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ค ำน ำ 

รำยงำนกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยำศำสตรบ์รกิำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพื่อส ำรวจควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ส ำรวจควำมต้องกำรและ
ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรรับบริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
ส ำรวจควำมเชื่อมั่นของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในกำรรบับรกิำรของกรมวิทยำศำสตรบ์รกิำร 
และน ำผลกำรส ำรวจไปใช้ในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ และปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรจัดกำร และ
กำรให้บริกำร เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรได้รับประโยชน์จำกบริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรสูงสุด 

โดยผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) ด ำเนินกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลจำกแบบสอบถำม (Questionnaire) ของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำร
และรับรองห้องปฏิบัติกำร) ด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ ส่งแบบสอบถำมทำงไปรษณีย์ 
แบบสอบถำมออนไลน์ โดยมีขนำดตัวอย่ำงจ ำนวนทั้งสิ้น 201 หน่วยตัวอย่ำง ซึ่งแบ่งออกเป็น  
1. กลุ่มผู้รับบริกำร จ ำนวน 91 หน่วยตัวอย่ำง 2. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ ำนวน 110 หน่วยตัวอยำ่ง 
และกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
(In Depth Interview) จำกกลุ่มผู้รับบริกำร จ ำนวน 2 หน่วยตัวอย่ำง โดยด ำเนินกำรส ำรวจช่วงเดือน
ตุลำคม พ.ศ. 2561 – มกรำคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ผู้วิจัยหวังว่ำรำยงำนกำรส ำรวจฉบับนี้จะมี
ประโยชน์ไม่มำกก็น้อยแก่ผู้ที่สนใจ อนึ่ง โครงกำรวิจัยครั้งนี้ส ำเร็จลุล่วงลงได้ โดยได้รับควำมร่วมมือ
จำกคณะท ำงำนของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรในกำรร่วมก ำหนดกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรส ำรวจ 
รวมทั้งกลุ่มตัวอย่ำงที่ได้เสียสละเวลำแสดงควำมคิดเห็นในแบบสอบถำม ซึ่งศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น 
“นิด้ำโพล” ขอขอบพระคุณทุกฝ่ำยมำ ณ โอกำสนี้ 
 
 

คณะผู้วิจัย 
ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นดิ้ำโพล” 

   สถำบนับัณฑิตพัฒนบรหิำรศำสตร์ 
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สำรบัญ 

 หน้ำ 
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
สำรบัญตำรำง ค 
ผลกำรส ำรวจ งำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร)  

ผลกำรส ำรวจของกลุม่ผู้รบับริกำร 1 
ผลกำรส ำรวจของกลุม่ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 17 
ผลส ำรวจเชิงคุณภำพ 32 

ภำคผนวก ก เครื่องมือท่ีใชใ้นกำรส ำรวจ 36 
ภำคผนวก ข ผลกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือกำรวิจัย 46 
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สำรบัญตำรำง 

  หน้ำ 
ตำรำงที่ 1 จ ำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไป จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนกำรรับรองระบบงำน

ห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 
1 

ตำรำงที่ 2 จ ำนวนและร้อยละของเหตุผลในกำรเลือกใช้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำร
และรับรองห้องปฏิบัติกำร)  

2 

ตำรำงที่ 3 จ ำนวนและร้อยละของประเภทของแหล่งข้อมูลที่ท ำ ให้ ผู้ รับบริกำรรู้ จั ก 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนกำรรับรองระบบงำน
ห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร)  

3 

ตำรำงท่ี 4 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมคำดหวังในคุณภำพ  
กำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำร
และรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

4 

ตำรำงท่ี 5 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมพึงพอใจในคุณภำพ 
กำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำร
และรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

8 

ตำรำงท่ี 6 จ ำนวนและร้อยละของผู้ รับบริกำรที่มีประเด็นที่ ไม่ พึงพอใจต่อคุณภำพ 
กำรให้บริกำร จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร 
(ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

12 

ตำรำงท่ี 7 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมเชื่อมั่นในคุณภำพ 
กำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำร
และรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

13 

ตำรำงท่ี 8 จ ำนวนและร้อยละของผู้รับบริกำรที่มีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังให้ 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติม จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของ 
งำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร)  

14 

ตำรำงที่ 9 จ ำนวนและร้อยละของผู้รับบริกำรที่มีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังให้ 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติม จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของ 
งำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร)  

15 

ตำรำงท่ี 10 จ ำนวนและร้อยละข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของ
งำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

15 

ตำรำงท่ี 11 จ ำนวนและร้อยละของประเภทหน่วยงำนที่มำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร  
(ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

17 

ตำรำงท่ี 12 จ ำนวนและร้อยละของวัตถุประสงค์ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนัก
บริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

17 
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สำรบัญตำรำง (ต่อ) 

  หน้ำ 
ตำรำงที่ 13  จ ำนวนและร้อยละของหน่วยงำน/งำนบริกำรที่มำติดต่อ จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำรและรับรอง
ห้องปฏิบัติกำร)  

18 

ตำรำงท่ี 14  จ ำนวนและร้อยละของควำมถี่ ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  
จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนัก
บริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) (ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ) 

19 

ตำรำงท่ี 15  จ ำนวนและร้อยละของประเภทแหล่งข้อมูลที่ท ำให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้จัก 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนกำรรับรอง
ระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร)  

19 

ตำรำงท่ี 16  คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมคำดหวังในคุณภำพกำร
ให้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนัก
บริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

20 

ตำรำงท่ี 17  คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมพึงพอใจในคุณภำพกำร
ให้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนัก
บริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

23 

ตำรำงท่ี 18  จ ำนวนและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพกำร
ให้บริกำร จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร 
(ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

25 

ตำรำงท่ี 19   คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำร
ให้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนัก
บริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

27 

ตำรำงท่ี 20  จ ำนวนและร้อยละของช่องทำงที่สะดวกในกำรติดต่อกับกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนัก
บริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

28 

ตำรำงท่ี 21   จ ำนวนและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังให้กรม
วิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติม จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนกำร
รับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

29 

ตำรำงที่ 22  จ ำนวนและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังให้กรม
วิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติม จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนกำร
รับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

29 

ตำรำงที่ 23   จ ำนวนและร้อยละข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

30 
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 ผลส ำรวจของกลุ่มผู้รับบริกำร 
 

 งำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้รับบริกำร 

ตำรำงที่ 1 จ ำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไป จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร 
(ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ 

1. ชำย 28 30.77 
2. หญิง 63 69.23 

รวมทั้งสิ้น 91 100.00 
ช่วงอำยุ 

1. น้อยกว่ำ 20 ปี 0 0.00 
2. 20-29 ป ี 7 7.69 
3. 30-39 ป ี 29 31.87 
4. 40-49 ป ี 36 39.56 
5. 50-59 ป ี 15 16.48 
6. 60 ปีขึ้นไป 4 4.40 

รวมทั้งสิ้น 91 100.00 
ระดับกำรศึกษำสูงสุด 

1. ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 0 0.00 
2. ปริญญำตรี 53 58.24 
3. ปริญญำโท 26 28.57 
4. ปริญญำเอก 12 13.19 

รวมทั้งสิ้น 91 100.00 
สถำนภำพกำรท ำงำนในปัจจุบัน 

1. ข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 48 52.75 
2. พนักงำน/ลูกจ้ำงเอกชน 39 42.86 
3. เจ้ำของธุรกิจ/โรงงำน/อุตสำหกรรม 0 0.00 
4. ผู้ประกอบกำร OTOP/SMEs 0 0.00 
5. เกษตรกร 0 0.00 
6. นักเรียน/นักศึกษำ 0 0.00 
7. แม่บ้ำน/พ่อบ้ำน 0 0.00 
8. อ่ืน ๆ (ข้ำรำชกำรบ ำนำญ) 4 4.39 

รวมทั้งสิ้น 91 100.00 
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 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ 
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้รับบริกำรของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร ส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง ร้อยละ 69.23 และเพศชำย ร้อยละ 30.77 ส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 40-49 ปี ร้อยละ 39.56 
รองลงมำ คือ อำยุระหว่ำง 30-39 ปี ร้อยละ 31.87 อำยุระหว่ำง 50-59 ปี ร้อยละ 16.48  
อำยรุะหว่ำง 20-29 ปี ร้อยละ 7.69 และอำยุระหว่ำง 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 4.40 ตำมล ำดับ 
 กลุ่มผู้รับบริกำรส่วนใหญ่ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี ร้อยละ 58.24 รองลงมำ คือ 
ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโท ร้อยละ 28.57 และส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอก ร้อยละ 
13.19 ตำมล ำดับ 
 กลุ่มผู้รับบริกำรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเป็นข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
ร้อยละ 52.75 รองลงมำ คือ พนักงำน/ลูกจ้ำงเอกชน ร้อยละ 42.86 และอื่น ๆ (ข้ำรำชกำรบ ำนำญ) 
ร้อยละ 4.39 ตำมล ำดับ
 
ตำรำงที่ 2 จ ำนวนและร้อยละของเหตุผลในกำรเลือกใช้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  

จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำรและ
รับรองห้องปฏิบัติกำร) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

เหตุผลในกำรเลือกใช้บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 
1. เป็นส่วนรำชกำร 59 64.84 
2. ควำมหลำกหลำย/ครบถ้วนของกำรให้บริกำร 14 15.38 
3. ควำมน่ำเชื่อถือ/ชื่อเสียงของหน่วยงำน  37 40.66 
4. ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล  53 58.24 
5. คุณภำพของกำรให้บริกำร  26 28.57 
6. รำคำค่ำบริกำร 19 20.88 
7. คุณภำพ/ควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกร 34 37.36 
8. กำรบริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร 29 31.87 
9. ท ำเลที่ต้ัง 3 3.30 
10. อื่น ๆ เช่น เป็นหน่วยงำนเดียวในประเทศไทยที่ให้บริกำรนี้ 1 1.10 

 
 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ 
 เหตุผลที่กลุ่มผู้รับบริกำรของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร เลือกใช้บริกำรของ 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ส่วนใหญ่คิดว่ำกรมวิทยำศำสตร์บริกำรเป็นส่วนรำชกำร ร้อยละ 64.84 
รองลงมำ คือ ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล  ร้อยละ 58.24 ควำมน่ำเชื่อถือ/ ชื่อเสียงของ
หน่วยงำน ร้อยละ 40.66 คุณภำพ/ควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกร ร้อยละ 37.36 และกำรบริกำร
ข้อมูลทำงวิชำกำร ร้อยละ 31.87 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 3 จ ำนวนและร้อยละของประเภทของแหล่งข้อมูลที่ท ำให้ผู้รับบริกำรรู้จักกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำรและรับรอง
ห้องปฏิบัติกำร) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

ประเภทของแหล่งข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 
1. เว็บไซต์ 52 57.14 
2. เฟสบุ๊ก 2 2.20 
3. วิทยุ/โทรทัศน์ 0 0.00 
4. สื่อสิ่งพิมพ์ 16 17.58 
5. บุคคลแนะน ำ 51 56.04 
6. งำนสัมมนำ/นิทรรศกำร 43 47.25 
7. อื่น ๆ เช่น ป้ำยประกำศ 5 5.49 

 
 จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ 
 ประเภทของแหล่งข้อมูลที่ท ำให้กลุ่มผู้รับบริกำรของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร  
รู้จักกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ส่วนใหญ่รู้จักจำกเว็บไซต์มำกที่สุด ร้อยละ 57.14 รองลงมำ คือ  
บุคคลแนะน ำ ร้อยละ 56.04 งำนสัมมนำ/นิทรรศกำร ร้อยละ 47.25 สื่อสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 17.58 
และอื่น ๆ เช่น ป้ำยประกำศ ร้อยละ 5.49 ตำมล ำดับ 
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ส่วนที่ 2 ประเมินควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 

ตำรำงที่ 4 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร  
(ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

ประเด็นควำมคำดหวัง 
ระดับควำมคำดหวัง 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำม

คำดหวัง 

ร้อยละ
ของ

คะแนน น้อยท่ีสุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 

ด้านกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ 3.94 0.043 มำก 78.80 
1. กำรประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอนและ
ระยะเวลำกำรให้บริกำร 

0 0 17 64 10 3.92 0.542 มำก 78.40 
(0.00) (0.00) (18.68) (70.33) (10.99)        

2. ขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน กระชับ และไม่ซับซ้อน 0 0 12 77 2 3.89 0.379 มำก 77.80 
(0.00) (0.00) (13.19) (84.62) (2.20)        

3. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 0 0 23 58 10 3.86 0.588 มำก 77.20 
(0.00) (0.00) (25.27) (63.74) (10.99)        

4. ควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร 0 0 9 62 20 4.12 0.554 มำก 82.40 
(0.00) (0.00) (9.89) (68.13) (21.98)        

5. แบบฟอร์มใบค ำร้อง/ค ำขอรับบริกำรเข้ำใจง่ำย 0 3 16 66 6 3.82 0.589 มำก 76.40 
(0.00) (3.30) (17.58) (72.53) (6.59)        

6. กำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำนแก่ผู้รับบริกำรทรำบอย่ำงชัดเจน 0 3 10 60 18 4.02 0.666 มำก 80.40 
(0.00) (3.30) (10.99) (65.93) (19.78)        

ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 4.11 0.053 มำก 82.20 
7. ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น ตอบค ำถำมชี้แจง
ข้อสงสัย, ให้ค ำแนะน ำ, แก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง เป็นต้น 

0 0 16 56 19 4.03 0.623 มำก 80.60 
(0.00) (0.00) (17.58) (61.54) (20.88)        

8. ควำมเต็มใจและควำมพร้อมในกำรให้บริกำรอย่ำงสุภำพ 0 0 8 62 21 4.14 0.549 มำก 82.80 
(0.00) (0.00) (8.79) (68.13) (23.08)        
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ตำรำงที่ 4 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร 
(ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

ประเด็นควำมคำดหวัง 
ระดับควำมคำดหวัง 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำม

คำดหวัง 

ร้อยละ
ของ

คะแนน น้อยท่ีสุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 

9. ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏบิัติหน้ำที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบ
แทน, ไม่รับสินบน, ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ เป็นต้น 

0 0 7 56 28 4.23 0.579 มำกที่สุด 84.60 
(0.00) (0.00) (7.69) (61.54) (30.77) 

   
 

10. ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำยบุคลิกภำพท่ำทำง
ของผู้ให้บริกำร 

0 0 12 63 16 4.04 0.556 มำก 80.80 
(0.00) (0.00) (13.19) (69.23) (17.58) 

   
 

11. กำรให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำคไม่เลือกปฏิบัติ 0 0 10 56 25 4.16 0.601 มำก 83.20 
(0.00) (0.00) (10.99) (61.54) (27.47) 

   
 

12. ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกรผู้ให้บริกำร 0 0 17 50 24 4.08 0.671 มำก 81.60 
(0.00) (0.00) (18.68) (54.95) (26.37) 

   
 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 3.83 0.054 มำก 76.60 
13. สถำนที่ให้บริกำรเหมำะสม เดินทำงสะดวก 0 3 25 59 4 3.70 0.605 มำก 74.00 

(0.00) (3.30) (27.47) (64.84) (4.40) 
   

 
14. ควำมชัดเจนของป้ำยสัญลักษณ์บอกจุดบริกำร 0 0 24 54 13 3.88 0.630 มำก 77.60 

(0.00) (0.00) (26.37) (59.34) (14.29) 
   

 
15. ควำมเพียงพอของจุด/ช่องกำรให้บริกำร/อุปกรณ์
กำรให้บริกำรเหมำะสม 

0 0 25 61 5 3.78 0.533 มำก 75.60 
(0.00) (0.00) (27.47) (67.03) (5.49) 

   
 

16. ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่นั่ง, 
น้ ำดื่ม, เอกสำร, ห้องน้ ำ เป็นต้น 

0 0 26 63 2 3.74 0.491 มำก 74.80 
(0.00) (0.00) (28.57) (69.23) (2.20) 

   
 

17. กำรเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อกำรให้บริกำร เช่น 
กล่องรับข้อควำมคิดเห็น, แบบสอบถำม เป็นต้น 

0 2 23 54 12 3.84 0.671 มำก 76.80 
(0.00) (2.20) (25.27) (59.34) (13.19) 
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ตำรำงที่ 4 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร 
(ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

ประเด็นควำมคำดหวัง 
ระดับควำมคำดหวัง 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำม

คำดหวัง 

ร้อยละ
ของ

คะแนน น้อยท่ีสุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 

18. มีช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำนในหลำยรูปแบบ 
เช่น ทำงโทรศัพท์, อีเมล, สื่ออินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

0 0 26 51 14 3.87 0.653 มำก 77.40 
(0.00) (0.00) (28.57) (56.04) (15.38) 

   
 

19. ควำมสะอำดเรียบร้อยของสถำนที่ให้บริกำร 0 0 20 54 17 3.97 0.640 มำก 79.40 
(0.00) (0.00) (21.98) (59.34) (18.68) 

   
 

ด้านการใหบ้ริการ 4.04 0.061 มำก 80.80 
20. กำรได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร 0 0 16 58 17 4.01 0.605 มำก 80.20 

(0.00) (0.00) (17.58) (63.74) (18.68) 
   

 
21. กำรบริกำรมีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ 0 0 13 55 23 4.11 0.623 มำก 82.20 

(0.00) (0.00) (14.29) (60.44) (25.27) 
   

 
22. กำรได้รับบริกำรที่คุ้มค่ำ และมีประโยชน์ 0 0 18 54 19 4.01 0.641 มำก 80.20 

(0.00) (0.00) (19.78) (59.34) (20.88) 
   

 
23. ภำพรวมกำรให้บริกำร 0 0 14 63 14 4.00 0.558 มำก 80.00 

(0.00) (0.00) (15.38) (69.23) (15.38) 
   

 
ผลรวมเฉลี่ยจำกทุกประเด็น 3.98 0.432 มำก 79.60 
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ศูนย์ส ำรวจควำมคดิเห็น “นิด้ำโพล” -7- 

 จำกตำรำงท่ี 4 พบว่ำ 
 ในภำพรวมกลุ่มผู้รับบริกำรของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร มีควำมคำดหวัง 
ในคุณภำพกำรให้บริกำรเฉลี่ยจำกทุกประเด็นอยู่ ในระดับมำก โดยคิดเป็น 3.98 คะแนน  
(ร้อยละ 79.60) เมื่อจ ำแนกเป็นรำยด้ำน พบว่ำ  
 ด้ำนกระบวนกำร และขั้นตอนกำรให้บริกำร ทุกประเด็นมีควำมคำดหวังอยู่ในระดับมำก 
ภำพรวมคิดเป็น 3.94 คะแนน (ร้อยละ 78.80) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก 
ดังนี้ ประเด็นควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร คิดเป็น 4.12 คะแนน (ร้อยละ 82.40) 
รองลงมำ คือ ประเด็นกำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำนแก่ผู้รับบริกำรทรำบอย่ำงชัดเจน คิดเป็น 4.02 
คะแนน (ร้อยละ 80.40) และประเด็นกำรประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลำ 
กำรให้บริกำร คิดเป็น 3.92 คะแนน (ร้อยละ 78.40) ตำมล ำดับ 
 ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร เกือบทุกประเด็นมีควำมคำดหวังอยู่ในระดับมำก ภำพรวม 
คิดเป็น 4.11 คะแนน (ร้อยละ 82.20) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ 
ประเด็นควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน , ไม่รับสินบน, ไม่หำประโยชน์
ในทำงมิชอบ เป็นต้น คิดเป็น 4.23 คะแนน (ร้อยละ 84.60) รองลงมำ คือ ประเด็นกำรให้บริกำร
ด้วยควำมเสมอภำคไม่เลือกปฏิบัติ คิดเป็น 4.16 คะแนน (ร้อยละ 83.20) และประเด็นควำมเต็มใจ
และควำมพร้อมในกำรให้บริกำรอย่ำงสุภำพ คิดเป็น 4.14 คะแนน (ร้อยละ 82.80) ตำมล ำดับ 
 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ทุกประเด็นมีควำมคำดหวังอยู่ในระดับมำก ภำพรวมคิดเป็น 
3.83 คะแนน (ร้อยละ 76.70) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก ประเด็น
ควำมสะอำดเรียบร้อยของสถำนที่ให้บริกำร คิดเป็น 3.97 คะแนน (ร้อยละ 79.40) รองลงมำ คือ 
ประเด็นควำมชัดเจนของป้ำยสัญลักษณ์บอกจุดบริกำร คิดเป็น 3.88 คะแนน (ร้อยละ 77.60) และ
ประเด็นมีช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำนในหลำยรูปแบบ เช่น ทำงโทรศัพท์, อีเมล, สื่ออินเตอร์เน็ต 
เป็นต้น คิดเป็น 3.87 คะแนน (ร้อยละ 77.40) ตำมล ำดับ 
 ด้ำนกำรให้บริกำร ทุกประเด็นมีควำมคำดหวังอยู่ในระดับมำก ภำพรวมคิดเป็น 4.04 
คะแนน (ร้อยละ 80.80) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 2 อันดับแรก ประเด็นกำรบริกำร
มีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ คิดเป็น 4.11 คะแนน (ร้อยละ 82.20) รองลงมำ คือ ประเด็นกำรได้รับ
บริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร และประเด็นกำรได้รับบริกำรที่คุ้มค่ำ และมีประโยชน์ ในสัดส่วนที่
เท่ำกัน คิดเป็น 4.01 คะแนน (ร้อยละ 80.20) ตำมล ำดับ 
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ศูนย์ส ำรวจควำมคดิเห็น “นิด้ำโพล” -8- 

ตำรำงที่ 5 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร  
(ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

ประเด็นควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน น้อยท่ีสุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 

ด้านกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ 3.86 0.055 มำก 77.20 
1. กำรประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอนและ
ระยะเวลำกำรให้บริกำร 

0 0 24 51 16 3.91 0.661 มำก 78.20 
(0.00) (0.00) (26.37) (56.04) (17.58)     

2. ขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน กระชับ และไม่ซับซ้อน 0 0 24 62 5 3.79 0.527 มำก 75.80 
(0.00) (0.00) (26.37) (68.13) (5.49)     

3. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 0 0 40 36 15 3.73 0.731 มำก 74.60 
(0.00) (0.00) (43.96) (39.56) (16.48)     

4. ควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร 0 0 20 56 15 3.95 0.621 มำก 79.00 
(0.00) (0.00) (21.98) (61.54) (16.48)     

5. แบบฟอร์มใบค ำร้อง/ค ำขอรับบริกำรเข้ำใจง่ำย 0 0 28 56 7 3.77 0.579 มำก 75.40 
(0.00) (0.00) (30.77) (61.54) (7.69)     

6. กำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำนแก่ผู้รับบริกำรทรำบอย่ำงชัดเจน 0 0 21 50 20 3.99 0.675 มำก 79.80 
(0.00) (0.00) (23.08) (54.95) (21.98)     

ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 4.07 0.061 มำก 81.40 
7. ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น ตอบค ำถำมชี้แจง
ข้อสงสัย, ให้ค ำแนะน ำ, แก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง เป็นต้น 

0 0 15 57 19 4.04 0.613 มำก 80.80 
(0.00) (0.00) (16.48) (62.64) (20.88)     

8. ควำมเต็มใจและควำมพร้อมในกำรให้บริกำรอย่ำงสุภำพ 0 0 15 56 20 4.05 0.621 มำก 81.00 
(0.00) (0.00) (16.48) (61.54) (21.98)     
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ศูนย์ส ำรวจควำมคดิเห็น “นิด้ำโพล” -9- 

ตำรำงที่ 5 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร  
(ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

ประเด็นควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน น้อยท่ีสุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 

9. ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏบิัติหน้ำที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบ
แทน, ไม่รับสินบน, ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ เป็นต้น 

0 0 11 48 32 4.23 0.651 มำกที่สุด 84.60 
(0.00) (0.00) (12.09) (52.75) (35.16)     

10. ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำยบุคลิกภำพท่ำทำง
ของผู้ให้บริกำร 

0 0 15 59 17 4.02 0.596 มำก 80.40 
(0.00) (0.00) (16.48) (64.84) (18.68)     

11. กำรให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำคไม่เลือกปฏิบัติ 0 0 21 42 28 4.08 0.734 มำก 81.60 
(0.00) (0.00) (23.08) (46.15) (30.77)     

12. ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกรผู้ให้บริกำร 0 0 27 39 25 3.98 0.760 มำก 79.60 
(0.00) (0.00) (29.67) (42.86) (27.47)     

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 3.84 0.053 มำก 76.80 
13. สถำนที่ให้บริกำรเหมำะสม เดินทำงสะดวก 0 0 30 46 15 3.84 0.687 มำก 76.80 

(0.00) (0.00) (32.97) (50.55) (16.48)     
14. ควำมชัดเจนของป้ำยสัญลักษณ์บอกจุดบริกำร 0 0 26 55 10 3.82 0.607 มำก 76.40 

(0.00) (0.00) (28.57) (60.44) (10.99)     
15. ควำมเพียงพอของจุด/ช่องกำรให้บริกำร/อุปกรณ์
กำรให้บริกำรเหมำะสม 

0 0 30 53 8 3.76 0.603 มำก 75.20 
(0.00) (0.00) (32.97) (58.24) (8.79)     

16. ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่นั่ง, 
น้ ำดื่ม, เอกสำร, ห้องน้ ำ เป็นต้น 

0 0 29 51 11 3.80 0.636 มำก 76.00 
(0.00) (0.00) (31.87) (56.04) (12.09)     

17. กำรเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อกำรให้บริกำร เช่น 
กล่องรับข้อควำมคิดเห็น, แบบสอบถำม เป็นต้น 

0 0 31 46 14 3.81 0.682 มำก 76.20 
(0.00) (0.00) (34.07) (50.55) (15.38)     
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ศูนย์ส ำรวจควำมคดิเห็น “นิด้ำโพล” -10- 

ตำรำงที่ 5 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร  
(ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

ประเด็นควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน น้อยท่ีสุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 

18. มีช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำนในหลำยรูปแบบ 
เช่น ทำงโทรศัพท์, อีเมล, สื่ออินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

0 0 25 47 19 3.93 0.696 มำก 78.60 
(0.00) (0.00) (27.47) (51.65) (20.88)     

19. ควำมสะอำดเรียบร้อยของสถำนที่ให้บริกำร 0 0 18 61 12 3.93 0.574 มำก 78.60 
(0.00) (0.00) (19.78) (67.03) (13.19)     

ด้านการใหบ้ริการ 4.03 0.069 มำก 80.60 
20. กำรได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร 0 0 20 51 20 4.00 0.667 มำก 80.00 

(0.00) (0.00) (21.98) (56.04) (21.98)     
21. กำรบริกำรมีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ 0 0 18 51 22 4.04 0.665 มำก 80.80 

(0.00) (0.00) (19.78) (56.04) (24.18)     
22. กำรได้รับบริกำรที่คุ้มค่ำ และมีประโยชน์ 0 0 18 51 22 4.04 0.665 มำก 80.80 

(0.00) (0.00) (19.78) (56.04) (24.18)     
23. ภำพรวมกำรให้บริกำร 0 0 14 49 28 4.15 0.665 มำก 83.00 

(0.00) (0.00) (15.38) (53.85) (30.77)     
ผลรวมเฉลี่ยจำกทุกประเด็น 3.99 0.504 มำก 79.80 
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 จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ 
 ในภำพรวมกลุ่มผู้รับบริกำรของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร มีควำมพึงพอใจ 
ในคุณภำพกำรให้บริกำรเฉลี่ยจำกทุกประเด็นอยู่ ในระดับมำก โดยคิดเป็น 3.99 คะแนน  
(ร้อยละ 79.80) เมื่อจ ำแนกเป็นรำยด้ำน พบว่ำ  
 ด้ำนกระบวนกำร และขั้นตอนกำรให้บริกำร ทุกประเด็นมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
ภำพรวมคิดเป็น 3.86 คะแนน (ร้อยละ 77.20) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก 
ดังนี้ ประเด็นกำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำนแก่ผู้รับบริกำรทรำบอย่ำงชัดเจน คิดเป็น 3.99 คะแนน  
(ร้อยละ 79.80) รองลงมำ คือ ประเด็นควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร คิดเป็น 3.95 
คะแนน (ร้อยละ 79.00) และประเด็นกำรประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลำ 
กำรให้บริกำร คิดเป็น 3.91 คะแนน (ร้อยละ 78.20) ตำมล ำดับ 
 ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร เกือบทุกประเด็นมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ภำพรวมคิดเป็น 
4.07 คะแนน (ร้อยละ 81.40) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำนอ้ย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเดน็
ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน , ไม่รับสินบน, ไม่หำประโยชน์ในทำง 
มิชอบ เป็นต้น คิดเป็น 4.23 คะแนน (ร้อยละ 84.60) รองลงมำ คือ ประเด็นกำรให้บริกำรด้วย 
ควำมเสมอภำคไม่เลือกปฏิบัติ คิดเป็น 4.08 คะแนน (ร้อยละ 81.60) และประเด็นควำมเต็มใจและ
ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรอย่ำงสุภำพ คิดเป็น 4.05 คะแนน (ร้อยละ 81.00) ตำมล ำดับ 
 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ทุกประเด็นมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ภำพรวมคิดเป็น 
3.84 คะแนน (ร้อยละ 76.80) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำนอ้ย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเดน็
มีช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำนในหลำยรูปแบบ เช่น ทำงโทรศัพท์ , อีเมล, สื่ออินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
และประเด็นควำมสะอำดเรียบร้อยของสถำนที่ให้บริกำร ในสัดส่วนที่เท่ำกัน คิดเป็น 3.93 คะแนน 
(ร้อยละ 78.60) รองลงมำ คือ ประเด็นสถำนที่ให้บริกำรเหมำะสม เดินทำงสะดวก คิดเป็น 3.84 
คะแนน (ร้อยละ 76.80) และประเด็นควำมชัดเจนของป้ำยสัญลักษณ์บอกจุดบริกำร คิดเป็น 3.82 
คะแนน (ร้อยละ 76.40) ตำมล ำดับ 

ด้ำนกำรให้บริกำร ทุกประเด็นมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ภำพรวมคิดเป็น 4.03 
คะแนน (ร้อยละ 80.60) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 2 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็น 
กำรบริกำรมีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ และประเด็นกำรได้รับบริกำรที่คุ้มค่ำ และมีประโยชน์ ในสัดส่วน
ที่เท่ำกัน คิดเป็น 4.04 คะแนน (ร้อยละ 80.80) รองลงมำ คือ ประเด็นกำรได้รับบริกำรที่ตรง 
ตำมควำมต้องกำร คิดเป็น 4.00 คะแนน (ร้อยละ 80.00) ตำมล ำดับ 
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ส่วนที่ 3 ประเมินควำมไมพ่อใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 
ตำรำงที่ 6 จ ำนวนและร้อยละของผู้รับบริกำรท่ีมีประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร  

จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำรและ
รับรองห้องปฏิบัติกำร) 

ประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 
ไม่มีประเด็นไม่พึงพอใจ 67 73.63 
มีประเด็นไม่พึงพอใจ 24 26.37 

ประเด็นไม่พึงพอใจ อันดับ ร้อยละ   
1. ควำมเพียงพอของสถำนที่จอดรถ 1 23.20   
2. ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรติดต่อประสำนงำน 2 20.00   
3. ข้อมูล และองค์ควำมรู้ที่ได้รับ 3 14.40   
4. กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 4 10.40   
5. กำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่ รปภ. 5 8.80   
6. ควำมน่ำเชื่อถือของกำรบริกำร 6 7.20   
7. ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรกำรให้บริกำร 7 5.60   
8. กำรประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอนกำรให้บริกำร 8 4.80   
9. ระยะเวลำในกำรให้บริกำร 9 3.20   
10.  ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืน ๆ เช่น ที่นั่ง
รอรับบริกำร  

10 1.60 
  

11.  กำรรักษำควำมลับของผู้รับบริกำร 11 0.80   
รวมทั้งสิ้น 91 100.00 

 
 จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำ  
 กลุ่มผู้รับบริกำรของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร ส่วนใหญ่ไม่มีประเด็นที่ไม่ 
พึงพอใจ ร้อยละ 73.63 และมีประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 26.37 โดยมีประเด็นที่ไม่พึงพอใจ 
มำกที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 คือ ควำมเพียงพอของสถำนที่จอดรถ ร้อยละ 23.20 
รองลงมำอันดับ 2 คือ ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรติดต่อประสำนงำน ร้อยละ 20.00 อันดับ 3 คือ 
ข้อมูล และองค์ควำมรู้ที่ได้รับ ร้อยละ 14.40 อันดับ 4 คือ กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ ร้อยละ 
10.40 และอันดับ 5 คือ กำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่ รปภ. ร้อยละ 8.80 ตำมล ำดับ 
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ส่วนที่ 4 ประเมินควำมเชือ่มั่นของผู้รับบริกำรต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
ตำรำงที่ 7 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร  

(ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร)  

ประเด็นควำมเชื่อม่ัน 
ระดับควำมเชื่อม่ัน 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำม
เชื่อม่ัน 

ร้อยละ
ของ

คะแนน น้อยท่ีสุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 

1. ควำมเป็นส่วนรำชกำร 0 0 4 65 22 4.20 0.499 มำก 84.00 
(0.00) (0.00) (4.40) (71.43) (24.18)     

2. ได้กำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล 0 0 3 41 47 4.48 0.565 มำกที่สุด 89.60 
(0.00) (0.00) (3.30) (45.05) (51.65)     

3. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร 0 0 4 53 34 4.33 0.559 มำกที่สุด 86.60 
(0.00) (0.00) (4.40) (58.24) (37.36)     

4. ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ 0 0 9 64 18 4.10 0.539 มำก 82.00 
(0.00) (0.00) (9.89) (70.33) (19.78)     

5. ให้บริกำรด้วยควำมถูกต้อง เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 0 2 7 47 35 4.26 0.697 มำกที่สุด 85.20 
(0.00) (2.20) (7.69) (51.65) (38.46)     

6. ควำมสำมำรถของเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ 2 0 11 57 21 4.04 0.744 มำก 80.80 
(2.20) (0.00) (12.09) (62.64) (23.08)     

7. ด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต สำมำรถ
ตรวจสอบได้ 

0 0 8 55 28 4.22 0.593 มำกที่สุด 84.40 
(0.00) (0.00) (8.79) (60.44) (30.77)     

8. บุคลำกรปฏิบัติงำนด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ 0 0 10 57 24 4.15 0.595 มำก 83.00 
(0.00) (0.00) (10.99) (62.64) (26.37)     

9. กำรรักษำควำมลับของผู้รับบริกำร 0 0 4 62 25 4.23 0.518 มำกที่สุด 84.60 
(0.00) (0.00) (4.40) (68.13) (27.47)     

ภำพรวมควำมเชื่อม่ัน 4.22 0.449 มำกที่สุด 84.40 
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 จำกตำรำงที่ 7 พบว่ำ 
 ในภำพรวมกลุ่มผู้รับบริกำรของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร มีควำมเชื่อมั่น 
ในคุณภำพกำรให้บริกำรอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็น 4.22 คะแนน (ร้อยละ 84.40) โดยประเด็น 
ที่มีควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ประเด็นได้กำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล คิดเป็น 4.48 
คะแนน (ร้อยละ 89.60) รองลงมำ คือ ประเด็นควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร คิดเป็น 4.33 คะแนน  
(ร้อยละ 86.60) ประเด็นให้บริกำรด้วยควำมถูกต้อง เที่ยงตรง เชื่อถือได้  คิดเป็น 4.26 คะแนน  
(ร้อยละ 85.20) ประเด็นกำรรักษำควำมลับของผู้รับบริกำร คิดเป็น 4.23 คะแนน (ร้อยละ 84.60) และ
ประเด็นด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต สำมำรถตรวจสอบได้  คิดเป็น 4.22 คะแนน  
(ร้อยละ 84.40) ตำมล ำดับ 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

ตำรำงที่ 8 จ ำนวนและร้อยละของผู้รับบริกำรที่มีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวงัใหก้รมวิทยำศำสตร์บรกิำร
จัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติม จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร 
(ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร)  

ควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้มีบริกำรเพิ่มเติม จ ำนวน ร้อยละ 

1. ไม่มีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวัง 11 12.09 
2. มีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวัง 80 87.91 

รวมทั้งสิ้น 91 100.00 
 

จำกตำรำงที่ 8 พบว่ำ  
 กลุ่มผู้รับบริกำรของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร ส่วนใหญ่มีควำมต้องกำร หรือ
ควำมคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติม ร้อยละ 87.91 และบำงส่วนที่ไม่มี 
ควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวัง ร้อยละ 12.09 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 9 จ ำนวนและร้อยละของผู้รับบริกำรที่มีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวงัใหก้รมวิทยำศำสตรบ์รกิำร 
จัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติม จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร 
(ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (เฉพาะผู้ที่มีความต้องการ 
หรือความคาดหวัง) 

ประเด็นที่มีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวัง จ ำนวน ร้อยละ 

1. ขยำยกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อำคำรตั้ว)  
ให้ครอบคลุมทุกงำนบริกำรของหน่วยงำน 

30 37.50 

2. เพ่ิมศูนย์รับบริกำรในส่วนภูมิภำค 25 31.25 
3. มีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร เช่น กำรรับตัวอย่ำง, กำรรับรำยงำนทำง SMS เป็นต้น 8 10.00 
4. กำรส่งมอบรำยงำนผลกำรทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผ่ำนระบบออนไลน์ 26 32.50 
5. กำรส่งมอบรำยงำนทดสอบควำมช ำนำญผ่ำนระบบออนไลน์ 35 43.75 
6. ให้มีกำรรับช ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนบัตรเครดิต 12 15.00 
7. ปรับปรุงแบบฟอร์มต่ำง ๆ ในกำรขอรับบริกำรให้เข้ำใจง่ำยขึ้น 16 20.00 
8. กำรให้บริกำรรับตัวอย่ำงทดสอบนอกสถำนที่ (โดยคิดค่ำบริกำรเพิ่ม) 14 17.50 
9. อื่น ๆ เช่น สถำนที่จอดรถ 3 3.75 

 
 จำกตำรำงที่ 9 พบว่ำ  
 ควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังของกลุ่มผู้รับบริกำรของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร
ที่อยำกให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้บริกำรเพ่ิมเติม พบว่ำ ส่วนใหญ่ต้องกำรให้กรมวิทยำศำสตร์
บริกำรมีกำรส่งมอบรำยงำนทดสอบควำมช ำนำญผ่ำนระบบออนไลน์ ร้อยละ 43.75 รองลงมำ คือ 
ขยำยกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อำคำรตั้ว) ให้ครอบคลุมทุก 
งำนบริกำรของหน่วยงำน ร้อยละ 37.50 กำรส่งมอบรำยงำนผลกำรทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรอง
ผ่ำนระบบออนไลน์ ร้อยละ 32.50 เพ่ิมศูนย์รับบริกำรในส่วนภูมิภำค ร้อยละ 31.25 และปรับปรุง
แบบฟอร์มต่ำง ๆ ในกำรขอรับบริกำรให้เข้ำใจง่ำยขึ้น ร้อยละ 20.00 ตำมล ำดับ 

ตำรำงที่ 10 จ ำนวนและร้อยละข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของ 
งำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ  จ ำนวน ร้อยละ 
⚫ ส ำหรับตัวอย่ำงทีแ่สดงควำมคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้  3 3.30 

1. ควรปรับปรุงกำรให้บริกำรให้มีควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนที่ล่ำชำ้ : ร้อยละ 33.34   
2. กำรรับรองมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทดสอบ ควรมีกำรทดสอบสมรรถนะ
ผู้ตรวจประเมินและผู้ประสำนงำนให้ได้มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเดียวกัน  

: ร้อยละ 33.33   

3. เรื่องกำรอบรม ควรจะเพิ่มหลักสูตรกำรอบรมให้หลำกหลำย ทันสมัย 
และอยำกให้จัดอบรมบ่อย ๆ และต่อเนื่อง 

: ร้อยละ 33.33   

⚫ ส ำหรับตัวอย่ำงท่ีไม่แสดงควำมคิดเห็น   88 96.70 
รวมทั้งสิ้น  91 100.00 
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จำกตำรำงที่ 10 พบว่ำ  
 กลุ่มผู้รับบริกำรของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร ส่วนใหญ่ไม่มีข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ร้อยละ 96.70 และมีเพียงส่วนน้อยที่มีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
ร้อยละ 3.30 โดยเสนอแนะในเรื่องควรปรับปรุงกำรให้บริกำรให้มีควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดขั้นตอน 
ที่ล่ำช้ำ ร้อยละ 33.34 กำรรับรองมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทดสอบ ควรมีกำรทดสอบสมรรถนะ
ผู้ตรวจประเมินและผู้ประสำนงำนให้ได้มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเดียวกัน เรื่องกำรอบรม ควรจะเพ่ิม
หลักสูตรกำรอบรมให้หลำกหลำย ทันสมัย และอยำกให้จัดอบรมบ่อย ๆ และต่อเนื่อง ร้อยละ 33.33 
ตำมล ำดับ 
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 ผลส ำรวจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 งำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตำรำงที่ 11 จ ำนวนและร้อยละของประเภทหน่วยงำนที่มำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำรและรับรอง
ห้องปฏิบัติกำร) 

ประเภทหน่วยงำน จ ำนวน ร้อยละ 
1. ส่วนรำชกำร 68 61.82 
2. รัฐวิสำหกิจ 13 11.82 
3. องค์กรมหำชน 0 0.00 
4. หน่วยงำนในก ำกับของรัฐ 12 10.91 
5. สมำคม/มูลนิธิ 1 0.91 
6. องค์กรวิชำชีพ 0 0.00 
7. หน่วยงำนเอกชน 16 14.55 

รวม 110 100.00 
 

จำกตำรำงที่ 11 พบว่ำ 
 ประเภทหน่วยงำนที่มำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำรของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
งำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงำนในส่วนรำชกำรมำกที่สุด ร้อยละ 
61.82 รองลงมำ คือ หน่วยงำนเอกชน ร้อยละ 14.55 หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 11.82 
หน่วยงำนในก ำกับของรัฐ ร้อยละ 10.91 และสมำคม/มูลนิธิ ร้อยละ 0.91 ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที่ 12 จ ำนวนและร้อยละของวัตถุประสงค์ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำรและรับรอง
ห้องปฏิบัติกำร) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

วัตถุประสงค์ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 
1. ขอค ำปรึกษำ 18 16.36 
2. ขอข้อมูล 17 15.45 
3. ขอรับบริกำร  51 46.36 
4. ประสำนงำนทั่วไป 27 24.55 
5. ประชุม/สัมมนำ 53 48.18 
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 จำกตำรำงที่ 12 พบว่ำ 
 วัตถุประสงค์ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำรของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
งำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร ส่วนใหญ่มำประชุม/สัมมนำมำกที่สุด ร้อยละ 48.18 
รองลงมำ คือ ขอรับบริกำร ร้อยละ 46.36 ประสำนงำนทั่วไป ร้อยละ 24.55 ขอค ำปรึกษำ ร้อยละ 
16.36 และขอข้อมูล ร้อยละ 15.45 ตำมล ำดับ 
 

ตำรำงที่ 13 จ ำนวนและร้อยละของหน่วยงำน/งำนบริกำรที่มำติดต่อ จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

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

0 0.00 

2. ส ำนักเทคโนโลยีชุมชน  0 0.00 
3. ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร  110 100.00 
4. ส ำนักพัฒนำศักยภำพนักวิทยำศำสตร์ห้องปฏิบัติกำร  22 20.00 
5. ส ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  19 17.27 
6. กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค  6 5.45 
7. กองวัสดุวิศวกรรม 0 0.00 
8. กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร 3 2.73 
9. กองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรและรับรองผลิตภัณฑ์ 10 9.09 

 

 จำกตำรำงที่ 13 พบว่ำ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำรทั้งหมดเคยมำติดต่อ 

ท่ีส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร รองลงมำ คือ ส ำนักพัฒนำศักยภำพนักวิทยำศำสตร์
ห้องปฏิบัติกำร ร้อยละ 20.00 ส ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
ร้อยละ 17.27 กองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรและรับรองผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 9.09 และ 
กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค ร้อยละ 5.45 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 14 จ ำนวนและร้อยละของควำมถี่ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำรและรับรอง
ห้องปฏบิัติกำร) (ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ)  

ควำมถี่ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 
1. 1 – 5 ครั้ง 95 86.36 
2. 6 – 10 ครั้ง 6 5.45 
3. 11 – 15 ครั้ง 7 6.36 
4. มำกกว่ำ 15 ครั้ง 2 1.83 

รวม 110 100.00 

 จำกตำรำงที่ 14 พบว่ำ 
 ควำมถี่ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำรของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนกำรรับรอง
ระบบงำนห้องปฏิบัติกำร ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ ส่วนใหญ่มำติดต่อ 1 – 5 ครั้ง ร้อยละ 86.36 
รองลงมำ คือ มำติดต่อ 11 – 15 ครั้ง ร้อยละ 6.36 มำติดต่อ 6 – 10 ครั้ง ร้อยละ 5.45 และ 
มำติดต่อมำกกว่ำ 15 ครั้ง ร้อยละ 1.83 ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที่ 15 จ ำนวนและร้อยละของประเภทแหล่งข้อมูลที่ท ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้จักกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำรและ
รับรองห้องปฏิบัติกำร) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ประเภทของแหล่งข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 
1. เว็บไซต์ 56 50.91 
2. เฟสบุ๊ก 4 3.64 
3. วิทยุ/โทรทัศน์ 6 5.45 
4. สื่อสิ่งพิมพ์ 18 16.36 
5. บุคคลแนะน ำ 40 36.36 
6. งำนสัมมนำ/นิทรรศกำร 53 48.18 
7. อื่น ๆ (รู้จักเพรำะเป็นหน่วยงำนรำชกำรในสังกัดเดียวกัน หรือเป็น
หน่วยงำนที่ท ำงำนร่วมกัน) 

10 9.09 

 
 จำกตำรำงที่ 15 พบว่ำ 
 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร ส่วนใหญ่รู้จัก 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์มำกที่สุด ร้อยละ 50.91 รองลงมำ คือ งำนสัมมนำ/นิทรรศกำร 
ร้อยละ 48.18 บุคคลแนะน ำ ร้อยละ 36.36 สื่อสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 16.36 และอื่น ๆ (รู้จักเพรำะเป็น
หน่วยงำนรำชกำรในสังกัดเดียวกัน หรือเป็นหน่วยงำนที่ท ำงำนร่วมกัน) ร้อยละ 9.09 ตำมล ำดับ 
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ส่วนที่ 2 ประเมินควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 

ตำรำงที่ 16 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร 
(ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

ประเด็นควำมคำดหวัง 
ระดับควำมคำดหวัง 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำม

คำดหวัง 

ร้อยละ
ของ

คะแนน 
น้อยท่ีสุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 

1. ขั้นตอนกำรใหบ้ริกำรที่ชัดเจน รวดเร็ว และไม่ยุ่งยำก
ซับซ้อน 

0 1 10 47 52 4.36 0.687 มำกที่สุด 87.20 
(0.00) (0.91) (9.09) (42.73) (47.27)     

2. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 0 1 10 49 50 4.35 0.683 มำกที่สุด 87.00 
(0.00) (0.91) (9.09) (44.55) (45.45)     

3. ควำมครบถ้วน ถูกตอ้งของกำรให้บริกำร 0 0 7 43 60 4.48 0.617 มำกที่สุด 89.60 
(0.00) (0.00) (6.36) (39.09) (54.55)     

4. ได้รับบริกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน มีควำมเสมอภำค 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

0 0 5 43 62 4.52 0.586 มำกที่สุด 90.40 
(0.00) (0.00) (4.55) (39.09) (56.36)     

5. ช่องทำงกำรใหบ้ริกำรสะดวก เข้ำถึงง่ำย และมีควำม
หลำกหลำย 

0 0 9 51 50 4.37 0.633 มำกที่สุด 87.40 
(0.00) (0.00) (8.18) (46.36) (45.45)     

6. มีกำรประชำสัมพันธ์ขั้นตอนกำรให้บริกำร หรือข้อมูล
ข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย และทั่วถึง 

0 2 14 47 47 4.26 0.750 มำกที่สุด 85.20 
(0.00) (1.82) (12.73) (42.73) (42.73)     

7. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ 0 1 4 31 74 4.62 0.606 มำกที่สุด 92.40 
(0.00) (0.91) (3.64) (28.18) (67.27)     

8. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรตรงตำมควำมต้องกำร และ
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

0 1 6 35 68 4.55 0.644 มำกที่สุด 91.00 
(0.00) (0.91) (5.45) (31.82) (61.82)     
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ตำรำงที่ 16 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมคำดหวงัในคุณภำพกำรให้บรกิำรของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียงำนกำรรับรองระบบงำนหอ้งปฏบิตักิำร 
(ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

ประเด็นควำมคำดหวัง 
ระดับควำมคำดหวัง 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำม

คำดหวัง 

ร้อยละ
ของ

คะแนน 
น้อยท่ีสุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 

9. อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรขอรับบริกำรมีควำมชัดเจน  
คุ้มค่ำ และเหมำะสม 

0 1 10 49 50 4.35 0.683 มำกที่สุด 87.00 
(0.00) (0.91) (9.09) (44.55) (45.45)     

10. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรในกำรให้บริกำร เช่น 
สำมำรถตอบค ำถำมชี้แจงข้อสงสัย, ให้ค ำแนะน ำ, ช่วยแก้ไข
ปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง, น่ำเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ 

0 0 6 35 69 4.57 0.598 มำกที่สุด 91.40 
(0.00) (0.00) (5.45) (31.82) (62.73) 

    
11. ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกรผู้ให้บริกำร 0 1 16 47 46 4.25 0.735 มำกที่สุด 85.00 

(0.00) (0.91) (14.55) (42.73) (41.82)     
12. ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หำประโยชน์
ในทำงมิชอบ เป็นต้น 

0 0 4 26 80 4.69 0.538 มำกที่สุด 93.80 
(0.00) (0.00) (3.64) (23.64) (72.73) 

    
13. ภำพรวมกำรให้บริกำร 0 0 3 34 73 4.64 0.537 มำกที่สุด 92.80 

(0.00) (0.00) (2.73) (30.91) (66.36)     
ผลรวมเฉลี่ยจำกทุกประเด็น 4.46 0.505 มำกที่สุด 89.20 
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 จำกตำรำงที ่16 พบว่ำ 
 ในภำพรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร มีควำมคำดหวัง  
ในคุณภำพกำรให้บริกำรเฉลี่ยจำกทกุประเดน็อยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็น 4.46 คะแนน (ร้อยละ 89.20) 
โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 5 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็นควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ เป็นต้น คิดเป็น 4.69 
คะแนน (ร้อยละ 93.80) รองลงมำ คือ ประเด็นผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรมีควำมถูกตอ้ง น่ำเชื่อถือ คิดเปน็ 
4.62 คะแนน (ร้อยละ 92.40) ประเด็นควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรในกำรให้บริกำร เช่น สำมำรถ
ตอบค ำถำมชี้แจงข้อสงสัย, ให้ค ำแนะน ำ, ช่วยแก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง, น่ำเชื่อถือ และเป็นประโยชน์  
คิดเป็น 4.57 คะแนน (ร้อยละ 91.40) ประเด็นผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรตรงตำมควำมต้องกำร และ
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็น 4.55 คะแนน (ร้อยละ 91.00) และประเด็นได้รับบริกำรที่เป็น
มำตรฐำนเดียวกัน มีควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ คิดเป็น 4.52 คะแนน (ร้อยละ 90.40) ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 17 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร 
(ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

ประเด็นควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน น้อยท่ีสุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 

1. ขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน รวดเร็ว และไม่ยุ่งยำก
ซับซ้อน 

1 0 12 46 51 4.33 0.743 มำกที่สุด 86.60 
(0.91) (0.00) (10.91) (41.82) (46.36)     

2. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 0 2 11 52 45 4.27 0.716 มำกที่สุด 85.40 
(0.00) (1.82) (10.00) (47.27) (40.91)     

3. ควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร 0 1 8 48 53 4.39 0.665 มำกที่สุด 87.80 
(0.00) (0.91) (7.27) (43.64) (48.18)     

4. ได้รับบริกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน มีควำมเสมอภำค 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

0 0 6 44 60 4.49 0.602 มำกที่สุด 89.80 
(0.00) (0.00) (5.45) (40.00) (54.55)     

5. ช่องทำงกำรให้บริกำรสะดวก เข้ำถึงง่ำย และมีควำม
หลำกหลำย 

0 0 10 56 44 4.31 0.632 มำกที่สุด 86.20 
(0.00) (0.00) (9.09) (50.91) (40.00)     

6. มีกำรประชำสัมพันธ์ขั้นตอนกำรให้บริกำร หรือข้อมูล
ข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย และทั่วถึง 

0 0 20 54 36 4.15 0.702 มำก 83.00 
(0.00) (0.00) (18.18) (49.09) (32.73)     

7. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ 1 0 8 36 65 4.49 0.714 มำกที่สุด 89.80 
(0.91) (0.00) (7.27) (32.73) (59.09)     

8. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรตรงตำมควำมต้องกำร และ
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

1 0 5 37 67 4.54 0.673 มำกที่สุด 90.80 
(0.91) (0.00) (4.55) (33.64) (60.91)     
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ตำรำงที่ 17 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียงำนกำรรับรองระบบงำนหอ้งปฏบิตักิำร 
(ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

ประเด็นควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน 
น้อยท่ีสุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 

9. อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรขอรับบริกำรมีควำมชัดเจน 
คุ้มค่ำ และเหมำะสม 

1 0 15 52 42 4.22 0.747 มำกที่สุด 84.40 
(0.91) (0.00) (13.64) (47.27) (38.18)     

10. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรในกำรให้บริกำร 
เช่น สำมำรถตอบค ำถำมชี้แจงข้อสงสัย, ให้ค ำแนะน ำ, 
ช่วยแก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง, น่ำเชื่อถือ และเป็น
ประโยชน์ 

1 1 9 37 62 4.44 0.761 มำกที่สุด 88.80 
(0.91) (0.91) (8.18) (33.64) (56.36) 

    
11. ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกรผู้ให้บริกำร 1 1 17 57 34 4.11 0.758 มำก 82.20 

(0.91) (0.91) (15.45) (51.82) (30.91)     
12. ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หำประโยชน์
ในทำงมิชอบ เป็นต้น 

0 1 5 30 74 4.61 0.622 มำกที่สุด 92.20 
(0.00) (0.91) (4.55) (27.27) (67.27) 

    
13. ภำพรวมกำรให้บริกำร 0 0 9 44 57 4.44 0.643 มำกที่สุด 88.80 

(0.00) (0.00) (8.18) (40.00) (51.82)     
ผลรวมเฉลี่ยจำกทุกประเด็น 4.37 0.538 มำกที่สุด 87.40 
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 จำกตำรำงที่ 17 พบว่ำ 
 ในภำพรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร มีควำมพึงพอใจ
ในคุณภำพกำรให้บริกำร เฉลี่ยจำกทุกประเด็นอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็น 4.3 7 คะแนน
(ร้อยละ 87.40) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 5 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็นควำมซื่อสัตย์
สุจริตในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หำประโยชน์ในทำงมชิอบ 
เป็นต้น คิดเป็น 4.61 คะแนน (ร้อยละ 92.20) รองลงมำ คือ ประเด็นผลลัพธ์ของกำรให้บริกำร 
ตรงตำมควำมต้องกำร และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็น 4.54 คะแนน (ร้อยละ 90.80) 
ประเด็นได้รับบริกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน มีควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ และประเด็นผลลัพธ์
ของกำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ ในสัดส่วนที่เท่ำกัน คิดเป็น 4.49 คะแนน (ร้อยละ 
89.80) และประเด็นควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรในกำรให้บริกำร เช่น สำมำรถตอบค ำถำม
ชี้แจงข้อสงสัย, ให้ค ำแนะน ำ, ช่วยแก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง, น่ำเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ คิดเป็น 
4.44 คะแนน (ร้อยละ 88.80) และประเด็นควำมครบถ้วน ถูกต้องอขงกำรให้บริกำร คิดเป็น 4.39 
คะแนน (ร้อยละ 87.80) ตำมล ำดับ 
 
ส่วนที่ 3 ประเมินควำมไมพึ่งพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 

ตำรำงที่ 18 จ ำนวนและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำรและ
รับรองห้องปฏิบัติกำร) 

ประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 
ไม่มีประเด็นไม่พึงพอใจ 83 75.45 
มีประเด็นไมพึ่งพอใจ 27 24.55 

ประเด็นไม่พึงพอใจ อันดับ ร้อยละ  

1. ควำมเพียงพอของสถำนที่จอดรถ 1 28.32  
2. ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรติดต่อประสำนงำน 2 15.04  
3. ระยะเวลำในกำรให้บริกำร 3 14.16  
4. ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรกำรให้บริกำร 4 10.62  
5. กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 5 9.73  
6. ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืน ๆ  
(สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกไม่เพียงพอ เช่น ที่นั่ง, ห้องน้ ำ) 

6 5.31  

7. ด้ำนอ่ืน ๆ  เช่น กำรเดินทำงมีควำมล ำบำก 6 5.31  
8. ข้อมูล และองค์ควำมรู้ที่ได้รับ 7 3.54  
9. กำรประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกำรให้บริกำร 7 3.54  
10.  กำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่ รปภ. 8 1.77  

รวมทั้งสิ้น 110 100.00 
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 จำกตำรำงที่ 18 พบว่ำ  
 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร ส่วนใหญ่ไม่มีประเด็น 
ที่ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 75.45 และมีประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 24.55 โดยมีประเด็นที่ไม่พึงพอใจ
มำกที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 คือ ควำมเพียงพอของสถำนที่จอดรถ ร้อยละ 28.32 
รองลงมำอันดับ 2 คือ ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรติดต่อประสำนงำน ร้อยละ 15.04 อันดับ 3 คือ 
ระยะเวลำในกำรให้บริกำร ร้อยละ 14.16 อันดับ 4 คือ ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร
กำรให้บริกำร ร้อยละ 10.62 และอันดับ 5 คือ กำรให้บริกำรของเจ้ำหนำ้ที่ ร้อยละ 9.73 ตำมล ำดบั 
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ส่วนที่ 4 ประเมินควำมเชือ่มั่นในกำรรับบริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

ตำรำงที่ 19 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร 
(ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

ประเด็นควำมเชื่อม่ัน 
ระดับควำมเชื่อม่ัน 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำม
เชื่อม่ัน 

ร้อยละ
ของ

คะแนน 
น้อยท่ีสุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 

1. ควำมเป็นส่วนรำชกำร 0 0 3 30 77 4.67 0.527 มำกที่สุด 93.40 
(0.00) (0.00) (2.73) (27.27) (70.00)     

2. ได้กำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล 0 1 4 27 78 4.65 0.597 มำกที่สุด 93.00 
(0.00) (0.91) (3.64) (24.55) (70.91)     

3. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร 0 0 4 43 63 4.54 0.570 มำกที่สุด 90.80 
(0.00) (0.00) (3.64) (39.09) (57.27)     

4. ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ 0 1 7 49 53 4.40 0.652 มำกที่สุด 88.00 
(0.00) (0.91) (6.36) (44.55) (48.18)     

5. ให้บริกำรด้วยควำมถูกต้อง เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 0 0 8 40 62 4.49 0.632 มำกที่สุด 89.80 
(0.00) (0.00) (7.27) (36.36) (56.36)     

6. ด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต สำมำรถ
ตรวจสอบได้ 

0 0 3 35 72 4.63 0.539 มำกที่สุด 92.60 
(0.00) (0.00) (2.73) (31.82) (65.45)     

7. บุคลำกรปฏิบัติงำนด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ 0 1 9 34 66 4.50 0.687 มำกที่สุด 90.00 
(0.00) (0.91) (8.18) (30.91) (60.00)     

8. กำรรักษำควำมลับของผู้รับบริกำร 0 0 6 31 73 4.61 0.592 มำกที่สุด 92.20 
(0.00) (0.00) (5.45) (28.18) (66.36)     

ภำพรวมควำมเชื่อม่ัน 4.56 0.491 มำกที่สุด 91.20 
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 จำกตำรำงที ่19 พบว่ำ 
 ในภำพรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร มีควำมเชื่อมั่น
ในคุณภำพกำรให้บริกำรอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็น 4.56 คะแนน (ร้อยละ 91.20) โดยประเด็น 
ที่มีควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ประเด็นควำมเป็นส่วนรำชกำร คิดเป็น 4.67 คะแนน 
(ร้อยละ 93.40) รองลงมำ คือ ประเด็นได้กำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล คิดเป็น 4.65 คะแนน 
(ร้อยละ 93.00) ประเด็นด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต สำมำรถตรวจสอบได้   
คิดเป็น 4.63 คะแนน (ร้อยละ 92.60) ประเด็นกำรรักษำควำมลับของผู้รับบริกำร คิดเป็น 4.61 
คะแนน (ร้อยละ 92.20) และประเด็นควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร คิดเป็น 4.54 คะแนน  
(ร้อยละ 90.80) ตำมล ำดับ 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

ตำรำงที่ 20 จ ำนวนและร้อยละของช่องทำงที่สะดวกในกำรติดต่อกับกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำรและรับรอง
ห้องปฏิบัติกำร) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ช่องทำงที่สะดวกในกำรติดต่อ จ ำนวน ร้อยละ 

1. ติดต่อด้วยตนเอง 50 45.45 
2. อีเมล 76 69.09 
3. ไปรษณีย์ 13 11.82 
4. โทรศัพท์ 79 71.82 
5. โทรสำร (Fax) 8 7.27 
6. ข้อควำม SMS 7 6.36 
7. เฟสบุ๊ก 4 3.64 
8. ไลน ์ 18 16.36 
9. อื่น ๆ (เวบ็ไซต)์ 2 1.82 

 จำกตำรำงที ่20 พบว่ำ  
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร ส่วนใหญ่สะดวกติดต่อกับ 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำรผ่ำนทำงโทรศัพท์ ร้อยละ 71.82 รองลงมำ คือ สะดวกติดต่อผ่ำนทำงอีเมล 
ร้อยละ 69.09 สะดวกมำติดต่อด้วยตนเอง ร้อยละ 45.45 สะดวกติดต่อผ่ำนทำงไลน์ ร้อยละ 
16.36 และสะดวกติดต่อผ่ำนทำงไปรษณีย์ ร้อยละ 11.82 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 21 จ ำนวนและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังให้ 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติม จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
งำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

ควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติม จ ำนวน ร้อยละ 

1. ไม่มีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวงั 41 37.27 

2. มคีวำมต้องกำร หรือควำมคำดหวัง 69 62.73 

รวมทั้งสิ้น 110 100.00 
 
 จำกตำรำงที ่21 พบว่ำ  
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร ส่วนใหญ่มีควำมต้องกำร หรือ
ควำมคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติม ร้อยละ 62.73 และไม่มีควำม
ต้องกำรหรือควำมคำดหวัง ร้อยละ 37.27 ตำมล ำดับ  
 
ตำรำงที่ 22 จ ำนวนและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังให้ 

กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติม จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
งำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (เฉพาะผู้ที่มีความต้องการ หรือความคาดหวัง) 

ประเด็นที่มคีวำมต้องกำร หรือควำมคำดหวัง จ ำนวน ร้อยละ 

1. ขยำยกำรใหบ้ริกำรของศนูย์บริกำรแบบเบด็เสร็จ (บริเวณชัน้ 1 อำคำรตัว้) 
ให้ครอบคลุมทกุงำนบรกิำรของหนว่ยงำน 

31 44.93 

2. เพ่ิมศนูย์รบับรกิำรในสว่นภูมิภำค 27 39.13 

3. มีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร เช่น กำรรับตัวอย่ำง, กำรรับรำยงำนทำง SMS เป็นต้น 20 28.99 

4. กำรส่งมอบรำยงำนผลกำรทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผ่ำนระบบออนไลน์ 27 39.13 

5. กำรส่งมอบรำยงำนทดสอบควำมช ำนำญผ่ำนระบบออนไลน์ 28 40.58 

6. ให้มกีำรรับช ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนบตัรเครดิต 22 31.88 

7. ปรับปรุงแบบฟอร์มต่ำง ๆ ในกำรขอรับบริกำรใหเ้ข้ำใจง่ำยขึ้น 20 28.99 

8. กำรให้บริกำรรับตวัอย่ำงทดสอบนอกสถำนที่ (โดยคดิค่ำบริกำรเพ่ิม) 18 26.09 

9. อืน่ ๆ (เพิ่มกำรใหข้้อมูลข่ำวสำร, เพิ่มช่องทำงกำรสบืค้นใหม้ำกขึ้น) 3 4.35 
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 จำกตำรำงที ่22 พบว่ำ  
 ควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนกำรรับรองระบบงำน
ห้องปฏิบัติกำรที่อยำกให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้บริกำรเพ่ิมเติม พบว่ำ ส่วนใหญ่ต้องกำรให้ 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำรขยำยกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อำคำรตั้ว)  
ให้ครอบคลุมทุกงำนบริกำรของหน่วยงำนมำกที่สุด ร้อยละ 44.93 รองลงมำ คือ กำรส่งมอบรำยงำน
ทดสอบควำมช ำนำญผ่ำนระบบออนไลน์ ร้อยละ 40.58 เพ่ิมศูนย์รับบริกำรในส่วนภูมิภำค และกำรส่ง
มอบรำยงำนผลกำรทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผ่ำนระบบออนไลน์ ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 39.13 
ให้มีกำรรับช ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนบัตรเครดิต ร้อยละ 31.88 และมีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร เช่น กำรรับ
ตัวอย่ำง, กำรรับรำยงำนทำง SMS เป็นต้น และปรับปรุงแบบฟอร์มต่ำง ๆ ในกำรขอรับบริกำรให้เข้ำใจ 
ง่ำยขึ้น ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 28.99 ตำมล ำดับ 
 

ตำรำงที่ 23 จ ำนวนและร้อยละข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
งำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ  จ ำนวน ร้อยละ 
⚫ ส ำหรับตัวอย่ำงที่แสดงควำมคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้  14 12.73 

1. เพิ่มสถำนที่จอดรถให้มำกข้ึน : ร้อยละ 21.43   
2. กำรจัดฝึกอบรมควรกระจำยในส่วนภูมิภำค : ร้อยละ 14.29   
3. อยำกให้จัดสัมนำวิชำกำรมำกข้ึน : ร้อยละ 14.29   
4. ให้เปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคที่ทันสมัยจะได้สะดวกต่อ
ผู้รับบริกำร 

: ร้อยละ 7.14   

5. อยำกให้มีควำมรวดเร็วในกำรประสำนงำนและด ำเนินกำร : ร้อยละ 7.14   
6. อยำกให้มีกำรประสำนงำนที่ชัดเจนมำกขึ้นและกำรแจ้งข้อมูลให้
มำกขึ้น 

: ร้อยละ 7.14   

7. อยำกให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรมีกำรตรวจสอบคุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่ำนี้ 

: ร้อยละ 7.14   

8. อยำกให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ให้มีน้ ำดื่มบรรจุใส่ขวด
บริกำรในห้องอบรม 

: ร้อยละ 7.14   

9. เพิ่มขอบข่ำยในกำรตรวจสอบให้มำกข้ึน : ร้อยละ 7.14   
10. อยำกให้เพิ่มหลักสูตรกำรอบรมให้มีควำมหลำกหลำยมำกกว่ำนี้ : ร้อยละ 7.14   

⚫ ส ำหรับตัวอย่ำงท่ีไม่แสดงควำมคิดเห็น   96 87.27 
รวมทั้งสิ้น  110 100.00 
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 จำกตำรำงที ่23 พบว่ำ  
 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร ส่วนใหญ่ไม่มีข้อคิดเห็น 
หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ร้อยละ 87.27 และมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ร้อยละ 12.73  
โดยส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะในเรื่องอยำกให้ เ พ่ิมสถำนที่จอดรถให้มำกขึ้น ร้อยละ 21.43  
กำรจัดฝึกอบรมควรกระจำยในส่วนภูมิภำค และอยำกให้จัดสัมนำวิชำกำรมำกขึ้น ในสัดส่วนที่เท่ำกัน 
ร้อยละ 14.29 ให้เปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคที่ทันสมัยจะได้สะดวกต่อผู้รับบริกำร อยำกให้ 
มีควำมรวดเร็วในกำรประสำนงำนและด ำเนินกำร อยำกให้มีกำรประสำนงำนที่ชัดเจนมำกขึ้นและ 
กำรแจ้งข้อมูลให้มำกขึ้น อยำกให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรมีกำรตรวจสอบคุณภำพของผลิตภัณฑ์ 
ที่ดีกว่ำนี้ อยำกให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ให้มีน้ ำดื่มบรรจุใส่ขวดบริกำรในห้องอบรม เพ่ิมขอบข่ำย
ในกำรตรวจสอบให้มำกขึ้น และอยำกให้เพ่ิมหลักสูตรกำรอบรมให้มีควำมหลำกหลำยมำกกว่ำนี้  
ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 7.14 ตำมล ำดับ 
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 ผลส ำรวจเชิงคุณภำพ 
 

 งำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร (ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 

กำรสัมภำษณ์เชิงลึกของกลุ่มผู้ รับบริกำรงำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร  
(ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) ประกอบด้วย หน่วยงำนของรัฐและผู้ประกอบธุรกิจ จ ำนวน 
2 คน เป็นกำรส ำรวจข้อมูลควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรเกี่ยวกับ
คณุภำพกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรในประเด็นต่ำง ๆ นั้น สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภำษณ์ 

ผู้รับบริกำรซึ่งเป็นผู้ให้สัมภำษณ์เป็นเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนในระดับผู้อ ำนวยกำรและ
ผู้จัดกำร  โดยงำนที่ใช้บริกำรส่วนใหญ่ของหน่วยงำนภำครัฐ คือ กำรตรวจสอบคุณภำพ เนื่องจำก 
มีกำรเปิดให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรระบบ ISO/IEC 17043 จึงจ ำเป็นต้องมีหน่วยงำนตรวจสอบคุณภำพ 
อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งก็คือกรมวิทยำศำสตร์บริกำรที่มีควำมช ำนำญเรื่องห้องปฏิบัติกำรที่ได้รับมำตรฐำน 
ในระดับนำนำชำติ เพ่ือรับรองว่ำหน่วยงำนได้มีกำรปฏิบัติตำมระบบคุณภำพนั้นหรือไม่ ในขณะ 
ที่ผู้ประกอบกำรใช้บริกำรในด้ำนกำรขอใบรับรอง ISO/IEC 17025 กำรทดสอบควำมช ำนำญ,  
กำรฝึกอบรม, กำรส่งตัวอย่ำงน้ ำเสียไปวิเครำะห์ค่ำ AOX เป็นต้น        

ส่วนที่ 2 กำรรับรู้ และติดตำมข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

2.1 ท่ำนสนใจ หรือติดตำมข้อมูลข่ำวสำรในด้ำนใดของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรบ่อยที่สุด 
ผู้รับบริกำรมีควำมสนใจหรือมีกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร โดยเรื่อง

ที่หน่วยงำนภำครัฐสนใจเข้ำดูบ่อยที่สุดเป็นลักษณะของกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น กำรอบรมตำม
มำตรฐำนต่ำง ๆ, กำรรำยงำนสถิติข้อมูล กำรตรวจสอบคุณภำพ (Audit) และกำรส่งบุคลำกร 
ไปช่วยงำนกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ในขณะที่ผู้ประกอบกำรมีควำมสนใจข้อมูลข่ำวสำรหลัก คือ  
กำรขอใบรับรอง ISO/IEC 17025 กำรทดสอบควำมช ำนำญ กำรฝึกอบรม และส่งตัวอย่ำงน้ ำเสีย 
ไปวิเครำะห์ เป็นต้น 

2.2 ช่องทำงใดที่ท่ำนคิดว่ำกรมวิทยำศำสตร์บริกำรควรใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
และกำรให้บริกำรได้ดีและเหมำะสมมำกท่ีสุด เพรำะเหตุใด 

ผู้รับบริกำรมีควำมเห็นว่ำช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและกำรให้บริกำรได้ดีและ
เหมำะสมมำกที่สุดนั้น คือ กำรผ่ำนระบบเว็บไซต์, กำรใช้อินเตอร์เน็ต, เฟสบุ๊ก และไลน์ เนื่องจำกมี
ควำมสะดวก สำมำรถท ำงำนได้ทุกที่ทุกเวลำ   
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ส่วนที่ 3 ควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรในแต่ละงำนบริกำร  

   3.1 เหตุผลใดที่ท่ำนควรเลือกใช้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  
ผู้รับบริกำรมีควำมเห็นว่ำเหตุผลที่เลือกใช้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร เนื่องจำก 

กรมวิทยำศำสตร์บริกำรได้รับกำรรับรองจำกนำนำชำติ เป็นที่น่ำเชื่อถือเป็นหน่วยงำนเดียวของ
ประเทศที่ด ำเนินกำรรับรองมำตรฐำน ซึ่งเป็นเรื่องดีเพรำะเมื่อเทียบกำรใช้บริกำรของหน่วยงำน
ต่ำงประเทศจะมีค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงสูงมำก นอกจำกนั้นกรมวิทยำศำสตร์บริกำรเป็นแหล่งข้อมูล
รวบรวมควำมรู้ และบุคลำกรมีศักยภำพ สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนวิชำกำร บำงครั้งมีปัญหำก็เป็น  
ที่ปรึกษำได้ดี หรือกรณีตัวอย่ำงที่ไม่สำมำรถส่งวิเครำะห์ที่อื่นได้ก็จะโทรศัพท์ไปสอบถำมก็ได้รับ 
ควำมอนุเครำะห์ช่วยเหลือเป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้มีกำรใช้บริกำรของห้องสมุด เพรำะมีข้อมูลที่จ ำเป็น 
เช่น เอกสำรมำตรฐำน ASTM  และที่ประทับใจ คือ บรรณำรักษ์ให้กำรบริกำรที่ดีมำก 

3.2 ท่ำนมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรด้ำนใดมำกที่สุด 
เพรำะเหตุใด 

ผู้รับบริกำรมีควำมรู้สึกพึงพอใจในกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรด้ำนกำรรับรอง
ระบบงำนห้องปฏิบัติกำร เนื่องจำกกำรท ำงำนเป็นระบบ มีมำตรฐำน มีระยะเวลำในกำรท ำงำนที่
ชัดเจน ขณะที่ผู้มำตรวจติดตำมก็มคีวำมรู้ควำมสำมำรถ มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรูไ้ด ้อย่ำงตรงไปตรงมำ 
เปิดใจกว้ำง และกำรติดต่อสอบถำมค่อนข้ำงรวดเร็ว 

3.3 ท่ำนมีควำมต้องกำร หรือคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรเพ่ิมเติมหรือปรับปรุง
กำรให้บริกำรเรื่องใดบ้ำง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้รับบริกำรมำกที่สุด  

 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในกำรบริกำร แต่ผู้รับบริกำรมีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวัง
ให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรปรับปรุงดังนี้ 

(1) กรมวิทยำศำสตร์บริกำรควรทบทวนเรือ่งกำรรบัรองตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17043 
ที่ยังรับรองเป็นชนิดของสำร ทั้งนี้มำตรฐำนตัวนี้จะเน้นทดสอบควำมช ำนำญ ในขณะที่หน่วยงำนของรัฐ
อยำกให้มีกำรรับรองด้ำนเทคนิคมำกกว่ำชนิดของสำร โดยกรมวิทยำศำสตร์บริกำรอำจต้องดูในแต่ละ
บริบทของงำน เช่น ดูเรื่องเทคนิคเป็นหลักอย่ำดูเฉพำะชนิดของสำรเท่ำนั้น 

(2) ควรเพ่ิมเติมเรื่องกำรทดสอบควำมช ำนำญ Proficiency Testing (PT) Program 
และควรขยำยขอบข่ำยให้มำกขึ้นด้วย เพรำะหำกกรมวิทยำศำสตร์บริกำรท ำได้ก็ช่วยให้ผู้รับบริกำร
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยได้มำก  

(3) เพ่ิมคอร์สกำรฝึกอบรม/ขยำยเวลำกำรลงทะเบียน ในเรื่องที่มีผู้สนใจมำกๆ ทั้งนี้ 
แม้กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จะมีระบบบริกำรอบรม E-learning แต่บริบทก็ไม่เหมือนกัน เพรำะกำร
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ฝึกอบรม 1 วันนั้นได้มีกำรปฏิบัติและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กัน อีกทั้ งกำรอบรม E-learning  
มีจุดอ่อนที่ข้อจ ำกัดระยะเวลำกำรออกใบประกำศรับรอง หำกผู้อบรมลืมพิมพ์ใบประกำศหรือเลยเวลำ
ไปแล้วก็จะเสียสิทธิ์รับใบประกำศทันที 

ส่วนที่ 4 ควำมเชื่อมั่นในกำรรับบริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร     

4.1 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรอยู่ใน
ระดับใด ถ้ำคะแนนเต็ม 10 ท่ำนให้คะแนนควำมเชื่อมั่นต่อกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
ก่ีคะแนน เพรำะเหตุใด  

ผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรอยู่ในระดับควำม
เชื่อมั่นมำกท่ีสุด ในระดับคะแนนเฉล่ีย 9.00 จำกคะแนนเต็ม 10  (ผู้รับบริกำรที่ให้สัมภำษณ์ จ ำนวน  
2 คน ให้คะแนนควำมเชื่อมั่น 9 คะแนน ทั้ง 2 คน)  เหตุผลเนื่องจำกบุคลำกรมีควำมรู้ควำมช ำนำญ
ประสบกำรณ์สูง กำรด ำเนินงำนมีระยะเวลำกำรท ำงำนชัดเจน มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่ตรงกับควำม
ต้องกำรของหน่วยงำน เช่น หลักสูตรอบรมมำตรฐำน ISO ต่ำง ๆ, กำรอบรมผู้ตรวจติดตำมเป็น 
Auditor เป็นต้น 

ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นเก่ียวกับจุดเด่นของกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

5.1 ท่ำนคิดว่ำกรมวิทยำศำสตร์บริกำร มีจุดเดนของกำรให้บริกำรในเรื่องใด เพรำะเหตุใด  
ผู้รับบริกำรมีควำมเห็นว่ำ กรมวิทยำศำสตร์บริกำรมีจุดเดนของกำรให้บริกำรโดยเป็น

หน่วยงำนที่ได้รับกำรรับรองจำกระดับสำกล มีองค์ควำมรู้ มีระบบกำรท ำงำนที่ดี มีกำรบริกำรอย่ำง
เป็นมิตร บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน เป็นครูสอนที่ดี มีระบบกำร
ประสำนงำนดี เปิดโอกำสให้มีกำรซักถำมอย่ำงใกล้ชิด และตอบค ำถำมได้ชัดเจนถูกต้อง      

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

6.1 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์
บริกำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น อย่ำงไรบ้ำง 
         ผู้รับบริกำรได้มีข้อเสนอแนะให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรควรปรับปรุงดังนี้         

 (1) กำรบริกำรปัจจุบันเป็นแบบ One Stop Service ซึ่งเป็นเรื่องท่ีดี แต่ควรปรับปรุง
เรื่องระยะเวลำรำยงำนผลทดสอบต้องรวดเร็วขึ้น เนื่องจำกปัจจุบันมีควำมล่ำช้ำในกำรรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบคุณภำพ ซึ่งเข้ำใจว่ำจะต้องผ่ำนระบบ ผ่ำนวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือรับรอง แต่หำก
สำมำรถปรับระบบกำรปฏิบัติงำนในบำงส่วน เช่น มีกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรบ่อยขึ้น หรืออำจใช้
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ระบบ กำรประชุมแบบ Conference น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอื่น ๆ ที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้มำกขึ้น จะท ำให้กำรบริกำรมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

(2)  ด้ำนหัวข้อกำรฝึกอบรม อยำกให้เพ่ิมเติมหัวข้อและระยะเวลำกำรฝึกอบรม  
ให้เพิ่มมำกขึ้น ส่วนกำรทดสอบควำมช ำนำญ PT Program ควรขยำยให้ครอบคลุมกับทุก Parameter 
เพรำะทุกหน่วยงำนจะมีมำตรฐำนของตัวเอง ทั้งนี้ กำรทดสอบควำมช ำนำญส่วนมำกเป็นด้ำนเคมี  
ยังขำดด้ำนจุลชีววิทยำ เช่น แบคทีเรียคลอโรฟอร์ม , อีโคไล ซึ่งผู้ประกอบกำรจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยให้
ต่ำงประเทศจ ำนวนมำก ร่วมถึงกำรพัฒนำตัวอย่ำง QC sample, สำรมำตรฐำน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
ควรมีกำรพัฒนำเพิ่มเติมเช่นกัน เพรำะอย่ำงน้อยก็ช่วยลดต้นทุนในประเทศ อีกทั้งห้องปฏิบัติกำรก็จะ
ได้รับกำรพัฒนำต่อเนื่องมี เพรำะมี QC sample ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรเป็นต้นแบบก ำหนด
มำตรฐำน ในขณะเดียวกันควรเปิดโอกำสให้มีกำรเยี่ยมชมห้องปฏิบัติกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  
เพื่อเป็นตัวอย่ำงในกำรท ำงำนไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง หรือมีกำรจัดบริกำร In-House Training ได้ ก็น่ำจะเปน็
ผลดีต่อกำรพัฒนำของหน่วยงำนหรือผู้ประกอบกำร  

(3) ควรปรับปรุงโครงสร้ำงของหน่วยงำนที่ท ำงำนด้ำนกำรรับรองระบบมำตรฐำนต่ำง ๆ 
โดยในแง่ของภำพรวมของประเทศควรมำรวมกันเป็น Unity เนื่องจำกมีหลำยหน่วยงำนที่ท ำงำน
ซ้ ำซ้อนกันอยู่ แม้ตำมมติคณะรัฐมนตรีก็มีนโยบำยให้ร่วมกัน ในมุมของประชำชนที่ใช้บริกำรก็จะท ำให้
ไม่เกิดควำมสับสน ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยและลดอัตรำก ำลังคนในภำคของกำรบริหำรได้มำก  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ก 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรส ำรวจ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภำษณ์ 

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

ส่วนที่ 2 กำรรับรู้ และติดตำมข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
2.1 ท่ำนสนใจหรือติดตำมข้อมูลข่ำวสำรในด้ำนใดของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรบ่อยที่สุด 
2.2 ช่องทำงใดที่ท่ำนคิดว่ำ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ควรใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และกำรให้บริกำรได้
ดีและเหมำะสมมำกที่สุด เพรำะเหตุใด 
 

ส่วนที่ 3 ควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรในแต่ละงำนบริกำร 
3.1 เหตุผลใดที่ท่ำนควรเลือกใช้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  
3.2 ท่ำนมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรด้ำนใดมำกท่ีสุด เพรำะเหตุใด 
3.3 ท่ำนมีควำมต้องกำรหรือคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกำรให้บริกำรเรื่องใดบ้ำง 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้รับบริกำรมำกที่สุด 
 

ส่วนที่ 4 ควำมเชื่อม่ันในกำรรับบริกำรของกรมวิทยำศำสตรบริกำร 
4.1 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตรบริกำรอยู่ในระดับใด ถ้ำ

คะแนนเต็ม 10 ท่ำนให้คะแนนควำมเชื่อมั่นต่อกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรกี่คะแนน  
เพรำะเหตุใด 

 

ส่วนที่ 5 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเดนของกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
5.1 ท่ำนคิดว่ำกรมวิทยำศำสตร์บริกำร มีจุดเดนของกำรให้บริกำรในเรื่องใด เพรำะเหตุใด 
 

ส่วนที่ 6 ขอเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
6.1 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น อย่ำงไรบ้ำง 
 

แบบสัมภำษณ์กำรส ำรวจควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร 
เกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
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แบบสอบถำม เร่ือง กำรส ำรวจควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร 
เกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรบริกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

 

โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู รับบริกำรและผู มีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยำศำสตรบริกำร  
ประจ ำปงบประมำณ 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรประเมินคุณภำพกำรใหบริกำรของกรมวิทยำศำสตรบริกำร 
และใช้เปนขอมูลในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำร ซึ่งเปนประโยชนในกำรปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำร
และให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตรบริกำร 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร 

ค ำชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 
1. เพศ  1. ชำย  2. หญิง 
2. อำยุ  1. น้อยกว่ำ 20 ป ี  2. 20 – 29 ป ี  3. 30 – 39 ป ี
   4. 40 – 49 ป ี  5. 50 – 59 ป ี  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. เฟสบุ๊ก  3. วิทยุ/โทรทัศน์ 
  4. สื่อสิ่งพิมพ์  5. บุคคลแนะน ำ  6. งำนสัมมนำ/นิทรรศกำร 
  7. อื่น ๆ...................................   

 

งานการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 

 

เลขท่ีแบบสอบถาม......................... 
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ส่วนที่ 2 ประเมินควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร  

ค ำชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ใน  ทีต่รงกับควำมเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 

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 ำขอรับบริกำรเข้ำใจ
ง่ำย 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

6. กำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำนแก่ผู้รับบริกำร  
ทรำบอย่ำงชัดเจน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร            
7. ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น 
ตอบค ำถำมชี้แจงข้อสงสัย, ให้ค ำแนะน ำ, แก้ไข
ปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

8. ควำมเต็มใจและควำมพรอมในกำรให้บริกำร
อยำงสุภำพ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

9. ควำมซื่อสัตยสุจริตในกำรปฏิบัติหนำที่ เชน  
ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหำประโยชน์
ในทำงมิชอบ เป็นต้น 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

10. ควำมเหมำะสมในกำรแตงกำยบุคลิกภำพ
ท่ำทำงของผูให้บริกำร 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

11. กำรให้บริกำรดวยควำมเสมอภำคไมเลือกปฏิบัติ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
12. ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกรผูใหบริกำร 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก            
13. สถำนที่ให้บริกำรเหมำะสม เดินทำงสะดวก 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
14. ควำมชัดเจนของป้ำยสัญลักษณ์บอกจุดบริกำร 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
15. ควำมเพียงพอของจุด/ชองกำรให้บริกำร/ 
อุปกรณกำรให้บริกำรเหมำะสม 

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 

16. ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
เชน ที่นั่ง, น้ ำดื่ม, เอกสำร, ห้องน้ ำ เปนตน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

17. กำรเปดรับฟงขอคิดเห็นตอกำรให้บริกำร เชน 
กลองรับขอควำมคิดเห็น, แบบสอบถำม เปนตน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

18. มีช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำนในหลำยรูปแบบ 
เช่น ทำงโทรศัพท์, อีเมล, สื่ออินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

19. ควำมสะอำดเรียบร้อยของสถำนที่ให้บริกำร 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
ด้ำนกำรใหบ้ริกำร            
20. กำรไดรับบริกำรที่ตรงตำมควำมตองกำร 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
21. กำรบริกำรมีควำมถูกตอง นำเชื่อถือ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
22. กำรไดรับบริกำรที่คุมคำ และมีประโยชน์ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

ภำพรวมกำรให้บริกำร 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
 
ส่วนที่ 3 ประเมินควำมไม่พึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 

ท่ำนมีประเด็นที่ ไม่พึงพอใจ ต่อคุณภำพกำรให้บริกำรหรือไม่ 

 1. ไม่มีประเด็นที่ไม่พึงพอใจ (ข้ามไปตอบในส่วนที่ 4) 

 2. มีประเด็นที่ไม่พึงพอใจ  ( โปรดระบุตัวเลข โดยเรียงล าดับประเด็นที่ท่านไม่พึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก) 

 

 

 

 

 
 
 อันดับ 1      

  อันดับ 2      

  อันดับ 3    

1. ระยะเวลำในกำรให้บริกำร 2. ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรติดตอประสำนงำน 
3. ขอมูล และองคควำมรูที่ไดรับ 4. กำรประกำศหรือแจงขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนกำรให้บริกำร 
5. ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรกำรให้บริกำร 6. ควำมนำเชื่อถือของกำรบริกำร 
7. กำรรักษำควำมลับของผู้รับบริกำร 8. กำรให้บริกำรของเจำหนำที ่
9. กำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจำหนำที่ รปภ. 10. ควำมเพียงพอของสถำนที่จอดรถ 
11. ควำมสะอำดเรียบร้อยของอำคำร และสถำนที่ให้บริกำร 
12. ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ..............................................................  
13. ด้ำนอื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................... ............................... 
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ส่วนที่ 4 ประเมินควำมเชื่อมั่นของผู้รับบริกำรต่อกรมวิทยำศำสตรบริกำร 

ค ำชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ใน  ที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 

ประเด็นควำมเชื่อม่ัน 
ระดับควำมเชื่อม่ัน 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ควำมเปนส่วนรำชกำร 5 4 3 2 1 
2. ไดกำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล 5 4 3 2 1 
3. ควำมรูควำมสำมำรถของบุคลำกร 5 4 3 2 1 
4. ประสิทธิภำพและควำมคุมคำ 5 4 3 2 1 
5. ให้บริกำรด้วยควำมถูกต้อง เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 5 4 3 2 1 
6. ควำมสำมำรถของเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยำศำสตร์บริกำร 5 4 3 2 1 
7. ด ำเนินกำรดวยควำมโปรงใส ซื่อสัตย์ สุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ 5 4 3 2 1 
8. บุคลำกรปฏิบัติงำนด้วยควำมเสมอภำค ไมเลือกปฏิบัติ 5 4 3 2 1 
9. กำรรักษำควำมลับของผู้รับบริกำร 5 4 3 2 1 

 

ส่วนที่ 5 ขอเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

1. ท่ำนต้องกำร หรือคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้มีบริกำรเพิ่มเติม หรือปรับปรุงกำรให้บริกำรใดบ้ำง  
(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

 1. ขยำยกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อำคำรตั้ว) ให้ครอบคลุมทุกงำนบริกำรของหน่วยงำน 
 2. เพิ่มศูนย์รับบริกำรในส่วนภูมิภำค 
 3. มีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร เช่น กำรรับตัวอย่ำง, กำรรับรำยงำนทำง SMS เป็นต้น 
 4. กำรส่งมอบรำยงำนผลกำรทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผ่ำนระบบออนไลน์ 
 5. กำรส่งมอบรำยงำนทดสอบควำมช ำนำญผ่ำนระบบออนไลน์ 
 6. ให้มีกำรรับช ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนบัตรเครดิต 
 7. ปรับปรุงแบบฟอรมตำง ๆ ในกำรขอรับบริกำรให้เขำใจงำยขึ้น 
 8. กำรให้บริกำรรับตัวอย่ำงทดสอบนอกสถำนที่ (โดยคิดค่ำบริกำรเพ่ิม) 
 9. อื่น ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................................................  

2. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
            
            
             

*** ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาสละเวลาร่วมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ *** 
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แบบสอบถำม เรื่อง กำรส ำรวจควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เก่ียวกับคุณภำพกำรใหบ้ริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรบริกำร ประจ ำปงีบประมำณ 2561 

 

โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู รับบริกำรและผู มีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยำศำสตรบริกำร  
ประจ ำปงบประมำณ 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตรบริกำร 
และใช้เปนขอมูลในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำร ซึ่งเปนประโยชนในกำรปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำร
และให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตรบริกำร 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ค ำชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 

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. เฟสบุ๊ก  3. วิทยุ/โทรทัศน์ 
  4. สื่อสิ่งพิมพ์  5. บุคคลแนะน ำ  6. งำนสัมมนำ/นิทรรศกำร 
  7. อื่น ๆ................................   

ส่วนที่ 2 ประเมินควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร  

ค ำชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ใน  ที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 

ประเด็นกำรให้บริกำร 
ระดับควำมคำดหวัง  ระดับควำมพึงพอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด  มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.  ขัน้ตอนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน รวดเร็ว และ
ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

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 มีควำม
เสมอภำค 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. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรมีควำมถูกต อง  
นำเชื่อถือ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

8. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรตรงตำมควำม
ต้องกำร และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

9. อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรขอรับบริกำร 
มีควำมชัดเจน  คุมคำ 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 ำนวนบุคลำกรผูใหบริกำร 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 ประเมินควำมไม่พึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 

ท่ำนมีประเด็นที่ ไม่พึงพอใจ ต่อคุณภำพกำรให้บริกำรหรือไม่ 

 1. ไม่มีประเด็นที่ไม่พึงพอใจ (ข้ามไปตอบในส่วนที่ 4) 

 2. มีประเด็นที่ไม่พึงพอใจ  ( โปรดระบุตัวเลข โดยเรียงล าดับประเด็นที่ท่านไม่พึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก) 

 

 

 

 

 

 อันดับ 1      

  อันดับ 2      

  อันดับ 3    

ส่วนที่ 4 ประเมินควำมเชื่อมั่นในกำรรับบริกำรของกรมวิทยำศำสตรบริกำร 

ค ำชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ใน  ที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำนมำกที่สุด 

ประเด็นควำมเชื่อม่ัน 
ระดับควำมเชื่อม่ัน 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ควำมเปนส่วนรำชกำร 5 4 3 2 1 
2. ไดกำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล 5 4 3 2 1 
3. ควำมรูควำมสำมำรถของบุคลำกร 5 4 3 2 1 
4. ประสิทธิภำพและควำมคุมคำ 5 4 3 2 1 
5. ให้บริกำรด้วยควำมถูกต้อง เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 5 4 3 2 1 
6. ควำมสำมำรถของเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยำศำสตร์บริกำร 5 4 3 2 1 
7. ด ำเนินกำรดวยควำมโปรงใส ซื่อสัตย์ สุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ 5 4 3 2 1 
8. บุคลำกรปฏิบัติงำนด้วยควำมเสมอภำค ไมเลือกปฏิบัติ 5 4 3 2 1 
9. กำรรักษำควำมลับของผู้รับบริกำร 5 4 3 2 1 

 
 
 

1. ระยะเวลำในกำรให้บริกำร 2. ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรติดตอประสำนงำน 
3. ขอมูล และองคควำมรูที่ไดรับ 4. กำรประกำศหรือแจงขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนกำรให้บริกำร 
5. ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรกำรให้บริกำร 6. ควำมนำเชื่อถือของกำรบริกำร 
7. กำรรักษำควำมลับของผู้รับบริกำร 8. กำรให้บริกำรของเจำหนำที ่
9. กำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจำหนำที่ รปภ. 10. ควำมเพียงพอของสถำนที่จอดรถ 
11. ควำมสะอำดเรียบร้อยของอำคำร และสถำนที่ให้บริกำร 
12. ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .............................................................. 
13. ด้ำนอื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................ ......................................................................... 
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ส่วนที่ 5 ขอเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

1. ช่องทำงที่ท่ำนสะดวกในกำรติดต่อกับกรมวิทยำศำสตร์บริกำรคือช่องทำงใด  (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)   
 1. ติดต่อด้วยตนเอง  2. อีเมล  3. ไปรษณีย์ 
 4. โทรศัพท์  5. โทรสำร (Fax)  6. ข้อควำม SMS 
 7. เฟสบุ๊ก  8. ไลน์      9. อื่น ๆ (โปรดระบุ) .................... 

2. ท่ำนต้องกำร หรือคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้มีบริกำรเพิ่มเติม หรือปรับปรุงกำรให้บริกำรใดบ้ำง  
(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

 1. ขยำยกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อำคำรตั้ว) ให้ครอบคลุมทุกงำนบริกำรของหน่วยงำน 
 2. เพิ่มศูนย์รับบริกำรในส่วนภูมิภำค 
 3. มีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร เช่น กำรรับตัวอย่ำง, กำรรับรำยงำนทำง SMS เป็นต้น 
 4. กำรส่งมอบรำยงำนผลกำรทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผ่ำนระบบออนไลน์ 
 5. กำรส่งมอบรำยงำนทดสอบควำมช ำนำญผ่ำนระบบออนไลน์ 
 6. ให้มีกำรรับช ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนบัตรเครดิต 
 7. ปรับปรุงแบบฟอรมตำง ๆ ในกำรขอรับบริกำรให้เขำใจงำยขึ้น 
 8. กำรให้บริกำรรับตัวอย่ำงทดสอบนอกสถำนที่ (โดยคิดค่ำบริกำรเพ่ิม) 
 9. อื่น ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................ ................................. 

 
3. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 

*** ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาสละเวลาร่วมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ *** 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ข 

ผลกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือกำรวิจัย 
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กำรตรวจสอบควำมเทีย่งตรงเชิงเนื้อหำของแบบสอบถำม 

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

α =
𝑘

𝑘 − 1
[1 −

∑𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2 ] 

  โดย α  คือ ค่ำควำมเชือ่มั่น 
   𝑘 คือ จ ำนวนข้อ  
   𝑠𝑖

2 คอื ควำมแปรปรวน (variance) ของข้อที่ i 
   𝑠𝑡

2 คือ ควำมแปรปรวนของคะแนนรวม 

ผู้วิจัยได้น ำแบบสอบถำมของแต่ละงำนบริกำร (Try Out) จ ำนวน 30 ชุด ต่อ 1 งำนบริกำร 
เพ่ือตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ ด้วยกำรตรวจสอบควำมเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือ ซึ่งเป็น
ค่ำที่ใช้วัดควำมสอดคล้องภำยในของค ำตอบของค ำถำมหลำย ๆ ข้อในแบบสอบถำมชุดเดียวกัน โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟำ (Coefficient alpha) ของครอนบำค (Cronbach) ด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูปทำง
สถิติ ค่ำสัมประสิทธิ์ที่ค ำนวณได้ต้องมีค่ำตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป จึงจะถือว่ำแบบสอบถำมนี้มีคุณภำพสำมำรถ
น ำไปใช้เก็บข้อมูลได้จรงิ อย่ำงไรก็ตำม กำรประเมินควำมเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟำของเครือ่งมอื มีเกณฑ์
กำรประเมินควำมเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค ดังนี้ (ศิริชัย กำญจนวำสี, 2544) 

ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ (α) กำรแปลควำมหมำยระดับควำมเที่ยง 
มำกกว่ำ 0.9 ดีมำก 
มำกกว่ำ 0.8 ด ี
มำกกว่ำ 0.7 พอใช ้
มำกกว่ำ 0.6 ค่อนขำ้งพอใช ้
มำกกว่ำ 0.5 ต่ ำ 

น้อยกวำ่หรือเท่ำกับ 0.5 ไม่สำมำรถรับได ้
 

ผลกำรวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมเที่ยงของแบบสอบถำมแต่ละฉบับ มีค่ำมำกกว่ำ 0.7 ขึ้นไป 
แสดงว่ำ เครื่องมือมีควำมสอดคล้องภำยในอยู่ในระดับพอใช้ถึงดีมำก
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งำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัตกิำร (ส ำนักบรหิำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร) 
 
➢ ผลกำรทดสอบค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำมในส่วนของกำรประเมินควำมคำดหวังในคุณภำพ 

กำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
 
Reliability 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.898 22 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
p2a1 88.20 87.683 .265 .901 
p2a2 87.70 83.114 .627 .890 
p2a3 87.80 84.234 .575 .892 
p2a4 87.87 86.878 .438 .895 
p2a5 87.80 83.131 .697 .889 
p2a6 88.03 86.654 .358 .898 
p2a7 87.87 83.706 .567 .892 
p2a8 87.77 86.530 .467 .894 
p2a9 87.73 86.409 .467 .894 
p2a10 87.63 83.964 .676 .890 
p2a11 87.67 88.506 .395 .896 
p2a12 87.80 86.303 .459 .895 
p2a13 88.00 82.207 .659 .889 
p2a14 87.93 85.789 .480 .894 
p2a15 87.80 85.338 .531 .893 
p2a16 87.70 86.976 .451 .895 
p2a17 87.77 83.978 .621 .891 
p2a18 87.70 84.700 .588 .892 
p2a19 87.77 85.357 .557 .892 
p2a20 88.03 86.654 .358 .898 
p2a21 87.80 83.131 .697 .889 
p2a22 87.63 89.689 .284 .898 
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➢ ผลกำรทดสอบค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำมในส่วนของกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร 
ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  

 
Reliability 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.843 22 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
p2b1 88.20 58.855 .468 .834 
p2b2 88.10 58.300 .547 .830 
p2b3 87.73 61.789 .301 .841 
p2b4 88.03 58.102 .456 .835 
p2b5 87.73 60.823 .358 .839 
p2b6 87.80 61.614 .358 .838 
p2b7 87.83 62.006 .330 .839 
p2b8 87.67 58.437 .632 .828 
p2b9 87.67 58.161 .574 .829 
p2b10 87.57 61.771 .289 .841 
p2b11 88.10 58.300 .547 .830 
p2b12 87.67 63.540 .231 .842 
p2b13 87.83 59.868 .543 .832 
p2b14 87.67 62.161 .312 .840 
p2b15 87.83 62.006 .330 .839 
p2b16 87.80 61.614 .358 .838 
p2b17 88.10 58.300 .547 .830 
p2b18 87.90 62.300 .210 .845 
p2b19 87.90 61.541 .308 .841 
p2b20 87.80 61.614 .328 .840 
p2b21 87.73 61.789 .301 .841 
p2b22 88.03 57.895 .578 .829 
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➢ ผลกำรทดสอบค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำมในส่วนของกำรประเมินควำมเชื่อม่ันในกำรรับบริกำร 
ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.776 8 

 
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 29.43 12.530 .735 .712 
p4.2 29.57 12.461 .592 .730 
p4.3 29.70 12.976 .475 .752 
p4.4 29.70 13.872 .323 .779 
p4.5 29.63 13.826 .338 .776 
p4.7 29.40 15.076 .240 .784 
p4.8 29.70 12.976 .475 .752 
p4.9 29.47 12.395 .715 .713 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


