา รอยละ 20.67 

และประชุม/สัมมนา รอยละ 17.79 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของหนวยงาน/งานบริการท่ีมาติดตอ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสีย 

ของสํานกังานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
หนวยงาน/งานบริการ จํานวน รอยละ 

1. สํานักงานเลขานุการกรม เชน ศนูยรับบริการเบ็ดเสร็จ, การเงิน, พัสดุ, 

ประชาสัมพันธ  

208 100.00 

2. สํานักเทคโนโลยีชุมชน  10 4.81 

3. สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ  13 6.25 

4. สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ  26 12.50 

5. สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  67 32.21 

6. กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค  0 0.00 

7. กองวัสดุวิศวกรรม 1 0.48 

8. กองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร 3 1.44 

9. กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ 18 8.65 

  
จากตารางท่ี 3 พบวา 

 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของสํานกังานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบรกิารท้ังหมดเคยมาติดตอที่

สํานักงานเลขานุการกรม เชน ศูนยรับบริการเบ็ดเสร็จ, การเงิน, พัสดุ, ประชาสัมพันธ รองลงมา คือ 

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 32.21 สํานักพัฒนาศักยภาพ

นักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ รอยละ 12.50 กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ 

รอยละ 8.65 และสํานักบรหิารและรับรองหองปฏิบัติการ รอยละ 6.25 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละของความถี่ในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม 
ผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบรกิาร (ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา) 

ความถี่ในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จํานวน รอยละ 

1. 1 – 5 ครั้ง 203 97.60 

2. 6 – 10 ครั้ง 3 1.44 

3. 11 – 15 คร้ัง 0 0.00 

4. มากกวา 15 คร้ัง 2 0.96 

รวม 208 100.00 

  
จากตารางท่ี 4 พบวา 

 ความถ่ีในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงาน

เลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา สวนใหญมาติดตอ 1 – 5 ครั้ ง  

รอยละ 97.60 รองลงมา คือ มาติดตอ 6 – 10 ครั้ง รอยละ 1.44 และมาติดตอมากกวา 15 ครั้ง 

รอยละ 0.96 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 5 จํานวนและรอยละของประเภทแหลงขอมูลที่ทําใหผูมีสวนไดสวนเสียรูจักกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ประเภทของแหลงขอมูล จํานวน รอยละ 

1. เว็บไซต 148 71.15 

2. เฟสบุก 13 6.25 

3. วิทยุ/โทรทัศน 28 13.46 

4. สื่อสิ่งพิมพ 62 29.81 

5. บุคคลแนะนํา 71 34.13 

6. งานสัมมนา/นิทรรศการ 51 24.52 

7. อื่น ๆ (รูจักเพราะเปนหนวยงานราชการในสังกัดเดียวกัน หรือเปน

หนวยงานที่ทํางานรวมกัน) 

8 3.85 

 

 จากตารางท่ี 5 พบวา 

 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ สวนใหญรูจัก 

กรมวิทยาศาสตรบริการผานทางเว็บไซตมากท่ีสุด รอยละ 71.15 รองลงมา คอื บุคคลแนะนํา รอยละ 

34.13 สื่อสิ่งพิมพ รอยละ 29.81 งานสัมมนา/นิทรรศการ รอยละ 24.52 และวิทยุ/โทรทัศน  

รอยละ 13.46 ตามลําดับ 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -4- 

สวนท่ี 2 ประเมินความคาดหวัง และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ตารางท่ี 6 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียสํานักงานเลขานุการ 
กรมวิทยาศาสตรบริการ 

ประเด็นความคาดหวัง 
ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน รวดเร็ว และไมยุงยาก
ซับซอน 

0 0 70 111 27 3.79 0.652 มาก 75.80 
(0.00) (0.00) (33.65) (53.37) (12.98)     

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ 0 1 66 116 25 3.79 0.645 มาก 75.80 
(0.00) (0.48) (31.73) (55.77) (12.02)     

3. ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ 0 0 56 108 44 3.94 0.693 มาก 78.80 

(0.00) (0.00) (26.92) (51.92) (21.15)     

4. ไดรับบริการที่เปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเสมอภาค 
ไมเลือกปฏบิัติ 

0 1 42 115 50 4.03 0.680 มาก 80.60 
(0.00) (0.48) (20.19) (55.29) (24.04)     

5. ชองทางการใหบริการสะดวก เขาถึงงาย และมีความ
หลากหลาย 

0 0 44 137 27 3.92 0.580 มาก 78.40 
(0.00) (0.00) (21.15) (65.87) (12.98)     

6. มีการประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการ หรือขอมูล
ขาวสารผานชองทางที่หลากหลาย และทั่วถึง 

0 7 48 124 29 3.84 0.694 มาก 76.80 
(0.00) (3.37) (23.08) (59.62) (13.94)     

7. ผลลัพธของการใหบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ 0 0 47 106 55 4.04 0.701 มาก 80.80 
(0.00) (0.00) (22.60) (50.96) (26.44)     

8. ผลลัพธของการใหบริการตรงตามความตองการ  
และสามารถนําไปใชประโยชนได 

0 0 47 119 42 3.98 0.655 มาก 79.60 
(0.00) (0.00) (22.60) (57.21) (20.19)     

 
 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -5- 

ตารางท่ี 6 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียสํานักงานเลขานุการ 
กรมวิทยาศาสตรบริการ 

ประเด็นความคาดหวัง 

ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความ

คาดหวัง 

รอยละ

ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

9. อัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการมีความชัดเจน  
คุมคา และเหมาะสม 

0 4 72 108 24 3.73 0.684 มาก 74.60 
(0.00) (1.92) (34.62) (51.92) (11.54)     

10. ความรูความสามารถของบุคลากรในการใหบริการ เชน 
สามารถตอบคาํถามชี้แจงขอสงสัย, ใหคําแนะนํา, ชวยแกไข
ปญหาไดอยางถูกตอง, นาเชื่อถือ และเปนประโยชน 

0 0 50 114 44 3.97 0.673 มาก 79.40 
(0.00) (0.00) (24.04) (54.81) (21.15) 

    
11. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบริการ 0 0 62 109 37 3.88 0.681 มาก 77.60 

(0.00) (0.00) (29.81) (52.40) (17.79)     
12. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชน
ในทางมิชอบ เปนตน 

0 1 45 98 64 4.08 0.734 มาก 81.60 
(0.00) (0.48) (21.63) (47.12) (30.77) 

    
13. ภาพรวมการใหบริการ 0 0 38 116 54 4.08 0.662 มาก 81.60 

(0.00) (0.00) (18.27) (55.77) (25.96)     

ผลรวมเฉล่ียจากทุกประเด็น 3.93 0.553 มาก 78.60 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -6- 

 จากตารางท่ี 6 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ  
มีความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการเฉล่ียจากทุกประเด็นอยูในระดับมาก คิดเปน 3.93 คะแนน 
(รอยละ 78.60) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 5 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็นความซื่อสัตย
สุจรติในการปฏิบัติงานของบุคลากร เชน ไมขอส่ิงตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชนในทางมิชอบ 
ปนตน คิดเปน 4.08 คะแนน (รอยละ 81.60) รองลงมา คือ ประเด็นผลลัพธของการใหบริการมี
ความถูกตอง นาเช่ือถือ คิดเปน 4.04 คะแนน (รอยละ 80.80) ประเด็นไดรับบริการท่ีเปนมาตรฐาน
เดียวกัน มีความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ คิดเปน 4.03 คะแนน (รอยละ 80.60) ประเด็นผลลัพธ
ของการใหบริการตรงตามความตองการ และสามารถนําไปใชประโยชนได คิดเปน 3.98 คะแนน 
(รอยละ 79.60)  และประเด็นความรูความสามารถของบุคลากรในการใหบริการ เชน สามารถตอบ
คําถามช้ีแจงขอสงสัย, ใหคําแนะนํา, ชวยแกไขปญหาไดอยางถูกตอง, นาเชื่อถือ และเปนประโยชน 
คิดเปน 3.97 คะแนน (รอยละ 79.40) ตามลําดับ 
 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 
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ตารางท่ี 7 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียสํานักงานเลขานุการ 
กรมวิทยาศาสตรบริการ 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน รวดเร็ว และไมยุงยาก
ซับซอน 

0 0 66 117 25 3.80 0.633 มาก 76.00 
(0.00) (0.00) (31.73) (56.25) (12.02)     

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ 0 1 70 117 20 3.75 0.626 มาก 75.00 
(0.00) (0.48) (33.65) (56.25) (9.62)     

3. ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ 0 0 45 136 26 3.91 0.580 มาก 78.20 

(0.00) (0.00) (21.74) (65.70) (12.56)     

4. ไดรับบริการท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเสมอภาค 
ไมเลือกปฏบิัติ 

0 0 33 138 37 4.02 0.581 มาก 80.40 
(0.00) (0.00) (15.87) (66.35) (17.79)     

5. ชองทางการใหบริการสะดวก เขาถึงงาย และมีความ
หลากหลาย 

0 1 47 134 26 3.89 0.600 มาก 77.80 
(0.00) (0.48) (22.60) (64.42) (12.50)     

6. มีการประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการ หรือขอมูล
ขาวสารผานชองทางที่หลากหลาย และทั่วถึง 

0 7 76 112 13 3.63 0.654 มาก 72.60 
(0.00) (3.37) (36.54) (53.85) (6.25)     

7. ผลลัพธของการใหบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ 0 0 42 127 39 3.99 0.625 มาก 79.80 
(0.00) (0.00) (20.19) (61.06) (18.75)     

8. ผลลัพธของการใหบริการตรงตามความตองการ  
และสามารถนําไปใชประโยชนได 

0 0 35 131 42 4.03 0.609 มาก 80.60 
(0.00) (0.00) (16.83) (62.98) (20.19)     

 
 
 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -8- 

ตารางท่ี 7 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียสํานักงานเลขานุการ 
กรมวิทยาศาสตรบริการ 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

รอยละ

ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

9. อัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการมีความชัดเจน  
คุมคา และเหมาะสม 

0 4 67 104 33 3.80 0.721 มาก 76.00 
(0.00) (1.92) (32.21) (50.00) (15.87)     

10. ความรูความสามารถของบุคลากรในการใหบริการ เชน 
สามารถตอบคาํถามชี้แจงขอสงสัย, ใหคําแนะนํา, ชวยแกไข
ปญหาไดอยางถูกตอง, นาเชื่อถือ และเปนประโยชน 

0 0 48 116 44 3.98 0.666 มาก 79.60 
(0.00) (0.00) (23.08) (55.77) (21.15) 

    
11. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบริการ 0 0 71 103 34 3.82 0.690 มาก 76.40 

(0.00) (0.00) (34.13) (49.52) (16.35)     
12. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชน
ในทางมิชอบ เปนตน 

0 1 35 102 70 4.16 0.708 มาก 83.20 
(0.00) (0.48) (16.83) (49.04) (33.65) 

    
13. ภาพรวมการใหบริการ 0 0 29 136 43 4.07 0.586 มาก 81.40 

(0.00) (0.00) (13.94) (65.38) (20.67)     

ผลรวมเฉล่ียจากทุกประเด็น 3.91 0.494 มาก 78.20 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -9- 

 จากตารางท่ี 7 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ  

มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการเฉลี่ยจากทุกประเด็นอยูในระดับมาก คิดเปน 3.91 คะแนน 

(รอยละ 78.20) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 5 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็นความซื่อสัตย

สุจรติในการปฏิบัติงานของบุคลากร เชน ไมขอส่ิงตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชนในทางมิชอบ 

เปนตน คิดเปน 4.16 คะแนน (รอยละ 83.20) รองลงมา คือ ประเด็นผลลัพธของการใหบริการ 

ตรงตามความตองการ และสามารถนําไปใชประโยชนได คิดเปน 4.03 คะแนน (รอยละ 80.60)  

ประเด็นไดรับบริการท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ คิดเปน 4.02 คะแนน 

(รอยละ 80.40) ประเด็นผลลัพธของการใหบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ คิดเปน 3.99 คะแนน 

(รอยละ 79.80) และประเด็นความรูความสามารถของบุคลากรในการใหบริการ เชน สามารถตอบ

คําถามช้ีแจงขอสงสัย, ใหคําแนะนํา, ชวยแกไขปญหาไดอยางถูกตอง, นาเชื่อถือ และเปนประโยชน 

คิดเปน 3.98 คะแนน (รอยละ 79.60) ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 3 ประเมินความไมพงึพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ตารางท่ี 8 จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ประเด็นท่ีไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ จํานวน รอยละ 
ไมมีประเด็นไมพึงพอใจ 187 89.90 

มีประเด็นไมพึงพอใจ 21 10.10 

ประเด็นไมพึงพอใจ อันดับ รอยละ  

1. ระยะเวลาในการใหบริการ 1 21.82  

2. ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน 1 21.82  

3. ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 2 20.91  
4. ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการใหบริการ 3 12.73  
5. การประกาศหรือแจงขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการใหบริการ 4 5.45  
6. การใหบริการของเจาหนาที่ 4 5.45  
7. การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ รปภ. 4 5.45  
8. ขอมูล และองคความรูที่ไดรับ 5 3.64  
9. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ (สิ่งอํานวย
ความสะดวกไมเพียงพอ เชน ที่นั่ง หองน้ํา) 6 1.82 

 

10.  ดานอ่ืน ๆ  การเดินทางไปกรมวิทยาศาสตรบริการมีความ
ลําบาก 7 0.91 

 

รวมท้ังส้ิน 208 100.00 
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จากตารางท่ี 8 พบวา  

 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ สวนใหญไมมีประเด็น

ที่ไมพึงพอใจ รอยละ 89.90 และมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจ รอยละ 10.10 โดยมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจ

มากท่ีสุด 5 อันดับแรก ไดแก อันดับ 1 คือ ระยะเวลาในการใหบริการ และความสะดวกรวดเร็วใน

การติดตอประสานงาน ในสัดสวนท่ีเทากัน รอยละ 21.82 อันดับ 2 คือ ความเพียงพอของสถานท่ี

จอดรถ รอยละ 20.91 อันดับ 3 คือ ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการใหบริการ รอยละ 

12.73 อันดับ 4 คือ การประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ การใหบริการของ

เจาหนาที่ และการอํานวยความสะดวกของเจาหนาท่ี รปภ. ในสัดสวนท่ีเทากัน รอยละ 5.45 และ

อันดับ 5 คือ ขอมูล และองคความรูที่ไดรับ รอยละ 3.64 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 4 ประเมินความเชื่อม่ันในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
 

ตารางท่ี 9 คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการของผู มีสวนไดสวนเสียสํานักงานเลขานุการ 
กรมวิทยาศาสตรบริการ 

ประเด็นความเชื่อม่ัน 
ระดับความเชื่อม่ัน 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
เชื่อม่ัน 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ความเปนสวนราชการ 0 0 8 133 67 4.28 0.531 มากที่สุด 85.60 
(0.00) (0.00) (3.85) (63.94) (32.21)     

2. ไดการรบัรองตามมาตรฐานสากล 0 0 9 133 66 4.27 0.536 มากที่สุด 85.40 
(0.00) (0.00) (4.33) (63.94) (31.73)     

3. ความรูความสามารถของบุคลากร 0 0 17 146 45 4.13 0.530 มาก 82.60 
(0.00) (0.00) (8.17) (70.19) (21.63)     

4. ประสิทธิภาพและความคุมคา 0 0 27 151 30 4.01 0.525 มาก 80.20 
(0.00) (0.00) (12.98) (72.60) (14.42)     

5. ใหบริการดวยความถูกตอง เที่ยงตรง เชื่อถือได 0 0 21 134 53 4.15 0.578 มาก 83.00 
(0.00) (0.00) (10.10) (64.42) (25.48)     

6. ความสามารถของเคร่ืองมือ และอุปกรณวทิยาศาสตร 0 1 26 127 54 4.13 0.625 มาก 82.60 
(0.00) (0.48) (12.50) (61.06) (25.96)     

7. ดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจรติ สามารถ
ตรวจสอบได 

0 0 25 130 53 4.13 0.599 มาก 82.60 
(0.00) (0.00) (12.02) (62.50) (25.48)     

8. บุคลากรปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัต ิ 0 0 41 112 55 4.07 0.678 มาก 81.40 
(0.00) (0.00) (19.71) (53.85) (26.44)     

9. การรักษาความลับของผูรับบริการ 0 0 19 128 61 4.20 0.588 มาก 84.00 
(0.00) (0.00) (9.13) (61.54) (29.33)     

ภาพรวมความเชื่อม่ัน 4.15 0.452 มาก 83.00 
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 จากตารางท่ี 9 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ  

มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก คิดเปน 4.15 คะแนน (รอยละ 83.00)  

โดยประเด็นที่มีความเชื่อมั่นมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก ประเด็นความเปนสวนราชการ คิดเปน 

4.28 คะแนน (รอยละ 85.60) รองลงมา คือ ประเด็นไดการรับรองตามมาตรฐานสากล คิดเปน 

4.27 คะแนน (รอยละ 85.40) ประเด็นการรักษาความลับของผูรับบริการ คิดเปน 4.20 คะแนน 

(รอยละ 84.00) ประเด็นใหบริการดวยความถูกตอง เที่ยงตรง เชื่อถือได คิดเปน 4.15 คะแนน  

(รอยละ 83.00) ประเด็นความรูความสามารถของบุคลากร ประเด็นความสามารถของเครื่องมือและ

อุปกรณวิทยาศาสตร และประเด็นดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 

ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 4.13 คะแนน (รอยละ 82.60) ตามลําดับ 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ตารางท่ี 10 จํานวนและรอยละของชองทางท่ีสะดวกในการติดตอกับกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม 
ผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ (ตอบไดมากกวา 1 
ขอ) 

ชองทางท่ีสะดวกในการติดตอ จํานวน รอยละ 

1. ติดตอดวยตนเอง 85 40.87 

2. อีเมล 123 59.13 

3. ไปรษณีย 46 22.12 

4. โทรศัพท 142 68.27 

5. โทรสาร (Fax) 27 12.98 

6. ขอความ SMS 3 1.44 

7. เฟสบุก 35 16.83 

8. ไลน 45 21.63 

 จากตารางท่ี 10 พบวา  

 ผูมสีวนไดสวนเสียของสํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ สวนใหญสะดวกติดตอกับ

กรมวิทยาศาสตรบริการผานทางโทรศัพท รอยละ 68.27 รองลงมา คือ สะดวกติดตอผานทางอีเมล 

รอยละ 59.13 สะดวกมาติดตอดวยตนเอง รอยละ 40.87 สะดวกติดตอผานทางไปรษณีย รอยละ 

22.12 และสะดวกติดตอผานทางไลน รอยละ 21.63 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 11 จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความตองการ หรือความคาดหวังให 
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ 
สาํนักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบรกิาร 

ความตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จํานวน รอยละ 

1. ไมมีความตองการ หรอืความคาดหวัง 7 3.37 

2. มีความตองการ หรือความคาดหวัง 201 96.63 

รวมท้ังสิ้น 208 100.00 

 จากตารางท่ี 11 พบวา  

 ผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ สวนใหญมีความตองการ 

หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม รอยละ 96.63 และไมมีความ

ตองการหรอืความคาดหวัง รอยละ 3.37 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 12 จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความตองการ หรือความคาดหวังให 
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ 
สํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (เฉพาะผูท่ีมี
ความตองการ หรือความคาดหวัง) 

ประเด็นท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวัง จํานวน รอยละ 

1. ขยายการใหบริการของศนูยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณช้ัน 1 อาคารต้ัว) 

ใหครอบคลุมทุกงานบริการของหนวยงาน 
88 43.78 

2. เพ่ิมศูนยรับบริการในสวนภูมิภาค 105 52.24 

3. มีการแจงขอมูลขาวสาร เชน การรับตัวอยาง, การรับรายงานทาง SMS เปนตน 62 30.85 

4. การสงมอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผานระบบออนไลน 76 37.81 

5. การสงมอบรายงานทดสอบความชํานาญผานระบบออนไลน 34 16.92 

6. ใหมีการรับชําระคาธรรมเนียมผานบัตรเครดิต 26 12.94 

7. ปรับปรุงแบบฟอรมตาง ๆ ในการขอรับบรกิารใหเขาใจงายขึ้น 51 25.37 

8. การใหบรกิารรับตัวอยางทดสอบนอกสถานท่ี (โดยคิดคาบรกิารเพ่ิม) 50 24.88 

9. อื่น ๆ เชน เพ่ิมการประชาสัมพันธ 2 1.00 
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 จากตารางที่ 12 พบวา  

 ความตองการ หรือความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเลขานุการ 

กรมวิทยาศาสตรบริการท่ีอยากใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหบริการเพ่ิมเติม พบวา สวนใหญ

ตองการใหกรมวิทยาศาสตรบริการเพิ่มศูนยรับบริการในสวนภูมิภาคมากท่ีสุด รอยละ 52.24 

รองลงมา คือ ขยายการใหบริการของศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อาคารตั้ว) ใหครอบคลุม

ทุกงานบริการของหนวยงาน รอยละ 43.78 การสงมอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรอง

ผานระบบออนไลน รอยละ 37.81 มีการแจงขอมูลขาวสาร เชน การรับตัวอยาง, การรับรายงาน 

ทาง SMS เปนตน รอยละ 30.85 และปรับปรุงแบบฟอรมตาง ๆ ในการขอรับบริการใหเขาใจงายขึ้น 

รอยละ 25.37 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 13 จํานวนและรอยละขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ
สํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ขอคดิเห็น หรือขอเสนอแนะ  จํานวน รอยละ 

 สําหรับตัวอยางท่ีแสดงความคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้  1 0.48 
เพ่ิมสถานที่จอดรถใหมากขึ้น : รอยละ 100.00   

 สําหรับตัวอยางที่ไมแสดงความคิดเห็น   207 99.52 
รวมท้ังสิ้น  208 100.00 

 จากตารางท่ี 13 พบวา  

 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ สวนใหญไมมี

ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ รอยละ 99.52 และมีเพียงสวนนอยที่มีขอคิดเห็น หรือ

ขอเสนอแนะอื่น ๆ รอยละ 0.48 โดยเสนอแนะในเร่ืองอยากใหเพ่ิมสถานท่ีจอดรถใหมากขึ้น 
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 ผลสํารวจเชิงคุณภาพ 
 

 สํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ 

การสัมภาษณเชิงลึกของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียสํานักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียท่ีอยูนอกองคกร (External Stakeholder) ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ

และสถาบันทางการศึกษา จํานวน 2 คน เปนการสํารวจขอมูลความคาดหวัง ความพึงพอใจและ 

ไมพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ในประเด็นตาง ๆ นั้น สามารถสรุปไดดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

ผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งเปนผูใหสัมภาษณเปนเจาหนาท่ีของหนวยงานในระดับหัวหนาฝายและ

ผูจัดการ โดยงานท่ีใชบริการ คือ การเปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการ (Proficiency Testing) 

ในขณะเดียวกันผูมีสวนไดสวนเสียมีสถานะเปนผูตรวจประเมิน หรือกรรมการตรวจประเมิน (Lab) 

ของหนวยงานภายในกรมวิทยาศาสตรบริการ โดยผูมีสวนไดสวนเสียบางทานเปนคณะอนุกรรมการ

ของกรมวิทยาศาสตรบริการ วิทยากร และผูวิจารณบทความของวารสารศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตร 

           สวนท่ี 2 การรับรู และติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

2.1 ทานสนใจ หรือติดตามขอมูลขาวสารในดานใดของกรมวิทยาศาสตรบริการบอยท่ีสุด 

ผูมีสวนไดสวนเสียมีความสนใจ หรือมีการติดตามขอมูลขาวสารของกรมวิทยาศาสตรบริการ

แยกเปน 2 ลักษณะ คือ สวนแรกในฐานะผูรับบริการ (ลูกคา) โดยการเขารวมกิจกรรมฝกอบรม หรือ

การใชบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (Lab) ของกรมวิทยาศาสตรบริการ ซึ่งสวนใหญจะไดรับ

ขอมูลผานอีเมล และไลน  สวนที่ 2 ในกรณีเปนกรรมการตรวจประเมิน ทางกรมวิทยาศาสตรบริการ

จะโทรศัพทมาแจงเบ้ืองตน หรือใชชองทางติดตอผานไลนกลุมผูตรวจประเมิน ซึ่งการใชงานคอนขาง

สะดวก จากนั้นจะมีการสงหนังสือเชิญประชุม ขอมูลรายละเอียด วันเวลานัดหมายการประชุม และ

ขอมูลตาง ๆ ผานอีเมลตอไป 

2.2 ชองทางใดท่ีทานคิดวากรมวิทยาศาสตรบริการควรใชในการเผยแพรขอมูลขาวสาร

และการใหบริการไดดีและเหมาะสมมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

ผู มีสวนไดสวนเสียบางทานมีความเห็นวาชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารและ 

การใหบริการไดดแีละเหมาะสมมากที่สุด คอื เว็บไซต ท้ังน้ีหากมองในมุมของผูท่ีตองการใชบรกิารของ

กรมวิทยาศาสตรบริการ ก็ตองหาขอมูลท่ีสมบูรณผานเว็บไซตเปนหลัก ซึ่งมีขอมูลชัดเจนมากเพียงพอ 

สวนกรณขีองเฟสบุก มีความเห็นวาเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีชวยในการสื่อสารระหวางกรมวิทยาศาสตรบริการ
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กับสวนราชการ หนวยงานภายนอก ผูรับบริการหรือประชาชนทั่วไปไดดี ในขณะที่ผูมีสวนไดสวนเสีย

บางทานมีความเห็นวาชองทางการสื่อสารผานอีเมล และไลน มีความสะดวกและตรงความตองการ

ที่สุด เพราะสามารถเขาถึงขอมูลไดงายกวาการใชงานผานเว็บไซต ซึ่งเสียเวลาในการสืบคนและอาจ 

ไมพบขอมูลท่ีตองการ ทั้งน้ี มีความคาดหวังวาในอนาคตกรมวิทยาศาสตรบริการควรมีการจัดการ

บริการ รับ - สงงานผานระบบออนไลนเปนระบบเทคโนโลยี 4.0 ที่เชื่อมโยงกันไดทุกที่ทุกเวลา 

สวนท่ี 3 ความคาดหวัง และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการในแตละงานบริการ  

3.1 โดยภาพรวม ทานมีความคาดหวัง หรือมีความพึงพอใจท่ีไดมาติดตอหรือขอรับบริการ

จากกรมวิทยาศาสตรบริการอยูในระดับใด ถาคะแนนเต็ม 10 ทานใหคะแนนความคาดหวัง หรือ

ความพึงพอใจท่ีไดมาติดตอ หรือขอรับบริการ จากกรมวิทยาศาสตรบริการก่ีคะแนน เพราะเหตุใด  

ผูมีสวนไดสวนเสียมีความคาดหวัง หรือมีความพึงพอใจท่ีไดมาติดตอขอรับบริการจาก 

กรมวิทยาศาสตรบริการ อยูในระดับความคาดหวัง หรือความพึงพอใจมาก ในระดับคะแนนเฉลี่ย 

8.25 จากคะแนนเต็ม 10  (ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีใหสัมภาษณ จํานวน 2 คน ใหคะแนนความคาดหวัง

หรือความพึงพอใจในระดับ 9 =1  และ 7.5 =1) โดยเหตุผลวากรมวิทยาศาสตรบริการ มีบริการ

คอนขางหลากหลาย ท้ังบริการรับรองหองปฏิบัตกิาร,  บริการวิเคราะห, บริการสอบเทียบ, หองสมุด, 

ฝกอบรม, รับรองความสามารถผลิตภัณฑ โดยในภาพรวมการบริการทําไดดี มีกระบวนการทํางานท่ี

รวดเร็ว มมีาตรฐานและเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจในการ

ทํางานรวมกับบุคลากรในสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ (บร.)  อยางไรก็ตาม สภาพปญหา

อุปสรรคคือประชาชนท่ัวไปไมทราบวากรมวิทยาศาสตรบริการมีการใหบริการในดานตาง ๆ ที่กลาวมา  

โดยผูมีสวนไดสวนเสียบางทานมีขอสังเกตวางานดานการบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการเปนงาน

บริการที่กวางขวาง แตไมลงลึกถึงแกนอยางท่ีนาจะเปน โดยมีขอเสนอแนะใหมีการพัฒนาระบบงาน 

ออนไลน ซ่ึงจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของงานมากยิ่งข้ึน  

สวนท่ี 4 ความเช่ือม่ันในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ     

4.1 โดยภาพรวม ทานมีความเชื่อม่ันตอการมาติดตอ หรือขอรับบริการของกรมวิทยาศาสตร

บริการอยูในระดับใด ถาคะแนนเต็ม 10 ทานใหคะแนนความเช่ือมั่นตอการมาติดตอ หรือขอรับบริการ

ของกรมวิทยาศาสตรบริการกี่คะแนน เพราะเหตุใด  

ผู มีสวนไดสวนเสียสวนใหญ มีความเชื่อมั่นตอการมาติดตอ หรือขอรับบริการของ 

กรมวิทยาศาสตรบริการอยูในระดับความเชื่อมั่นมาก ในระดับคะแนนเฉลี่ย 8.50 จากคะแนนเต็ม 10 

(ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีใหสัมภาษณ จํานวน 2 คน ใหคะแนนความเชื่อมั่น 9 คะแนน จํานวน 1 คน 

และ 8 คะแนน จํานวน 1 คน)  เหตุผลเนื่องจากภาพรวมของการติดตอ หรือการขอรับบริการของ

กรมวิทยาศาสตรบริการมีความนาเชื่อถือ มีระบบมาตรฐาน ISO มีข้ันตอนการดําเนินงานท่ีรอบคอบ
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และคอนขางดี อีกทั้งยังมีระบบการตรวจสอบ มีการตรวจประเมินผลจากหนวยงานภายนอก เชน

หองปฏิบัตกิาร (Lab) /ตรวจวิเคราะหผล ซึ่งชวยสรางความเชื่อมั่นใหผูรับบริการดวยอีกชั้นหนึ่ง   

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

5.1 ขอเสนอแนะอื่น  ๆเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ

ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น อยางไรบาง 

          ผูมีสวนไดสวนเสียไดมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

(1) เน่ืองจากปจจุบันกรมวิทยาศาสตรบริการ มีการขยายภารกิจและขอบเขตของงาน

ไปอยางกวางขวาง และมีความหลากหลาย จึงอยากใหกรมวิทยาศาสตรบริการไดทําการวิเคราะห 

หาตัวตนที่แทจริง ทําภารกิจในส่ิงท่ีตนเองมีความถนัด และลงลึกที่สุดเพ่ือสรางความเช่ียวชาญและ

ความเปนเลิศเฉพาะทางดานนั้น   

(2) กรมวิทยาศาสตรบริการควรมีการพัฒนาองคกรไปสูยุคเทคโนโลยี 4.0  

โดยการปรับปรุงเว็บไซตใหเขาถึงขอมูลไดงายและเร็ว มีการสรางแอพพลิเคชั่นท่ีเปนชองทาง

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และบริการลูกคาของกรมวิทยาศาสตรบริการแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งเปนเรื่อง

ที่ทําไดยาก แตถาทําไดก็จะทําใหกรมวิทยาศาสตรบริการมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตาม 

การสรางแอพพลเิคชั่นคงตองพิจารณาถึงกลุมเปาหมายและความคุมทุนดวย  

 (3) กรมวิทยาศาสตรบริการ ควรใหมีงานวิจัยเชิงรุกควบคูกับพันธกิจดานบริการ 

องคความรูเพ่ือเปนการตอยอดงาน และควรมีการตีพิมพเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการตางประเทศ  

 (4) ปญหาดานโลจิสติกส กรมวิทยาศาสตรบริการมีความจําเปนท่ีจะตองปรับปรุง

และขยายพ้ืนท่ีจอดรถ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูรับบริการอยางทั่วถึงและมีเพียงพอ 
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

วัน/เดือน/ปท่ีสัมภาษณ           

สถานที่สัมภาษณ           

ชื่อ-นามสกุลของผูใหสัมภาษณ                

ตําแหนง          แผนก/ ฝาย      

สังกัดองคกร/ หนวยงาน/ สถาบัน/ บริษทั/ หางราน       

ที่อยู              

ประเภทงานบริการท่ีทานไดมาติดตอ หรือขอรับบริการจากกรมวิทยาศาสตรบริการบริการ   

สวนที่ 2 การรับรู และติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการบริการ 

2.1 ทานสนใจหรือติดตามขอมูลขาวสารในดานใดของกรมวิทยาศาสตรบริการบริการบอยที่สุด 

2.2 ชองทางใดที่ทานคิดวา กรมวิทยาศาสตรบริการ ควรใชในการเผยแพรขอมูลขาวสาร และการ

ใหบริการไดดีและเหมาะสมมากที่สุด เพราะเหตุใด 
 

สวนที่ 3 ความคาดหวัง และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการในแตละงานบริการ 

3.1 โดยภาพรวม ทานมีความคาดหวัง หรือมีความพึงพอใจท่ีไดมาติดตอ หรือขอรับบริการจาก 

กรมวิทยาศาสตรบริการอยูในระดับใด ถาคะแนนเต็ม 10 ทานใหคะแนนความคาดหวัง หรือความพึง

พอใจที่ไดมาติดตอ หรือขอรบับริการจากกรมวิทยาศาสตรบริการก่ีคะแนน  เพราะเหตุใด 

สวนที่ 4 ความเชื่อม่ันในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

4.1 โดยภาพรวม ทานมีความเชื่อมั่นตอการมาติดตอ หรือขอรับบริการจากกรมวิทยาศาสตรบริการ 

อยูในระดับใด ถาคะแนนเต็ม 10 ทานใหคะแนนความเชื่อมั่นตอการมาติดตอ หรือขอรับบริการ 

จากกรมวิทยาศาสตรบริการกี่คะแนน  เพราะเหตุใด 
 

สวนที่ 5 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

5.1 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อยางไรบาง 

แบบสัมภาษณการสํารวจความคาดหวัง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการบริการ ประจําปงบประมาณ 2561 
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แบบสอบถาม เร่ือง การสํารวจความคาดหวัง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
เก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการบริการ ประจําปงบประมาณ 2561 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู รับบริการและผูมีส วนไดส วนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ  
ประจําปงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงคเพื่อการประเมินคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
และใชเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ ซ่ึงเปนประโยชนในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
และใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูมีสวนไดสวนเสีย 

คําช้ีแจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในชองท่ีตรงกับความเห็นของทานมากท่ีสุด 

1. ทานติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการในฐานะตัวแทนของหนวยงานประเภทใด 
  1. สวนราชการ  2. รัฐวิสาหกิจ 
  3. องคกรมหาชน  4. หนวยงานในกํากับของรัฐ 
  5. สมาคม/มูลนิธิ  6. องคกรวิชาชีพ 
  7. หนวยงานเอกชน  8. อ่ืน ๆ......................................................... 

2. วัตถุประสงคของการติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1. ขอคําปรึกษา  2. ขอขอมูล  3. ขอรับบริการ 
  4. ประสานงานทั่วไป  5. ประชุม/สมัมนา  6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …….……………… 

3. หนวยงาน/งานบริการที่ทานมาติดตอ  (เลือกตอบไดมากกวา 1 หนวยงาน) 

  1. สํานักงานเลขานกุารกรม เชน ศูนยรับบริการเบ็ดเสร็จ  การเงิน พัสดุ ประชาสัมพันธ  

  2. สํานักเทคโนโลยชีุมชน 

  3. สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ  

  4. สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏบิัติการ       

  5. สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

  6. กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค  

  7. กองวัสดุวิศวกรรม                     

  8. กองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร                  

  9. กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ            

4. ความถ่ีในการติดตอกับกรมวิทยาศาสตรบริการ  (ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา) 

  1. 1 – 5 คร้ัง  2. 6 – 10 คร้ัง 

  3. 11 – 15 คร้ัง  4. มากกวา 15 คร้ัง 

   

ผูมีสวนไดสวนเสีย เลขที่แบบสอบถาม......................... 
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5. ทานรูจักกรมวิทยาศาสตรบริการจากแหลงใด  (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1. เว็บไซต    2. เฟสบุก  3. วิทยุ/โทรทัศน 
  4. สื่อสิ่งพิมพ  5. บุคคลแนะนํา  6. งานสัมมนา/นิทรรศการ 
  7. อื่น ๆ.................................   

สวนท่ี 2 ประเมินความคาดหวัง และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ  

คําช้ีแจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  ใน  ที่ตรงกับความเห็นของทานมากท่ีสุด 

ประเด็นการใหบริการ 
ระดับความคาดหวัง  ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1.  ขั้นตอนการใหบริการท่ีชัดเจน รวดเร็ว และ
ไมยุงยากซับซอน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
3. ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
4. ไดรับบริการที่เปนมาตรฐานเดียวกัน มคีวาม
เสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

5. ชองทางการใหบริการสะดวก เขาถึงงายและ
มีความหลากหลาย 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

6. มีการประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการ หรือ
ขอมูลขาวสารผานชองทางที่หลากหลาย และทั่วถึง 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

7. ผลลัพธของการใหบริการมีความถูกตอง  
นาเชื่อถือ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

8. ผลลัพธของการใหบริการตรงตามความ
ตองการ และสามารถนําไปใชประโยชนได 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

9. อัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการมี
ความชัดเจน  คุมคา และเหมาะสม 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

10. ความรูความสามารถของบุคลากรในการ
ใหบริการ เชน สามารถตอบคําถามชี้แจงขอสงสัย, 
ใหคําแนะนํา, ชวยแกไขปญหาไดอยางถูกตอง, 
นาเชื่อถือ และเปนประโยชน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

11. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบริการ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

12. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, 
ไมหาประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

ภาพรวมการใหบริการ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
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สวนท่ี 3 ประเมินความไมพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ทานมีประเด็นที่ ไมพึงพอใจ ตอคุณภาพการใหบริการหรือไม 

 1. ไมมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจ (ขามไปตอบในสวนที่ 4) 

 2. มีประเด็นท่ีไมพึงพอใจ  ( โปรดระบุตัวเลข โดยเรียงลําดับประเด็นที่ทานไมพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก) 

 

 

 

 

 

 อันดับ 1      

  อันดับ 2      

  อันดับ 3    

สวนท่ี 4 ประเมินความเชื่อม่ันในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

คําช้ีแจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  ใน  ที่ตรงกับความเห็นของทานมากท่ีสุด 

ประเด็นความเช่ือมั่น 
ระดับความเช่ือมั่น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1. ความเปนสวนราชการ 5 4 3 2 1 
2. ไดการรบัรองตามมาตรฐานสากล 5 4 3 2 1 
3. ความรูความสามารถของบุคลากร 5 4 3 2 1 
4. ประสิทธิภาพและความคุมคา 5 4 3 2 1 
5. ใหบริการดวยความถูกตอง เที่ยงตรง เชื่อถือได 5 4 3 2 1 
6. ความสามารถของเคร่ืองมือและอุปกรณวิทยาศาสตรบริการ 5 4 3 2 1 
7. ดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจรติ สามารถตรวจสอบได 5 4 3 2 1 
8. บุคลากรปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ 5 4 3 2 1 
9. การรักษาความลับของผูรับบริการ 5 4 3 2 1 

 

 

1. ระยะเวลาในการใหบริการ 2. ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน 

3. ขอมูล และองคความรูที่ไดรับ 4. การประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับขั้นตอนการใหบริการ 

5. ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการใหบริการ 6. ความนาเชื่อถือของการบริการ 

7. การรักษาความลับของผูรับบริการ 8. การใหบริการของเจาหนาท่ี 

9. การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ รปภ. 10. ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 

11. ความสะอาดเรียบรอยของอาคาร และสถานที่ใหบริการ 

12. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ (โปรดระบุ) .............................................................. 

13. ดานอื่น ๆ (โปรดระบุ)......................................................................................................................... 
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สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

1. ชองทางที่ทานสะดวกในการติดตอกับกรมวิทยาศาสตรบริการคือชองทางใด  (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)   

 1. ติดตอดวยตนเอง  2. อีเมล  3. ไปรษณีย 
 4. โทรศัพท  5. โทรสาร (Fax)  6. ขอความ SMS 
 7. เฟสบุก  8. ไลน      9. อื่น ๆ (โปรดระบุ) .................... 

2. ทานตองการ หรือคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม หรือปรับปรุงการใหบริการใดบาง  

(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

 1. ขยายการใหบริการของศูนยบรกิารแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อาคารต้ัว) ใหครอบคลุมทุกงานบริการของหนวยงาน 

 2. เพ่ิมศูนยรับบริการในสวนภูมิภาค 

 3. มีการแจงขอมูลขาวสาร เชน การรับตัวอยาง, การรับรายงานทาง SMS เปนตน 

 4. การสงมอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผานระบบออนไลน 

 5. การสงมอบรายงานทดสอบความชํานาญผานระบบออนไลน 

 6. ใหมีการรับชําระคาธรรมเนียมผานบัตรเครดิต 

 7. ปรับปรุงแบบฟอรมตาง ๆ ในการขอรบับริการใหเขาใจงายขึ้น 

 8. การใหบริการรับตัวอยางทดสอบนอกสถานที่ (โดยคิดคาบริการเพิ่ม) 

 9. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .............................................................................. 
 

3. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอื่น ๆ  

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 
*** ขอขอบพระคุณทานท่ีกรุณาสละเวลารวมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ *** 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 
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การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 

สําหรับการวิจัยน้ีจะใชวิธีหาสัมประสิทธความเที่ยงของแบบสอบถามโดยใชคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (Coefficient alpha) ของครอนบาค (Cronbach, 1951) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

α =
𝑘

𝑘 − 1
1 −

∑𝑠

𝑠
 

  โดย α  คือ คาความเชื่อมั่น 

   𝑘 คือ จํานวนขอ  

   𝑠  คอื ความแปรปรวน (variance) ของขอท่ี i 

   𝑠  คอื ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามของแตละงานบริการ (Try Out) จํานวน 30 ชุด ตอ 1 งานบริการ 

เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ดวยการตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) ของเคร่ืองมือ ซึ่งเปน

คาท่ีใชวัดความสอดคลองภายในของคําตอบของคําถามหลาย ๆ ขอในแบบสอบถามชุดเดียวกัน โดยใช

สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient alpha) ของครอนบาค (Cronbach) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติ คาสัมประสิทธ์ิท่ีคํานวณไดตองมีคาต้ังแต 0.7 ข้ึนไป จึงจะถือวาแบบสอบถามน้ีมีคุณภาพสามารถ

นําไปใชเก็บขอมูลไดจริง อยางไรก็ตาม การประเมินความเท่ียงสัมประสิทธ์ิแอลฟาของเคร่ืองมอื มีเกณฑ

การประเมินความเท่ียงสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ดังน้ี (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) 

คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) การแปลความหมายระดับความเท่ียง 

มากกวา 0.9 ดีมาก 

มากกวา 0.8 ดี 

มากกวา 0.7 พอใช 

มากกวา 0.6 คอนขางพอใช 

มากกวา 0.5 ตํ่า 

นอยกวาหรือเทากับ 0.5 ไมสามารถรับได 

 

ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิความเที่ยงของแบบสอบถามแตละฉบับ มีคามากกวา 0.7 ขึ้นไป 

แสดงวา เครื่องมือมีความสอดคลองภายในอยูในระดับพอใชถึงดีมาก 
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สํานกังานเลขานกุารกรมวิทยาศาสตรบริการ 
 

 ผลการทดสอบคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามในสวนของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพ 
การใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

 
Reliability 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.852 12 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

p2a1 46.33 27.126 .369 .856 
p2a2 46.00 27.034 .556 .838 
p2a3 46.13 27.913 .353 .854 
p2a4 46.07 27.513 .512 .842 
p2a5 46.07 26.478 .535 .840 
p2a6 46.13 27.706 .514 .842 
p2a7 46.17 25.661 .731 .826 
p2a8 46.07 26.271 .642 .832 
p2a9 45.90 25.610 .788 .823 
p2a10 45.87 26.947 .636 .834 
p2a11 46.10 28.024 .498 .843 
p2a12 46.10 29.266 .278 .856 
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 ผลการทดสอบคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามในสวนของการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ
ของกรมวิทยาศาสตรบริการ  

 

Reliability 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.835 12 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

p2b1 46.47 21.568 .538 .819 
p2b2 46.07 23.720 .316 .837 
p2b3 46.27 21.237 .605 .813 
p2b4 46.17 23.178 .425 .828 
p2b5 46.17 23.592 .399 .830 
p2b6 46.13 23.568 .390 .830 
p2b7 46.10 22.783 .548 .819 
p2b8 46.00 22.828 .504 .822 
p2b9 46.20 20.303 .704 .803 
p2b10 45.77 23.978 .428 .828 
p2b11 46.03 23.206 .561 .819 
p2b12 45.93 23.306 .575 .819 
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 ผลการทดสอบคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามในสวนของการประเมินความเชื่อม่ันในการรับบริการ
ของกรมวิทยาศาสตรบริการ  

 

Reliability 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.823 9 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

p4.1 33.67 17.747 .566 .802 
p4.2 33.83 17.523 .486 .810 
p4.3 33.93 17.444 .468 .813 
p4.4 33.93 17.237 .499 .809 
p4.5 33.77 16.806 .715 .785 
p4.6 33.67 17.540 .604 .798 
p4.7 33.67 17.747 .566 .802 
p4.8 34.13 18.051 .333 .833 
p4.9 33.67 17.540 .604 .798 

 
 

 

 

 


