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คํานํา 

รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ประจําปงบประมาณ 2561 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสียในคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ สํารวจความตองการและ

ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

สํารวจความเชื่อมั่นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

และนําผลการสํารวจไปใชในการวางแผนยุทธศาสตร และปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ และ

การใหบริการ เพ่ือใหผูประกอบการไดรับประโยชนจากบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการสูงสดุ 

โดยผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดําเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี  

(สํานักเทคโนโลยีชุมชน) ดวยวิธีการสัมภาษณทางโทรศัพท สงแบบสอบถามทางไปรษณีย  

แบบสอบถามออนไลน โดยมีขนาดตัวอยางจํานวนทั้งส้ิน 81 หนวยตัวอยาง ซึ่งแบงออกเปน  

1. กลุมผูรับบริการ จํานวน 62 หนวยตัวอยาง 2. กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 19 หนวยตัวอยาง 

และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ 

เชิงลึก (In Depth Interview) จากกลุมผูรับบริการ จํานวน 2 หนวยตัวอยาง โดยดําเนินการสํารวจ

ชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – มกราคม พ.ศ. 2562 ท้ังน้ี ผูวิจัยหวังวารายงานการสํารวจฉบับนี้จะ

มีประโยชนไมมากก็นอยแกผูท่ีสนใจ อน่ึง โครงการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงลงได โดยไดรับความรวมมือ

จากคณะทํางานของกรมวิทยาศาสตรบริการในการรวมกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินการสํารวจ 

รวมทั้งกลุมตัวอยางท่ีไดเสียสละเวลาแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม ซึ่งศูนยสํารวจความคิดเห็น 

“นิดาโพล” ขอขอบพระคณุทุกฝายมา ณ โอกาสนี้ 
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สารบัญ 

 หนา 

คาํนํา ก 

สารบัญ ข 

สารบัญตาราง ค 

ผลการสํารวจ งานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี (สํานักเทคโนโลยีชุมชน)  
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ผลสํารวจเชิงคุณภาพ 30 

ภาคผนวก ก เคร่ืองมือท่ีใชในการสํารวจ 34 
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สารบัญตาราง  

  หนา 
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไป จําแนกตามผูรับบริการของงานการวิจัยและพัฒนา

ถายทอดเทคโนโลยี (สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 
1 

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของเหตุผลในการเลือกใชบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผู รับบริการของงานการวิ จัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโล ยี  
(สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

2 

ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของประเภทของแหลงขอมูลที่ทํ า ใหผู รับบ ริการ รู จัก 
กรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตามผู รับบริการของงานการวิจัยและพัฒนา
ถายทอดเทคโนโลยี (สํานักเทคโนโลยีชุมชน)  

3 

ตารางที่ 4 คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพ 
การใหบริการของผูรับบริการงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี   
(สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

4 

ตารางที่ 5 คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพ 
การใหบริการของผูรับบริการงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี   
(สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

8 

ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของผู รับบริการที่มีประ เด็นที่ ไม พึงพอใจตอคุณภาพ 
การใหบริการ จําแนกตามผูรับบริการของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอด
เทคโนโลยี (สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

12 

ตารางที่ 7 คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพ 
การใหบริการของผูรับบริการงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี   
(สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

13 

ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละของผูรับบริการที่ มีความตองการ หรือความคาดหวังให 
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผู รับบริการของ 
งานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี (สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

14 

ตารางท่ี 9 จํานวนและรอยละของผูรับบริการที่ มีความตองการ หรือความคาดหวังให 
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผู รับบริการของ 
งานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี (สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

15 

ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอ่ืน ๆ จําแนกตามผูรับบริการของ
งานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี (สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

16 

ตารางที่ 11 จํานวนและรอยละของประเภทหนวยงานที่มาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี 
(สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

17 

ตารางที่ 12 จํานวนและรอยละของวัตถุประสงคในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี 
(สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

17 
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สารบัญตาราง (ตอ)  

  หนา 
ตารางที่ 13  จํานวนและรอยละของหนวยงาน/งานบริการที่มาติดตอ จําแนกตามผูมีสวนไดสวน

เสียของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี (สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 
18 

ตารางที่ 14  จํานวนและรอยละของความถี่ ในการมาติดตอกรม วิทยาศาสตรบ ริการ  
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี 
(สํานักเทคโนโลยีชุมชน) (ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา) 

19 

ตารางที่ 15  จํานวนและรอยละของประเภทแหลงขอมูลที่ทําใหผูมีสวนไดสวนเสีย รูจัก 
กรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานการวิจัยและพัฒนา
ถายทอดเทคโนโลยี (สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

19 

ตารางที่ 16  คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพ 
การใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี  
(สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

20 

ตารางที่ 17  คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพ 
การใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี  
(สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

23 

ตารางที่ 18  จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีประเด็นที่ไมพึงพอใจตอคุณภาพ 
การใหบริการ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอด
เทคโนโลยี (สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

25 

ตารางที่ 19   คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพ 
การใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี 
(สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

26 

ตารางที่ 20  จํานวนและรอยละของชองทางที่สะดวกในการติดตอกับกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี 
(สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

27 

ตารางที่ 21   จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความตองการ หรือความคาดหวังให
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ
งานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี (สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

28 

ตารางที่ 22  จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความตองการ หรือความคาดหวังให
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ
งานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี (สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

28 

ตารางที่ 23   จํานวนและรอยละขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ จําแนกตามผูมีสวนไดสวน
เสียของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี (สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

29 
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 ผลสํารวจของกลุมผูรับบริการ  
 

 งานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี (สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไป จําแนกตามผู รับบริการของงานการวิจัยและพัฒนา
ถายทอดเทคโนโลยี (สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
เพศ 

1. ชาย 16 25.81 
2. หญิง 46 74.19 

รวมทั้งสิ้น 62 100.00 
ชวงอายุ 

1. นอยกวา 20 ป 0 0.00 
2. 20-29 ป 11 17.74 
3. 30-39 ป 9 14.52 
4. 40-49 ป 9 14.52 
5. 50-59 ป 15 24.19 
6. 60 ปขึ้นไป 18 29.03 

รวมทั้งสิ้น 62 100.00 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

1. ต่ํากวาปรญิญาตรี 33 53.23 
2. ปริญญาตรี 22 35.48 
3. ปริญญาโท 7 11.29 
4. ปริญญาเอก 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 62 100.00 
สถานภาพการทํางานในปจจุบัน 

1. ขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 7 11.29 
2. พนักงาน/ลูกจางเอกชน 8 12.90 
3. เจาของธุรกิจ/โรงงาน/อุตสาหกรรม 21 33.87 
4. ผูประกอบการ OTOP/SMEs 21 33.87 
5. เกษตรกร 4 6.45 
6. นักเรียน/นักศึกษา 0 0.00 
7. แมบาน/พอบาน 1 1.61 

รวมทั้งสิ้น 62 100.00 
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จากตารางท่ี 1 พบวา 

 ขอมูลท่ัวไปของกลุมผูรับบริการของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี สวนใหญเปน

เพศหญิงรอยละ 74.19 และเพศชายรอยละ 25.81 สวนใหญมีอายุระหวาง 60 ปขึ้นไป รอยละ 29.03 

รองลงมา คือ อายุระหวาง 50-59 ป รอยละ 24.19 อายุระหวาง 20-29 ป รอยละ 17.74  

อายุระหวาง 30-39 ป และอายุระหวาง 40-49 ป รอยละ 14.52 ในสัดสวนท่ีเทากัน ตามลําดับ 

 กลุมผู รับบริการสวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี รอยละ 53.23 

รองลงมา คือ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 35.48 และสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโท รอยละ 11.29 ตามลําดบั 

 กลุมผู รับบริการสวนใหญประกอบอาชีพเปนเจาของธุรกิจ/โรงงาน/อุตสาหกรรม และ

ผูประกอบการ OTOP/SMEs รอยละ 33.87 ในสัดสวนท่ีเทากัน รองลงมา คือ พนักงาน/ลูกจาง

เอกชน รอยละ 12.90 และขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 11.29

ตามลําดับ

 

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของเหตุผลในการเลือกใชบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ  
จําแนกตามผูรับบริการของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี (สํานกัเทคโนโลยีชุมชน) 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

เหตุผลในการเลือกใชบริการ จํานวน รอยละ 
1. เปนสวนราชการ 29 46.77 
2. ความหลากหลาย/ครบถวนของการใหบริการ 30 48.39 
3. ความนาเชื่อถือ/ชื่อเสียงของหนวยงาน  38 61.29 
4. ไดรับการรบัรองตามมาตรฐานสากล  28 45.16 
5. คุณภาพของการใหบรกิาร  37 59.68 
6. ราคาคาบริการ 20 32.26 
7. คุณภาพ/ความเชี่ยวชาญของบุคลากร 27 43.55 
8. การบริการขอมลูทางวิชาการ 21 33.87 
9. ทําเลที่ตั้ง 17 27.42 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา 

 เหตุผลที่กลุมผูรับบริการของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี เลือกใชบริการ 

ของกรมวิทยาศาสตรบริการ สวนใหญคิดวากรมวิทยาศาสตรบริการมีความนาเชื่อถือ/ชื่อเสียง 

ของหนวยงาน รอยละ 61.29 รองลงมา คือ คุณภาพของการใหบริการ  รอยละ 59.68  

ความหลากหลาย/ครบถวนของการใหบริการ รอยละ 48.39 เปนสวนราชการ รอยละ 46.77 และ

ไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล  รอยละ 45.16 ตามลําดับ 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -3- 

ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของประเภทของแหลงขอมูลที่ทําใหผูรับบริการรูจักกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูรับบริการของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี (สํานกัเทคโนโลยีชุมชน) 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

ประเภทของแหลงขอมูล จํานวน รอยละ 
1. เว็บไซต 1 1.61 
2. เฟสบุก 4 6.45 
3. วิทยุ/โทรทัศน 0 0.00 
4. สื่อสิ่งพิมพ 4 6.45 
5. บุคคลแนะนํา 12 19.35 
6. งานสัมมนา/นิทรรศการ 45 72.58 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา 

 ประเภทของแหลงขอมูลท่ีทําใหกลุมผูรับบริการของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี

รูจักกรมวิทยาศาสตรบริการ สวนใหญรูจักจากงานสัมมนา/นิทรรศการมากท่ีสุด รอยละ 72.58

รองลงมา คอื บุคคลแนะนํา รอยละ 19.35 เฟสบุก และสื่อสิ่งพิมพ รอยละ 6.45 ในสัดสวนท่ีเทากัน 

และเว็บไซต รอยละ 1.61 ตามลําดบั



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 
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สวนท่ี 2 ประเมินความคาดหวัง และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ตารางที่ 4 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี 
(สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

ประเด็นความคาดหวัง 
ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ดานกระบวนการ และขั้นตอนการใหบริการ 4.55 0.602 มากท่ีสุด 91.00 
1. การประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรและ
ขั้นตอนการเขารวมอบรมหรือทํากิจกรรมตาง ๆ เขาใจงาย 

0 0 7 18 37 4.48 0.695 มากที่สุด 89.60 
(0.00) (0.00) (11.29) (29.03) (59.68) 

   
 

2. มีคําอธิบายและขอแนะนําขั้นตอนการเขารวมอบรม
หรือทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ชัดเจน เขาใจงาย และไมซับซอน 

0 0 7 15 40 4.53 0.695 มากที่สุด 90.60 
(0.00) (0.00) (11.29) (24.19) (64.52) 

   
 

3. การดําเนินการอบรมหรือทํากิจกรรมตาง ๆ  
มีความรวดเร็ว และมีระยะเวลาที่เหมาะสม 

0 3 2 15 42 4.55 0.783 มากที่สุด 91.00 
(0.00) (4.84) (3.23) (24.19) (67.74) 

   
 

4. ผูเขารวมไดมีสวนรวมในการอบรมหรือทํากิจกรรม
อยางท่ัวถึง และเหมาะสม 

0 0 3 16 43 4.65 0.575 มากที่สุด 93.00 
(0.00) (0.00) (4.84) (25.81) (69.35) 

   
 

ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 4.62 0.533 มากท่ีสุด 92.40 
5. ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถ
ตอบคําถามชี้แจงขอสงสัย, ใหคําแนะนํา, ชวยแกไข
ปญหาไดอยางถูกตอง, นาเชื่อถือ เปนตน 

0 0 7 14 41 4.55 0.694 มากที่สุด 91.00 
(0.00) (0.00) (11.29) (22.58) (66.13) 

   

 

6. ความสามารถดานเทคนิค วิธีการถายทอดและการสื่อสาร 0 0 7 17 38 4.50 0.695 มากที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (11.29) (27.42) (61.29) 

   
 

7. ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 0 0 3 19 40 4.60 0.586 มากที่สุด 92.00 
(0.00) (0.00) (4.84) (30.65) (64.52) 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานการวจิัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลย ี
(สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

ประเด็นความคาดหวัง 
ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

8. ความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมขอสิ่ง 
ตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 

0 0 5 11 46 4.66 0.626 มากที่สุด 93.20 
(0.00) (0.00) (8.06) (17.74) (74.19) 

   
 

9. ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพทาทางของ
ผูใหบริการ 

0 0 1 15 46 4.73 0.485 มากที่สุด 94.60 
(0.00) (0.00) (1.61) (24.19) (74.19) 

   
 

10. การใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ 0 0 0 15 47 4.76 0.432 มากที่สุด 95.20 
(0.00) (0.00) (0.00) (24.19) (75.81) 

   
 

11. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบรกิาร  3 0 1 16 42 4.52 0.936 มากที่สุด 90.40 
(4.84) (0.00) (1.61) (25.81) (67.74) 

   
 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.49 0.584 มากท่ีสุด 89.80 
12. สถานท่ีจัดอบรมหรือทํากิจกรรม มีความเหมาะสม 0 3 5 17 37 4.42 0.841 มากที่สุด 88.40 

(0.00) (4.84) (8.06) (27.42) (59.68) 
   

 
13. ความเพียงพอของอุปกรณ และวสัดุที่ใชในการ
อบรมหรือทํากิจกรรม 

0 3 9 13 37 4.35 0.907 มากที่สุด 87.00 
(0.00) (4.84) (14.52) (20.97) (59.68) 

   
 

14. คุณภาพ ความเหมาะสม และความทันสมัยของส่ือท่ีใช 
และอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการอบรมหรือทํากิจกรรม 

0 0 7 22 33 4.42 0.691 มากที่สุด 88.40 
(0.00) (0.00) (11.29) (35.48) (53.23) 

   
 

15. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่น่ัง, 
น้ําดื่ม, เอกสาร, หองน้ํา เปนตน  

0 0 6 14 42 4.58 0.666 มากที่สุด 91.60 
(0.00) (0.00) (9.68) (22.58) (67.74) 

   
 

16. ความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีจัดอบรมหรือ 
ทํากิจกรรม  

0 0 8 13 41 4.53 0.718 มากที่สุด 90.60 
(0.00) (0.00) (12.90) (20.97) (66.13) 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานการวจิัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลย ี
(สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

ประเด็นความคาดหวัง 
ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

17. การเปดรบัฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ เชน 
กลองรบัขอความคิดเห็น, แบบสอบถาม เปนตน 

0 0 7 17 38 4.50 0.695 มากที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (11.29) (27.42) (61.29) 

   
 

18. มีชองทางการติดตอประสานงานในหลายรูปแบบ 
เชน ทางโทรศัพท, อีเมล, สื่ออินเตอรเน็ต เปนตน 

0 0 0 23 39 4.63 0.487 มากที่สุด 92.60 
(0.00) (0.00) (0.00) (37.10) (62.90) 

   
 

ดานการใหบริการ 4.70 0.462 มากท่ีสุด 94.00 
19. เน้ือหาความรูจากงานวิจัยท่ีนําไปถายทอด ตรงตาม
ความตองการ และสามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง 

0 0 3 19 40 4.60 0.586 มากที่สุด 92.00 
(0.00) (0.00) (4.84) (30.65) (64.52) 

   
 

20. การบริการมีความถูกตอง นาเช่ือถือ 0 0 3 14 45 4.68 0.566 มากที่สุด 93.60 
(0.00) (0.00) (4.84) (22.58) (72.58) 

   
 

21. การไดรับบริการที่คุมคา และมีประโยชน 0 0 0 11 51 4.82 0.385 มากที่สุด 96.40 
(0.00) (0.00) (0.00) (17.74) (82.26) 

   
 

22. ภาพรวมการใหบริการ 0 0 3 13 46 4.69 0.561 มากท่ีสุด 93.80 
(0.00) (0.00) (4.84) (20.97) (74.19) 

   
 

ผลรวมเฉลีย่จากทุกประเด็น 4.61 0.527 มากท่ีสุด 92.20 
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 จากตารางท่ี 4 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูรับบริการของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี มีความคาดหวัง 

ในคุณภาพการใหบริการเฉลี่ยจากทุกประเด็นอยูในระดับมากท่ีสุด โดยคิดเปน 4.61 คะแนน  

(รอยละ 92.20) เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา  

 ดานกระบวนการ และข้ันตอนการใหบริการ ทุกประเด็นมีความคาดหวังอยูในระดับมากท่ีสุด 

ภาพรวมคิดเปน 4.55 คะแนน (รอยละ 89.00) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก 

ดังนี้ ประเด็นผูเขารวมไดมีสวนรวมในการอบรมหรือทํากิจกรรมอยางท่ัวถึง และเหมาะสม คิดเปน 

4.65 คะแนน (รอยละ 89.60) รองลงมา คือ ประเด็นการดําเนินการอบรมหรือทํากิจกรรมตาง ๆ  

มีความรวดเร็ว และมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม คิดเปน 4.55 คะแนน (รอยละ 91.00) และประเด็น 

มีคําอธิบาย และขอแนะนําขั้นตอนการเขารวมอบรมหรือทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีชัดเจน เขาใจงาย และ 

ไมซบัซอน คิดเปน 4.53 คะแนน (รอยละ 90.60) ตามลําดับ 

 ดานบุคลากรท่ีใหบริการ ทุกประเด็นมีความคาดหวังอยูในระดับมากท่ีสุด ภาพรวมคิดเปน 

4.62 คะแนน (รอยละ 92.40) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังนี้  

ประเด็นการใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ คิดเปน 4.76 คะแนน (รอยละ 95.20) 

รองลงมา คือ ประเด็นความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพทาทางของผูใหบริการ คิดเปน 4.73 

คะแนน (รอยละ 94.60) และประเด็นความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, 

ไมรับสินบน, ไมหาประโยชนในทางมิชอบ เปนตน คิดเปน 4.66 คะแนน (รอยละ 93.20) ตามลําดับ 

 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ทุกประเด็นมีความคาดหวังอยูในระดับมากที่สุด ภาพรวมคิดเปน 

4.49 คะแนน (รอยละ 89.80) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังนี้  

ประเด็นมีชองทางการติดตอประสานงานในหลายรูปแบบ เชน ทางโทรศัพท, อีเมล, สื่ออินเตอรเน็ต 

เปนตน คิดเปน 4.63 คะแนน (รอยละ 92.60) รองลงมา คือ ประเด็นความเพียงพอของสิ่งอํานวย

ความสะดวก เชน ท่ีนั่ง, น้ําดื่ม, เอกสาร, หองนํ้า เปนตน  คิดเปน 4.58 คะแนน (รอยละ 91.60) 

และ ประเด็นความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีจัดอบรม หรือทํากิจกรรม  คิดเปน 4.53 คะแนน 

(รอยละ 90.60) ตามลําดับ 

 ดานการใหบริการ ทุกประเด็นมีความคาดหวังอยูในระดับมากที่สุด ภาพรวมคิดเปน 4.70 

คะแนน (รอยละ 94.00) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็นการ

ไดรับบริการที่คุมคา และมีประโยชน คิดเปน 4.82 คะแนน (รอยละ 96.40) รองลงมา คือ ประเด็น

การบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ คิดเปน 4.68 คะแนน (รอยละ 93.60) และประเด็นเนื้อหา

ความรูจากงานวิจัยท่ีนําไปถายทอดตรงตามความตองการ และสามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง คิดเปน 

4.60 คะแนน (รอยละ 92.00) ตามลําดับ 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -8- 

ตารางท่ี 5 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี 
(สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ดานกระบวนการ และขั้นตอนการใหบริการ 4.45 0.627 มากท่ีสุด 89.00 
1. การประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรและ
ขั้นตอนการเขารวมอบรมหรือทํากิจกรรมตาง ๆ เขาใจงาย 

0 0 9 19 34 4.40 0.735 มากที่สุด 88.00 
(0.00) (0.00) (14.52) (30.65) (54.84) 

   
 

2. มีคําอธิบายและขอแนะนําขั้นตอนการเขารวมอบรม
หรือทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ชัดเจน เขาใจงาย และไมซับซอน 

0 0 9 20 33 4.39 0.732 มากที่สุด 87.80 
(0.00) (0.00) (14.52) (32.26) (53.23) 

   
 

3. การดําเนินการอบรมหรือทํากิจกรรมตาง ๆ  
มีความรวดเร็ว และมีระยะเวลาที่เหมาะสม 

0 3 2 16 41 4.53 0.783 มากที่สุด 90.60 
(0.00) (4.84) (3.23) (25.81) (66.13) 

   
 

4. ผูเขารวมไดมีสวนรวมในการอบรมหรือทํากิจกรรม
อยางท่ัวถึง และเหมาะสม 

0 0 7 18 37 4.48 0.695 มากที่สุด 89.60 
(0.00) (0.00) (11.29) (29.03) (59.68) 

   
 

ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 4.55 0.582 มากท่ีสุด 91.00 
5. ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถ
ตอบคําถามชี้แจงขอสงสัย, ใหคําแนะนํา, ชวยแกไข
ปญหาไดอยางถูกตอง, นาเชื่อถือ เปนตน 

0 0 9 14 39 4.48 0.741 มากที่สุด 89.60 
(0.00) (0.00) (14.52) (22.58) (62.90) 

   

 

6. ความสามารถดานเทคนิค วิธีการถายทอดและการสื่อสาร 0 0 8 16 38 4.48 0.718 มากที่สุด 89.60 
(0.00) (0.00) (12.90) (25.81) (61.29) 

   
 

7. ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 0 0 5 19 38 4.53 0.646 มากที่สุด 90.60 
(0.00) (0.00) (8.06) (30.65) (61.29) 

   
 

8. ความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมขอสิ่ง 
ตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 

0 0 7 13 42 4.56 0.692 มากที่สุด 91.20 
(0.00) (0.00) (11.29) (20.97) (67.74) 

   
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -9- 

ตารางท่ี 5 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี 
(สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

9. ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพทาทางของ
ผูใหบริการ 

0 0 2 16 44 4.68 0.536 มากที่สุด 93.60 
(0.00) (0.00) (3.23) (25.81) (70.97) 

   
 

10. การใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ 0 0 2 17 43 4.66 0.542 มากที่สุด 93.20 
(0.00) (0.00) (3.23) (27.42) (69.35) 

   
 

11. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบรกิาร  3 0 1 19 39 4.47 0.936 มากที่สุด 89.40 
(4.84) (0.00) (1.61) (30.65) (62.90) 

   
 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.43 0.643 มากท่ีสุด 88.60 
12. สถานท่ีจัดอบรมหรือทํากิจกรรม มีความเหมาะสม 0 3 4 20 35 4.40 0.819 มากที่สุด 88.00 

(0.00) (4.84) (6.45) (32.26) (56.45) 
   

 
13. ความเพียงพอของอุปกรณ และวสัดุที่ใชในการ
อบรมหรือทํากิจกรรม 

0 3 11 14 34 4.27 0.926 มากที่สุด 85.40 
(0.00) (4.84) (17.74) (22.58) (54.84) 

   
 

14. คุณภาพ ความเหมาะสม และความทันสมัยของส่ือท่ีใช 
และอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการอบรมหรือทํากิจกรรม 

0 0 7 21 34 4.44 0.692 มากที่สุด 88.80 
(0.00) (0.00) (11.29) (33.87) (54.84) 

   
 

15. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่น่ัง, 
น้ําดื่ม, เอกสาร, หองน้ํา เปนตน  

0 2 6 17 37 4.44 0.802 มากที่สุด 88.80 
(0.00) (3.23) (9.68) (27.42) (59.68) 

   
 

16. ความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีจัดอบรมหรือ 
ทํากิจกรรม  

2 0 10 10 40 4.39 0.981 มากที่สุด 87.80 
(3.23) (0.00) (16.13) (16.13) (64.52) 

   
 

17. การเปดรบัฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ เชน 
กลองรบัขอความคิดเห็น, แบบสอบถาม เปนตน 

0 0 7 19 36 4.47 0.695 มากที่สุด 89.40 
(0.00) (0.00) (11.29) (30.65) (58.06) 

   
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคดิเห็น “นิดาโพล” -10- 

ตารางท่ี 5 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี 
(สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

18. มีชองทางการติดตอประสานงานในหลายรูปแบบ 
เชน ทางโทรศัพท, อีเมล, สื่ออินเตอรเน็ต เปนตน 

0 0 2 22 38 4.58 0.560 มากที่สุด 91.60 
(0.00) (0.00) (3.23) (35.48) (61.29) 

   
 

ดานการใหบริการ 4.63 0.505 มากท่ีสุด 92.60 
19. เน้ือหาความรูจากงานวิจัยท่ีนําไปถายทอดตรงตาม
ความตองการ และสามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง 

0 0 5 20 37 4.52 0.646 มากที่สุด 90.40 
(0.00) (0.00) (8.06) (32.26) (59.68) 

   
 

20. การบริการมีความถูกตอง นาเช่ือถือ 0 0 3 16 43 4.65 0.575 มากที่สุด 93.00 
(0.00) (0.00) (4.84) (25.81) (69.35) 

   
 

21. การไดรับบริการที่คุมคา และมีประโยชน 0 0 2 13 47 4.73 0.518 มากที่สุด 94.60 
(0.00) (0.00) (3.23) (20.97) (75.81) 

   
 

22. ภาพรวมการใหบริการ 0 2 3 11 46 4.63 0.730 มากท่ีสุด 92.60 
(0.00) (3.23) (4.84) (17.74) (74.19) 

   
 

ผลรวมเฉลี่ยจากทุกประเด็น 4.54 0.580 มากท่ีสุด 90.80 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -11- 

 จากตารางท่ี 5 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูรับบริการของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี มีความพึงพอใจ 

ในคุณภาพการใหบริการเฉลี่ยจากทุกประเด็นอยูในระดับมากท่ีสุด โดยคิดเปน 4.54 คะแนน  

(รอยละ 90.80) เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา  

 ดานกระบวนการ และขั้นตอนการใหบริการ ทุกประเด็นมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

ภาพรวมคิดเปน 4.45 คะแนน (รอยละ 89.00) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก 

ดังน้ี ประเด็นการดําเนินการอบรมหรือทํากิจกรรมตาง ๆ มีความรวดเร็ว และมีระยะเวลาที่เหมาะสม 

คิดเปน 4.53 คะแนน (รอยละ 90.60) รองลงมา คือ ประเด็นผูเขารวมไดมีสวนรวมในการอบรม

หรือทํากิจกรรมอยางท่ัวถึง และเหมาะสม คิดเปน 4.48 คะแนน (รอยละ 89.60) และประเด็น 

การประกาศหรือแจงขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร และข้ันตอนการเขารวมอบรมหรือทํากิจกรรมตาง ๆ 

เขาใจงาย คิดเปน 4.40 คะแนน (รอยละ 88.00) ตามลําดับ 

 ดานบุคลากรท่ีใหบริการ ทุกประเด็นมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ภาพรวมคิดเปน 

4.55 คะแนน (รอยละ 91.00) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังนี้  

ประเด็นความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพทาทางของผูใหบริการ คิดเปน 4.68 คะแนน  

(รอยละ 93.60) รองลงมา คือ ประเด็นการใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ คิดเปน 4.66 

คะแนน (รอยละ 93.20) และประเด็นความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบแทน,  

ไมรับสินบน, ไมหาประโยชนในทางมิชอบ เปนตน คิดเปน 4.56 คะแนน (รอยละ 91.20) ตามลําดบั 

 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ทุกประเด็นมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ภาพรวมคิดเปน 

4.43 คะแนน (รอยละ 88.60) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็น 

มีชองทางการติดตอประสานงานในหลายรูปแบบ เชน ทางโทรศัพท, อีเมล, สื่ออินเตอรเน็ต เปนตน  

คิดเปน 4.58 คะแนน (รอยละ 91.60) รองลงมา คอื ประเด็นการเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ 

เชน กลองรับขอความคิดเห็น, แบบสอบถาม เปนตน คิดเปน 4.47 คะแนน (รอยละ 89.40) ประเด็น

คุณภาพ ความเหมาะสม และความทันสมัยของสื่อท่ีใช และอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการอบรมหรือ 

ทํากิจกรรม และประเด็นความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่น่ัง, น้ําดื่ม, เอกสาร, หองนํ้า 

เปนตน ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 4.44 คะแนน (รอยละ 88.80) ตามลําดับ 

ดานการใหบริการ ทุกประเด็นมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ภาพรวมคิดเปน 4.63 

คะแนน (รอยละ 92.60) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็น 

การไดรับบริการที่คุมคา และมีประโยชน คิดเปน 4.73 คะแนน (รอยละ 94.60) รองลงมา คือ 

ประเด็นการบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ คิดเปน 4.65 คะแนน (รอยละ 93.00) และประเด็น

เน้ือหาความรูจากงานวิจัยท่ีนําไปถายทอดตรงตามความตองการ และสามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง 

คิดเปน 4.52 คะแนน (รอยละ 90.40) ตามลําดับ 
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สวนท่ี 3 ประเมินความไมพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละของผูรับบริการท่ีมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
จําแนกตามผูรับบรกิารของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี (สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

ประเด็นท่ีไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ จํานวน รอยละ 
ไมมีประเด็นไมพึงพอใจ 55 88.71 
มปีระเด็นไมพึงพอใจ 7 11.29 

ประเด็นไมพึงพอใจ อนัดับ รอยละ   
1. ขอมูล และองคความรูที่ไดรับ 1 18.75   
2. การประกาศ หรือแจงขอมูลเก่ียวกับขั้นตอนการใหบริการ 1 18.75   
3. การใหบริการของเจาหนาที่ 1 18.75   
4. ดานอื่น ๆ เชน การอบรม, รวมถึงการจัดแสดงจําหนาย

สินคาดูไมทั่วถึง เปนตน 
1 18.75 

  
5. ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน 2 9.38   
6. ความนาเช่ือถือของการบริการ 3 6.25   
7. ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 3 6.25   
8. ระยะเวลาในการใหบริการ 4 3.13   

รวมท้ังสิ้น 62 100.00 

 

จากตารางท่ี 6 พบวา  

 กลุมผูรับบริการของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี สวนใหญไมมีประเด็นท่ี 

ไมพึงพอใจ รอยละ 88.71 และมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจ รอยละ 11.29 โดยมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจ

มากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก อันดับ 1 คือ ขอมูล และองคความรูท่ีไดรับ การประกาศหรือแจงขอมูล

เก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ การใหบริการของเจาหนาท่ี และดานอื่น ๆ เชน การอบรม, รวมถึง 

การจัดแสดงจําหนายสินคาดูไมทั่วถึง เปนตน ในสัดสวนท่ีเทากัน รอยละ 18.75 รองลงมาอันดับ 2 

คือ ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน รอยละ 9.38 และอันดับ 3 คือ ความนาเชื่อถือ

ของการบริการ และความเพียงพอของสถานที่จอดรถ รอยละ 6.25 ในสัดสวนที่เทากัน ตามลําดับ 
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สวนท่ี 4 ประเมินความเชื่อม่ันของผูรับบริการตอกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ตารางท่ี 7 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความเชื่อม่ันในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี 
(สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

ประเด็นความเชื่อม่ัน 
ระดับความเชื่อม่ัน 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
เชื่อม่ัน 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ความเปนสวนราชการ 0 0 9 14 39.00 4.48 0.741 มากที่สุด 89.60 
(0.00) (0.00) (14.52) (22.58) (62.90)        

2. ไดการรบัรองตามมาตรฐานสากล 0 2 7 12 41.00 4.48 0.825 มากที่สุด 89.60 
(0.00) (3.23) (11.29) (19.35) (66.13)        

3. ความรูความสามารถของบุคลากร 0 0 2 19 41.00 4.63 0.550 มากที่สุด 92.60 
(0.00) (0.00) (3.23) (30.65) (66.13)        

4. ประสิทธิภาพและความคุมคา 0 0 7 15 40.00 4.53 0.695 มากที่สุด 90.60 
(0.00) (0.00) (11.29) (24.19) (64.52)        

5. ใหบริการดวยความถูกตอง เที่ยงตรง เชื่อถือได 0 0 6 10 46.00 4.65 0.655 มากที่สุด 93.00 
(0.00) (0.00) (9.68) (16.13) (74.19)        

6. ความสามารถของเครื่องมือและอุปกรณวทิยาศาสตร 0 2 5 14 41.00 4.52 0.784 มากที่สุด 90.40 
(0.00) (3.23) (8.06) (22.58) (66.13)        

7. ดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจรติ สามารถ
ตรวจสอบได 

0 0 4 15 43.00 4.63 0.607 มากที่สุด 92.60 
(0.00) (0.00) (6.45) (24.19) (69.35)        

8. บุคลากรปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ 0 0 8 13 41.00 4.53 0.718 มากที่สุด 90.60 
(0.00) (0.00) (12.90) (20.97) (66.13)        

9. ผลทดสอบมีความถูกตองเชื่อถือได 0 0 8 12 42.00 4.55 0.717 มากที่สุด 91.00 
(0.00) (0.00) (12.90) (19.35) (67.74)        

ภาพรวมความเชื่อม่ัน 4.56 0.616 มากท่ีสุด 91.20 
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 จากตารางที่ 7 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูรับบริการของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี มีความเช่ือม่ัน 

ในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปน 4.56 คะแนน (รอยละ 91.20) โดยประเด็น 

ที่มีความเชื่อมั่นมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ไดแก ประเดน็ใหบริการดวยความถูกตอง เท่ียงตรง เชื่อถือได 

คิดเปน 4.65 คะแนน (รอยละ 93.00) รองลงมา คือ ประเด็นความรูความสามารถของบุคลากร 

และประเด็นดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได ในสัดสวนท่ีเทากัน  

คิดเปน 4.63 คะแนน (รอยละ 92.60) ประเด็นผลทดสอบมีความถูกตองเชื่อถือได คิดเปน 4.55 

คะแนน (รอยละ 91.00) ประเด็นประสิทธิภาพและความคุมคา และประเด็นบุคลากรปฏิบัติงานดวย

ความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 4.53 คะแนน (รอยละ 90.60) และ

ประเด็นความสามารถของเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตร คดิเปน 4.52 คะแนน (รอยละ 90.40) 

ตามลําดับ 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ตารางท่ี 8 จํานวนและรอยละของผูรับบรกิารท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการ
จัดใหมีบริการเพ่ิมเติม จําแนกตามผูรับบริการของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี 
(สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

ความตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จํานวน รอยละ 

1. ไมมีความตองการ หรือความคาดหวัง 24 38.71 
2. มคีวามตองการ หรือความคาดหวัง 38 61.29 

รวมทั้งสิ้น 62 100.00 

 

 จากตารางท่ี 8 พบวา  

  กลุมผูรับบริการของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี สวนใหญมีความตองการ หรือ

ความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม รอยละ 61.29 และบางสวนที่ไมมี

ความตองการ หรือความคาดหวัง รอยละ 38.71 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 9 จํานวนและรอยละของผูรับบริการท่ีมคีวามตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จัดใหมีบริการเพ่ิมเติม จําแนกตามผูรับบริการของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี 
(สํานักเทคโนโลยีชุมชน) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (เฉพาะผูท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวัง) 

ประเด็นท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวัง จํานวน รอยละ 

1. ขยายการใหบริการของศนูยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อาคารตั้ว)  
ใหครอบคลุมทุกงานบริการของหนวยงาน 

8 21.05 

2. เพิ่มศูนยรับบรกิารในสวนภูมิภาค 24 63.16 
3. มีการแจงขอมูลขาวสาร เชน การรับตัวอยาง, การรับรายงานทาง SMS เปนตน 20 52.63 
4. การสงมอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผานระบบออนไลน 5 13.16 
5. การสงมอบรายงานทดสอบความชํานาญผานระบบออนไลน 4 10.53 
6. ใหมีการรับชําระคาธรรมเนียมผานบัตรเครดิต 2 5.26 
7. ปรับปรงุแบบฟอรมตาง ๆ ในการขอรับบริการใหเขาใจงายขึ้น 3 7.89 
8. การใหบริการรับตัวอยางทดสอบนอกสถานที่ (โดยคิดคาบรกิารเพ่ิม) 7 18.42 

 
 จากตารางท่ี 9 พบวา  

 ความตองการ หรือความคาดหวังของกลุมผูรับบริการของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอด

เทคโนโลยีที่อยากใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหบริการเพ่ิมเติม พบวา สวนใหญตองการให 

กรมวิทยาศาสตรบริการเพ่ิมศูนยรับบริการในสวนภูมิภาค รอยละ 63.16 รองลงมา คือ มีการแจง

ขอมูลขาวสาร เชน การรับตัวอยาง, การรับรายงานทาง SMS เปนตน รอยละ 52.63 ขยาย 

การใหบริการของศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อาคารตั้ว) ใหครอบคลุมทุกงานบริการ 

ของหนวยงาน รอยละ 21.05 การใหบริการรับตัวอยางทดสอบนอกสถานท่ี (โดยคิดคาบริการเพิ่ม) 

รอยละ 18.42 และการสงมอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผานระบบออนไลน  

รอยละ 13.16 ตามลําดับ
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ตารางท่ี 10 จํานวนและรอยละขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ จําแนกตามผูรับบริการของ 
งานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี (สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ  จํานวน รอยละ 

 สําหรับตัวอยางท่ีแสดงความคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้  14 22.58 
1. เร่ืองการอบรม ควรจะเพิ่มหลักสูตรการอบรมใหหลากหลาย ทันสมัย 
และอยากใหจัดอบรมบอย ๆ และตอเนื่อง 

: รอยละ 35.72   

2. เพิ่มการประชาสัมพันธหนวยงาน และแจงขอมูลขาวสารการใหบริการ 
ใหมากข้ึน 

: รอยละ 21.43   

3. อยากใหเพ่ิมเรื่องของการวิจัยเก่ียวกับผลิตภัณฑ : รอยละ 14.29   
4. อยากใหกรมวิทยาศาสตรบริการทําแบบ packaging : รอยละ 7.14   
5. อยากใหเจาหนาที่ใหคาํปรึกษาที่ครบถวนและตอเนื่อง : รอยละ 7.14   
6. อยากใหพัฒนาในทุกๆดาน ใหทันสมัย มีคณุภาพ : รอยละ 7.14   
7. อยากใหเพ่ิมอุปกรณ เครื่องมือในการทดสอบมากกวานี้ : รอยละ 7.14   

 สําหรับตัวอยางที่ไมแสดงความคิดเห็น   48 77.42 
รวมทั้งสิ้น  62 100.00 

จากตารางท่ี 10 พบวา  

 กลุมผูรับบริการของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี สวนใหญไมมีขอคิดเห็น หรือ
ขอเสนอแนะอื่น ๆ รอยละ 77.42 และมเีพียงสวนนอยที่มีขอคิดเห็น หรอืขอเสนอแนะอื่น ๆ รอยละ 
22.58 โดยเสนอแนะในเร่ืองการอบรม ควรจะเพ่ิมหลักสูตรการอบรมใหหลากหลาย ทันสมัย และ
อยากใหจัดอบรมบอย ๆ และตอเนื่อง รอยละ 35.72 เพิ่มการประชาสัมพันธหนวยงาน และแจงขอมูล
ขาวสารการใหบริการใหมากข้ึน รอยละ 21.43 และอยากใหเพ่ิมเร่ืองของการวิจัยเก่ียวกับผลิตภัณฑ 
รอยละ 14.29 ตามลาํดับ 
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 ผลสํารวจของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

 งานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี (สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ตารางท่ี 11 จํานวนและรอยละของประเภทหนวยงานท่ีมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม 
ผูมีสวนไดสวนเสียของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี (สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

ประเภทหนวยงาน จํานวน รอยละ 
1. สวนราชการ 9 47.37 
2. รัฐวิสาหกิจ 1 5.26 
3. องคกรมหาชน 3 15.79 
4. หนวยงานในกํากับของรัฐ 2 10.53 
5. สมาคม/มูลนิธิ 3 15.79 
6. องคกรวิชาชีพ 1 5.26 
7. หนวยงานเอกชน 0 0.00 

รวม 19 100.00 

 

จากตารางท่ี 11 พบวา 

 ประเภทหนวยงานท่ีมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการของกลุมผู มีสวนไดสวนเสียของ 

งานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี สวนใหญเปนหนวยงานในสวนราชการมากท่ีสุด รอยละ 

47.37 รองลงมา คือ องคกรมหาชน และสมาคม/มูลนิธิ ในสัดสวนท่ีเทากัน รอยละ 15.79 

หนวยงานในกํากับของรัฐ รอยละ 10.53 หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และองคกรวิชาชีพ ในสัดสวนท่ี

เทากัน รอยละ 5.26 ตามลําดับ  

 

ตารางท่ี 12 จํานวนและรอยละของวัตถุประสงคในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม 
ผูมีสวนไดสวนเสียของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี (สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

วัตถุประสงคในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จํานวน รอยละ 

1. ขอคําปรึกษา 2 10.53 

2. ขอขอมูล 8 42.11 

3. ขอรับบริการ  9 47.37 

4. ประสานงานทั่วไป 5 26.32 

5. ประชุม/สัมมนา 8 42.11 
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 จากตารางที่ 12 พบวา 

 วัตถุประสงคในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานการ
วิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี สวนใหญมาติดตอขอรับบริการมากท่ีสุด รอยละ 47.37 รองลงมา 
คือ ขอขอมูล และประชุม/สัมมนา รอยละ 42.11 ประสานงานทั่วไป รอยละ 26.32 และขอ
คําปรึกษา รอยละ 10.53 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 13 จํานวนและรอยละของหนวยงาน/งานบริการท่ีมาติดตอ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ

งานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี (สํานักเทคโนโลยีชุมชน) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
หนวยงาน/งานบริการ จํานวน รอยละ 

1. สํานักงานเลขานุการกรม เชน ศนูยรับบริการเบ็ดเสร็จ, การเงนิ, พัสดุ, 

ประชาสัมพันธ  

2 10.53 

2. สํานักเทคโนโลยีชุมชน  19 100.00 

3. สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ  5 26.32 

4. สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ  4 21.05 

5. สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 26.32 

6. กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค  1 5.26 

7. กองวัสดุวิศวกรรม 0 0.00 

8. กองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร 0 0.00 

9. กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ 1 5.26 

 

จากตารางท่ี 13 พบวา 

 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยีท้ังหมดเคยมาติดตอ 

ทีส่ํานักเทคโนโลยีชุมชน รองลงมา คือ สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ และสํานักหอสมุดและ

ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในสัดสวนที่เทากัน รอยละ 26.32 สํานักพัฒนาศกัยภาพ

นักวิทยาศาสตรหองปฏิบัตกิาร รอยละ 21.05 สํานักงานเลขานุการกรม เชน ศนูยรับบริการเบ็ดเสร็จ, 

การเงิน, พัสดุ ,  ประชาสัมพันธ  รอยละ 10.53 กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค และ 

กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ ในสัดสวนท่ีเทากัน รอยละ 5.26 ตามลําดบั 

 

 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -19- 

ตารางท่ี 14 จํานวนและรอยละของความถ่ีในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม 
ผูมีสวนไดสวนเสียของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี (สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 
(ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา) 

ความถี่ในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จํานวน รอยละ 

1. 1 – 5 ครั้ง 18 94.74 
2. 6 – 10 คร้ัง 0 0.00 
3. 11 – 15 คร้ัง 1 5.26 
4. มากกวา 15 คร้ัง 0 0.00 

รวม 19 100.00 

 
 จากตารางท่ี 14 พบวา 

 ความถี่ในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานการวิจัย

และพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา สวนใหญมาติดตอ 1 – 5 ครั้ง รอยละ 

94.74 รองลงมา คือ มาติดตอ 11 – 15 คร้ัง รอยละ 5.26 ตามลําดบั 

 

ตารางท่ี 15 จํานวนและรอยละของประเภทแหลงขอมูลท่ีทําใหผูมีสวนไดสวนเสียรูจักกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี (สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ประเภทของแหลงขอมูล จํานวน รอยละ 

1. เว็บไซต 10 52.63 
2. เฟสบุก 2 10.53 
3. วิทยุ/โทรทัศน 2 10.53 
4. สื่อสิ่งพิมพ 5 26.32 
5. บุคคลแนะนํา 6 31.58 
6. งานสัมมนา/นิทรรศการ 6 31.58 
7. อื่น ๆ (รูจักเพราะเปนหนวยงานราชการในสังกัดเดียวกัน หรือเปน
หนวยงานที่ทํางานรวมกัน) 

1 5.26 

 
 จากตารางท่ี 15 พบวา 

 กลุมผู มีสวนไดสวนเสียของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี สวนใหญ รู จัก 

กรมวิทยาศาสตรบริการผานเว็บไซตมากท่ีสุด รอยละ 52.63 รองลงมา คือ บุคคลแนะนํา และ 

งานสัมมนา/นิทรรศการ ในสัดสวนที่เทากัน รอยละ 31.58 สื่อสิ่งพิมพ รอยละ 26.32 เฟสบุก และวิทยุ/

โทรทัศน ในสัดสวนท่ีเทากัน รอยละ 10.53 และอื่น ๆ (รูจักเพราะเปนหนวยงานราชการในสังกัดเดียวกัน 

หรือเปนหนวยงานท่ีทํางานรวมกัน) รอยละ 5.26 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 2 ประเมินความคาดหวัง และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ตารางท่ี 16 คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี 
(สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

ประเด็นความคาดหวัง 
ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 

รอยละ
ของ

คะแนน นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน รวดเร็ว และไมยุงยาก
ซับซอน 

0 1 2 6 10 4.32 0.885 มากที่สุด 86.40 
(0.00) (5.26) (10.53) (31.58) (52.63)     

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ 0 1 1 8 9 4.32 0.820 มากที่สุด 86.40 
(0.00) (5.26) (5.26) (42.11) (47.37)     

3. ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ 0 0 1 8 10 4.47 0.612 มากที่สุด 89.40 

(0.00) (0.00) (5.26) (42.11) (52.63)     

4. ไดรับบริการท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเสมอภาค 
ไมเลือกปฏบิัติ 

0 1 1 9 8 4.26 0.806 มากที่สุด 85.20 
(0.00) (5.26) (5.26) (47.37) (42.11)     

5. ชองทางการใหบริการสะดวก เขาถึงงาย และมีความ
หลากหลาย 

0 1 1 8 9 4.32 0.820 มากที่สุด 86.40 
(0.00) (5.26) (5.26) (42.11) (47.37)     

6. มีการประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการ หรือขอมูล
ขาวสารผานชองทางท่ีหลากหลาย และทั่วถึง 

0 1 2 9 7 4.16 0.834 มาก 83.20 
(0.00) (5.26) (10.53) (47.37) (36.84)     

7. ผลลัพธของการใหบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ 0 0 2 8 9 4.37 0.684 มากที่สุด 87.40 
(0.00) (0.00) (10.53) (42.11) (47.37)     

8. ผลลัพธของการใหบริการตรงตามความตองการ  
และสามารถนําไปใชประโยชนได 

0 1 2 7 9 4.26 0.872 มากที่สุด 85.20 
(0.00) (5.26) (10.53) (36.84) (47.37)     

 
 
 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -21- 

ตารางท่ี 16 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี 
(สํานักเทคโนโลยชีุมชน) 

ประเด็นความคาดหวัง 

ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความ

คาดหวัง 

รอยละ

ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

9. อัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการมีความชัดเจน  
คุมคา และเหมาะสม 

0 1 2 11 5 4.05 0.780 มาก 81.00 
(0.00) (5.26) (10.53) (57.89) (26.32)     

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

0 0 1 7 11 4.53 0.612 มากที่สุด 90.60 
(0.00) (0.00) (5.26) (36.84) (57.89) 

    
11. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบริการ 0 0 2 7 10 4.42 0.692 มากที่สุด 88.40 

(0.00) (0.00) (10.53) (36.84) (52.63)     
12. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชน
ในทางมิชอบ เปนตน 

0 0 1 7 11 4.53 0.612 มากที่สุด 90.60 
(0.00) (0.00) (5.26) (36.84) (57.89) 

    
13. ภาพรวมการใหบริการ 0 0 1 9 9 4.42 0.607 มากท่ีสุด 88.40 

(0.00) (0.00) (5.26) (47.37) (47.37)     

ผลรวมเฉล่ียจากทุกประเด็น 4.34 0.629 มากท่ีสุด 86.80 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -22- 

 จากตารางท่ี 16  พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี มีความคาดหวัง 

ในคุณภาพการใหบริการเฉลี่ยจากทุกประเด็นอยูในระดับมากที่สุด คิดเปน 4.34 คะแนน (รอยละ 86.80) 

โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 5 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็นความรูความสามารถของบุคลากร 

ในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถามชี้แจงขอสงสัย, ใหคําแนะนํา, ชวยแกไขปญหาไดอยางถูกตอง 

นาเชื่อถือ และเปนประโยชน และประเด็นความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร เชน ไมขอสิ่ง

ตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชนในทางมิชอบ เปนตน ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 4.53 คะแนน 

(รอยละ 90.60) รองลงมา คือ ประเด็นความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ คิดเปน 4.47 คะแนน 

(รอยละ 89.40)  ประเด็นความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผู ใหบริการ คิดเปน 4.42 คะแนน  

(รอยละ 88.40) ประเด็นผลลัพธของการใหบริการมีความถูกตอง นาเช่ือถือ คิดเปน 4.37 คะแนน  

(รอยละ 87.40) และขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน รวดเร็ว และไมยุงยากซับซอน ความรวดเร็วใน 

การใหบริการ และชองทางการใหบริการสะดวก เขาถึงงาย และมีความหลากหลาย ในสัดสวนท่ีเทากัน  

คิดเปน 4.32 คะแนน (รอยละ 86.40) ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -23- 

ตารางท่ี 17 คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี 
(สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน รวดเร็ว และไมยุงยาก
ซับซอน 

0 1 3 8 7 4.11 0.875 มาก 82.20 
(0.00) (5.26) (15.79) (42.11) (36.84)     

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ 0 1 3 8 7 4.11 0.875 มาก 82.20 
(0.00) (5.26) (15.79) (42.11) (36.84)     

3. ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ 0 0 1 11 7 4.32 0.582 มากที่สุด 86.40 

(0.00) (0.00) (5.26) (57.89) (36.84)     

4. ไดรับบริการท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเสมอภาค 
ไมเลือกปฏิบัต ิ

0 1 1 10 7 4.21 0.787 มากที่สุด 84.20 
(0.00) (5.26) (5.26) (52.63) (36.84)     

5. ชองทางการใหบริการสะดวก เขาถึงงาย และมีความ
หลากหลาย 

0 1 2 8 8 4.21 0.855 มากที่สุด 84.20 
(0.00) (5.26) (10.53) (42.11) (42.11)     

6. มีการประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการ หรือขอมูล
ขาวสารผานชองทางท่ีหลากหลาย และทั่วถึง 

0 2 1 12 4 3.95 0.848 มาก 79.00 
(0.00) (10.53) (5.26) (63.16) (21.05)     

7. ผลลัพธของการใหบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ 0 0 3 9 7 4.21 0.713 มากที่สุด 84.20 
(0.00) (0.00) (15.79) (47.37) (36.84)     

8. ผลลัพธของการใหบริการตรงตามความตองการ  
และสามารถนําไปใชประโยชนได 

0 1 2 10 6 4.11 0.809 มาก 82.20 
(0.00) (5.26) (10.53) (52.63) (31.58)     

 
 
 
 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -24- 

ตารางท่ี 17 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี 
(สํานักเทคโนโลยชีุมชน) 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

รอยละ

ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

9. อัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการมีความชัดเจน  
คุมคา และเหมาะสม 

0 2 2 11 4 3.89 0.875 มาก 77.80 
(0.00) (10.53) (10.53) (57.89) (21.05)     

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

0 0 2 9 8 4.32 0.671 มากที่สุด 86.40 
(0.00) (0.00) (10.53) (47.37) (42.11) 

    
11. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบริการ 0 0 3 9 7 4.21 0.713 มากที่สุด 84.20 

(0.00) (0.00) (15.79) (47.37) (36.84)     
12. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชน
ในทางมิชอบ เปนตน 

0 0 0 10 9 4.47 0.513 มากที่สุด 89.40 
(0.00) (0.00) (0.00) (52.63) (47.37) 

    
13. ภาพรวมการใหบริการ 0 0 1 12 6 4.26 0.562 มากท่ีสุด 85.20 

(0.00) (0.00) (5.26) (63.16) (31.58)     

ผลรวมเฉล่ียจากทุกประเด็น 4.18 0.618 มาก 83.60 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -25- 

 จากตารางท่ี 17 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผู มีสวนไดสวนเสียของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี  

มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการเฉลี่ยจากทุกประเด็นอยูในระดับมาก คิดเปน 4.18 คะแนน 

(รอยละ 83.60) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 5 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็นความซื่อสัตย

สุจรติในการปฏิบัติงานของบุคลากร เชน ไมขอส่ิงตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชนในทางมิชอบ 

เปนตน คิดเปน 4.47 คะแนน (รอยละ 89.40) รองลงมา คือ ประเด็นความครบถวน ถูกตองของ

การใหบริการ และประเด็นความรูความสามารถของบุคลากรในการใหบริการ เชน สามารถตอบ

คําถามช้ีแจงขอสงสัย, ใหคําแนะนํา, ชวยแกไขปญหาไดอยางถูกตอง, นาเชื่อถือ และเปนประโยชน  

ในสัดสวนที่เทากัน คิดเปน 4.32 คะแนน (รอยละ 86.40) ประเด็นไดรับบริการท่ีเปนมาตรฐาน

เดียวกัน มีความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ประเด็นชองทางการใหบริการสะดวก เขาถึงงาย และ 

มีความหลากหลาย ประเด็นผลลัพธของการใหบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ และประเด็นความ

เพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบริการ ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 4.21 คะแนน (รอยละ 84.20) 

ประเด็นขั้นตอนการใหบริการท่ีชัดเจน รวดเร็ว และไมยุงยากซับซอน ประเด็นความรวดเร็วใน 

การใหบริการ และประเด็นผลลัพธของการใหบริการตรงตามความตองการ และสามารถนํา 

ไปใชประโยชนได ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 4.11 คะแนน (รอยละ 82.20) และประเด็น 

มีการประชาสัมพันธข้ันตอนการใหบริการ หรือขอมูลขาวสารผานชองทางที่หลากหลาย และท่ัวถึง  

คิดเปน 3.95 คะแนน (รอยละ 79.00) ตามลําดับ 

สวนท่ี 3 ประเมินความไมพงึพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ตารางที่ 18 จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีประเด็นท่ีไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
จําแนกตามผู มีสวนไดสวนเสียของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี   
(สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 
ประเด็นท่ีไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ จํานวน รอยละ 

1. ไมมีประเด็นไมพึงพอใจ 19 100.00 

2. มีประเดน็ไมพึงพอใจ 0 0.00 

รวมท้ังส้ิน 19 100.00 
 

จากตารางท่ี 18 พบวา 

 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยีทั้งหมดไมมีประเด็นท่ีไม

พึงพอใจตอคณุภาพการใหบริการ 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคดิเห็น “นิดาโพล” -26- 

สวนท่ี 4 ประเมินความเชื่อม่ันในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ตารางท่ี 19 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานการวจิัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี 
(สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

ประเด็นความเชื่อม่ัน 
ระดับความเชื่อม่ัน 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
เชื่อม่ัน 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ความเปนสวนราชการ 0 0 2 10 7 4.26 0.653 มากที่สุด 85.20 
(0.00) (0.00) (10.53) (52.63) (36.84)     

2. ไดการรบัรองตามมาตรฐานสากล 0 0 0 10 9 4.47 0.513 มากที่สุด 89.40 
(0.00) (0.00) (0.00) (52.63) (47.37)     

3. ความรูความสามารถของบุคลากร 0 1 0 10 8 4.32 0.749 มากที่สุด 86.40 
(0.00) (5.26) (0.00) (52.63) (42.11)     

4. ประสิทธิภาพและความคุมคา 0 1 0 10 8 4.32 0.749 มากที่สุด 86.40 
(0.00) (5.26) (0.00) (52.63) (42.11)     

5. ใหบริการดวยความถูกตอง เที่ยงตรง เชื่อถือได 0 1 0 7 11 4.47 0.772 มากที่สุด 89.40 
(0.00) (5.26) (0.00) (36.84) (57.89)     

6. ความสามารถของเคร่ืองมือและอุปกรณวทิยาศาสตร
บริการ 

0 1 0 12 6 4.21 0.713 มากที่สุด 84.20 
(0.00) (5.26) (0.00) (63.16) (31.58)     

7. ดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจรติ สามารถ
ตรวจสอบได 

0 1 0 8 10 4.42 0.769 มากที่สุด 88.40 
(0.00) (5.26) (0.00) (42.11) (52.63)     

8. บุคลากรปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัต ิ 0 0 0 8 11 4.58 0.507 มากที่สุด 91.60 
(0.00) (0.00) (0.00) (42.11) (57.89)     

9. การรักษาความลับของผูรับบริการ 0 1 0 10 8 4.32 0.749 มากที่สุด 86.40 
(0.00) (5.26) (0.00) (52.63) (42.11)     

ภาพรวมความเชื่อม่ัน 4.37 0.579 มากท่ีสุด 87.40 
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จากตารางท่ี 19 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผู มีสวนไดสวนเสียของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี  

มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมากที่สุด คิดเปน 4.37 คะแนน (รอยละ 87.40) 

โดยประเด็นที่มีความเชื่อมั่นมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ไดแก ประเด็นบุคลากรปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค 

ไมเลือกปฏิบัติ คิดเปน 4.58 คะแนน (รอยละ 91.60) รองลงมา คือ ประเด็นไดการรับรองตาม

มาตรฐานสากล และประเด็นใหบริการดวยความถูกตอง เท่ียงตรง เชื่อถือได ในสัดสวนท่ีเทากัน  

คิดเปน 4.47 คะแนน (รอยละ 89.40) ประเด็นดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต สามารถ

ตรวจสอบได คิดเปน 4.42 คะแนน (รอยละ 88.40) ประเด็นความรูความสามารถของบุคลากร 

ประเด็นประสิทธิภาพและความคุมคา และประเด็นการรักษาความลับของผูรับบริการ ในสัดสวน 

ที่เทากัน คิดเปน 4.32 คะแนน (รอยละ 86.40) และประเด็นความเปนสวนราชการ คิดเปน 4.26 

คะแนน (รอยละ 85.20) ตามลําดับ 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ตารางท่ี 20 จํานวนและรอยละของชองทางท่ีสะดวกในการติดตอกับกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม 
ผูมีสวนไดสวนเสียของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี (สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ชองทางท่ีสะดวกในการติดตอ จํานวน รอยละ 
1. ติดตอดวยตนเอง 4 21.05 
2. อีเมล 8 42.11 
3. ไปรษณีย 5 26.32 
4. โทรศัพท 9 47.37 
5. โทรสาร (Fax) 1 5.26 
6. ขอความ SMS 1 5.26 
7. เฟสบุก 5 26.32 
8. ไลน 8 42.11 

จากตารางท่ี 20 พบวา  

 ผูมีสวนไดสวนเสียของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี สวนใหญสะดวกติดตอกับ

กรมวิทยาศาสตรบริการผานทางโทรศัพท รอยละ 47.37 รองลงมา คือ สะดวกติดตอผานทางอีเมล 

และผานทางไลน ในสัดสวนท่ีเทากัน รอยละ 42.11 สะดวกติดตอผานทางไปรษณีย และสะดวก

ติดตอผานทางเฟสบุก ในสัดสวนที่เทากัน รอยละ 26.32 สะดวกมาตดิตอดวยตนเอง รอยละ 21.05 

และสะดวกติดตอผานทางโทรสาร (Fax) และสะดวกติดตอผานทางขอความ SMS ในสัดสวนท่ีเทากัน 

รอยละ 5.26 ตามลําดบั 
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ตารางท่ี 21 จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความตองการ หรือความคาดหวังให 
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ 
งานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี (สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

ความตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จํานวน รอยละ 

1. ไมมีความตองการ หรอืความคาดหวัง 3 15.79 

2. มีความตองการ หรือความคาดหวัง 16 84.21 

รวมท้ังสิ้น 19 100.00 

 

 จากตารางที่ 21 พบวา  

 ผูมีสวนไดสวนเสียสวนใหญของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี สวนใหญมีความ

ตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม รอยละ 84.21 และไมมี

ความตองการหรือความคาดหวัง รอยละ 15.79 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 22 จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวังให 

กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ 
งานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี (สํานักเทคโนโลยีชุมชน) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
(เฉพาะผูท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวัง) 

ประเด็นท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวัง จํานวน รอยละ 

1. ขยายการใหบริการของศนูยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณช้ัน 1 อาคารต้ัว) 
ใหครอบคลุมทุกงานบริการของหนวยงาน 

8 50.00 

2. เพ่ิมศูนยรับบริการในสวนภูมิภาค 11 68.75 

3. มีการแจงขอมูลขาวสาร เชน การรับตัวอยาง, การรับรายงานทาง SMS เปนตน 5 31.25 

4. การสงมอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผานระบบออนไลน 1 6.25 

5. การสงมอบรายงานทดสอบความชํานาญผานระบบออนไลน 3 18.75 

6. ใหมีการรับชําระคาธรรมเนียมผานบัตรเครดิต 3 18.75 

7. ปรับปรุงแบบฟอรมตาง ๆ ในการขอรับบรกิารใหเขาใจงายขึ้น 3 18.75 

8. การใหบรกิารรับตัวอยางทดสอบนอกสถานท่ี (โดยคิดคาบรกิารเพ่ิม) 2 12.50 
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จากตารางท่ี 22 พบวา  

 ความตองการ หรือความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานการวิจัยและพัฒนา

ถายทอดเทคโนโลยีท่ีอยากใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหบริการเพิ่มเติม พบวา สวนใหญตองการ 

ใหกรมวิทยาศาสตรบริการเพ่ิมศูนยรับบริการในสวนภูมิภาค รอยละ 68.75 รองลงมา คือ ขยายการ

ใหบริการของศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อาคารต้ัว) ใหครอบคลุมทุกงานบริการของ

หนวยงาน รอยละ 50.00 มีการแจงขอมูลขาวสาร เชน การรับตัวอยาง, การรับรายงานทาง SMS 

เปนตน รอยละ 31.25 การสงมอบรายงานทดสอบความชํานาญผานระบบออนไลน ใหมีการรับชําระ

คาธรรมเนียมผานบัตรเครดิต และปรับปรุงแบบฟอรมตาง ๆ ในการขอรับบริการใหเขาใจงายขึ้น  

ในสัดสวนท่ีเทากัน รอยละ 18.75 และการใหบริการรับตัวอยางทดสอบนอกสถานท่ี (โดยคิด

คาบริการเพิ่ม) รอยละ 12.50 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 23 จํานวนและรอยละขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ 
งานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี (สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ  จํานวน รอยละ 

 สําหรับตัวอยางท่ีแสดงความคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้  3 15.79 
1. พัฒนาโครงการตอไปเรื่อยๆ : รอยละ 33.34   
2. อยากใหมีวารสารแจกประชาสัมพันธหนวยงานตาง  ๆอยางตอเนื่อง : รอยละ 33.33   
3. เพิ่มชองทางการสื่อสารในการติดตอมากขึ้น : รอยละ 33.33   

 สําหรับตัวอยางที่ไมแสดงความคิดเห็น   16 84.21 
รวมทั้งสิ้น  19 100.00 

 

 จากตารางท่ี 23 พบวา  

 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี สวนใหญไมมีขอคิดเห็น 

หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ รอยละ 84.21 และมีขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ รอยละ 15.79  

โดยสวนใหญมีขอเสนอแนะในเร่ืองอยากพัฒนาโครงการตอไปเรื่อย ๆ รอยละ 33.34 อยากใหมี

วารสารแจกประชาสัมพันธหนวยงานตาง ๆ อยางตอเนื่อง และเพิ่มชองทางการสื่อสารในการติดตอ

มากข้ึน ในสัดสวนท่ีเทากัน รอยละ 33.33 ตามลําดับ 
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 ผลสํารวจเชิงคุณภาพ 
 

 งานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี (สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 

การสัมภาษณเชิงลึกของกลุมผู รับบริการงานการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี  

(สํานักเทคโนโลยีชุมชน) ประกอบดวย กลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 2 คน เปนการสํารวจขอมูล 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของ 

กรมวิทยาศาสตรบริการในประเด็นตาง ๆ นั้น สามารถสรปุไดดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

ผูรับบริการซึ่งเปนผูใหสัมภาษณเปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

ของกลุมวิสาหกิจชุมชน  โดยงานท่ีใชบริการสวนใหญ คือ การฝกอบรม การปรับปรุงผลิตภัณฑของ

วิสาหกิจชุมชน และการทดสอบมาตรฐาน เปนตน            

สวนท่ี 2 การรับรูและติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

2.1 ทานสนใจ หรือติดตามขอมูลขาวสารในดานใดของกรมวิทยาศาสตรบริการบอยท่ีสุด 

ผูรับบริการมีความสนใจ หรือมีการติดตามขอมูลขาวสารของกรมวิทยาศาสตรบริการเกี่ยวกับ

ขอมูลดานการฝกอบรม และขอมูลดานการตลาด  การออกแบบบรรจุภัณฑ เพราะมีผลิตภัณฑที่ทําอยู

หลากหลาย เชน สบูกอน, สบูเหลว, แชมพู เปนตน ซึ่งอยากใหกรมวิทยาศาสตรบริการเขามาชวย

พัฒนาสูตร ปรับปรุงแบบบรรจุภัณฑใหมีความทันสมัย รวมถึงการบริการความรูเรื่องประโยชนและ

การนําสมุนไพรมาใชอยางถูกวิธี โดยเฉพาะวิธีการสกัดสารสมุนไพรท่ีถูกตอง 

2.2 ชองทางใดท่ีทานคิดวากรมวิทยาศาสตรบริการควรใชในการเผยแพรขอมูลขาวสาร

และการใหบริการไดดีและเหมาะสมมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

ผู รับบริการมีความเห็นวาชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสาร และการใหบริการไดดี  

มีความสะดวก และเหมาะสมมากท่ีสุดในเวลาน้ี คือ การใชระบบไลน หรือตั้ งกลุมไลน และ 

เพจประชาสัมพันธทางเฟสบุก จะทําใหไดรับขาวสารรวดเร็วกวาทางจดหมายหรือเอกสาร ซ่ึงทําให

ไดรับประโยชนมากมาย  การมีกลุมไลนสื่อสารระหวางเจาหนาท่ีกรมวิทยาศาสตรบริการ และ 

กลุมวิสาหกิจชุมชน ทําใหมีการพูดคุยสื่อสารกันโดยตรงเหมือนมีท่ีปรึกษาสวนตัวใกลชิด การสื่อสาร

โดยผานเอกสารหรือการใชจดหมายนั้นไมสะดวกรวดเร็ว บางครั้งทําใหกลุมวิสาหกิจชุมชนเสียสิทธิ์ 

ในการสมัครฝกอบรม ซึ่งเสียโอกาสท่ีจะไดรบัการอบรมเพ่ิมความรู  
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สวนท่ี 3 ความคาดหวัง และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการในแตละงานบริการ  

3.1 เหตุผลใดท่ีทานควรเลือกใชบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ  

ผูรับบริการมีความเห็นวาเหตุผลที่เลือกใชบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ เน่ืองจากเปน

หนวยงานราชการท่ีใหบริการดานการฝกอบรม มีการสอนท่ีดี มีองคความรูเปนระบบมาตรฐาน  

ทั้งในเรื่องของการผลิต การบรรจุภัณฑ และการตลาด แมผูเขารับการอบรมอาจจะยังไมเขาใจอยาง

ถองแท แตก็อยูในเกณฑที่ดีสามารถนําเอาจุดท่ีดีมาปรับใชในการทํางานได ในขณะเดียวกันใน 

การฝกอบรมมีการประสานแลกเปลี่ยนดานองคความรู เชน วัตถุดิบหลักอยางสมุนไพร  เจาหนาที่อาจ

มีขอจํากัดไมไดรอบรูถึงประโยชน และสรรพคุณท้ังหมด ขณะที่ทางกลุมเองก็มีความรูแบบภูมิปญญา

ชาวบาน จึงเปนการแลกเปลี่ยนองคความรูซึ่งกันและกัน และนําความรูท่ีตกผลึกมาตอยอดใน 

การปรบัปรุงผลิตภัณฑใหดีมีมาตรฐานยิ่งข้ึน เปนการทํางานของกรมวิทยาศาสตรบริการท่ีครบวงจรใน

การสงเสริมสนบัสนุนผลิตภัณฑชุมชน 

3.2 ทานมีความพึงพอใจในการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการดานใดมากท่ีสุด 

เพราะเหตุใด 

ผูรับบริการมีความรูสึกพึงพอใจในการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการดานการจัดการ

ฝกอบรมมากท่ีสุด เพราะวิทยากรมีความชํานาญ มีเทคนิคการถายทอดองคความรูเปนไปอยางดี 

ผู รับบริการมีความรูความเขาใจ และสามารถนํามาปรับใชในการปรับปรุงผลิตภัณฑใหดี ย่ิงข้ึน 

นอกจากนั้น ผูรับบริการมีความพึงพอใจในดานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ รวมทั้งการพัฒนา

รูปแบบบรรจุภัณฑ และการสงเสรมิการตลาด 

3.3 ทานมีความตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการเพิ่มเติมหรือ

ปรับปรุงการใหบริการเร่ืองใดบาง เพื่อใหเกิดประโยชนกับผูรับบริการมากท่ีสุด  

ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการบริการ แตผูรับบริการบางทานมีความตองการอยากให 

มีบริการดานการฝกอบรมที่มีความหลากหลาย ท้ังดานของผลิตภัณฑ วิธีการผลิต บรรจุภัณฑและ

ระบบการตลาด นอกจากนั้น อยากใหมีการอัพเดทขอมูลความรู และแนวทางตลาดใหม ๆ แก

ผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งอยากใหกรมวิทยาศาสตรบรกิารมีทุนสนับสนุนแกกลุมอาชีพ 

เพราะทุน คอืตัวแปรสําคัญในการขยายงานของชุมชนไดเร็วขึ้น 
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สวนท่ี 4 ความเช่ือมั่นในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ     

4.1 โดยภาพรวม ทานมีความเชื่อม่ันตอการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการอยูใน

ระดับใด ถาคะแนนเต็ม 10 ทานใหคะแนนความเช่ือมั่นตอการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ

กี่คะแนน เพราะเหตุใด  

ผูรับบริการมีความเชื่อมั่นตอการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการอยูในระดับความ

เช่ือมั่นมากที่สุด ในระดับคะแนนเฉลี่ย 9.00 จากคะแนนเต็ม 10  (ผูรับบริการท่ีใหสัมภาษณ จํานวน 

2 คน ใหคะแนนความเชื่อม่ัน 10 คะแนน จํานวน 1 คน และ 8 คะแนน จํานวน 1 คน)  เหตุผล

เน่ืองจากกรมวิทยาศาสตรบริการมีความนาเชื่อถือ มีมาตรฐาน เปนองคกรท่ีประชาชนรูจักกวางขวาง

และไดนําความรูเผยแพรสูประชาชนและกลุมอาชีพไดมีความรู ทําใหเกิดอาชีพ ชาวบานมีงานทํา 

สรางรายไดเสริมแกครอบครัว ทําใหเศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึน รวมท้ังมีการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ

ของชุมชนใหเปนท่ียอมรับมากขึ้น   

สวนท่ี 5 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเดนของการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

5.1 ทานคิดวากรมวิทยาศาสตรบริการ มีจุดเดนของการใหบริการในเรื่องใด เพราะเหตุใด  

ผู รับบริการมีความเห็นวา กรมวิทยาศาสตรบริการมีจุดเดนของการใหบริการในเรื่อง 

การฝกอบรม โดยวิทยากรมีความรู มีความกระตือรอืรนในการสอน พรอมใหขอมูล มีความเปนกันเอง

กับประชาชน และสามารถทําใหเกิดการมีสวนรวมกับผูรับการอบรม และผูรับบริการ นอกจากน้ัน 

การถายทอดองคความรูแกชุมชน โดยประชาชนไมตองเสียคาใชจายในการฝกอบรม มีการทํางาน

อยางตอเนื่อง โดยเจาหนาที่ลงพื้นท่ีชุมชนเพ่ือติดตามประเมินผล เสนอแนะในการพัฒนาการผลิต 

หรอืการปรับปรุงผลิตภัณฑใหเปนท่ียอมรับของตลาด และเกิดประโยชนตอชุมชน    

สวนท่ี 6 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

6.1 ขอเสนอแนะอื่น  ๆเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ

ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น อยางไรบาง 

          ผูรบับรกิารไดมีขอเสนอแนะใหกรมวิทยาศาสตรบรกิารปรับปรุง ดังนี้ 

 (1) กรมวิทยาศาสตรบริการควรมีการประชาสัมพันธองคกร ใหประชาชนไดรับรู 

การทํางานขององคกรวามีบริการดานใดบาง มีความสําคัญอยางไร และประชาชนไดรับประโยชนใน

ดานใด เนื่องจากประชาชนสวนใหญมีความสับสน เชน เขาใจวากรมวิทยาศาสตรบริการ คือ องคการ

อาหารและยา (อย.) เปนตน ควรแนะนําผูบริหาร คณะทํางาน คณะบุคคลขององคกรใหเปนที่รูจักของ

สังคมอยางกวางขวาง 
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 (2) การฝกอบรม/บริการความรู ตองมีความหลากหลาย เนนความตองการแตละ

พื้นท่ีแตละชุมชนซ่ึงมีความแตกตางกัน มีการกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมอยางนอย 2 - 3 วัน  

มีการจัดหลักสูตรฝกอบรมในเขตพื้นท่ีชุมชน เพราะประชาชนสวนใหญอยากไดองคความรูจากภาครัฐ 

แตมีอุปสรรคเรื่องคาใชจาย คาเดนิทาง เสียเวลาทํากิน ทางที่ดี คือ หนวยงานของรัฐตองเขาหาชุมชน 

 (3) จัดสรรงบประมาณหรือจัดตั้งเงินกองทุนเพื่อการสงเสริมชุมชนในการพัฒนา

อาชีพ สรางผลิตภัณฑใหม ๆ และตอยอดการตลาดใหครบวงจรธุรกิจ 

 (4) ควรจัดมหกรรมสินคา ท่ีเปนผลสัมฤทธ์ิจากการปรับปรุงพัฒนาสูตรจนได

มาตรฐาน มผช. ของวิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพตาง ๆ เพื่อเปนการประชาสัมพันธท้ังสองฝายใหได

ประโยชนในคราเดียว คอื กรมวิทยาศาสตรบริการไดประชาสัมพันธองคกรใหเปนท่ีรูจักของสังคมและ

ชุมชน  กลุมอาชีพไดเผยแพรผลิตภัณฑสรางตลาดใหม ๆ มีรายไดเขาชุมชน รวมถึงการอนุญาตให 

ใช “ตราสัญลักษณ” ของกรมวิทยาศาสตรบริการบนฉลากผลิตภัณฑ เพ่ือการันตีคุณภาพ และเปน

เครื่องหมายความปลอดภัณฑในผลิตภัณฑตอผูอุปโภค และผูบริโภคอีกดวย 
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เครื่องมือที่ใชในการสํารวจ 
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

วัน/เดือน/ปที่สัมภาษณ           
สถานที่สัมภาษณ           
ชื่อ-นามสกุลของผูใหสัมภาษณ                       
ตําแหนง         แผนก/ ฝาย     
สังกัดองคกร/ หนวยงาน/ สถาบัน/ บริษัท/ หางราน       
ที่อยู              
ประเภทงานบริการท่ีทานไดรับบริการจากกรมวิทยาศาสตรบริการ      

สวนที่ 2 การรับรู และติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการบริการ 

2.1 ทานสนใจหรือติดตามขอมูลขาวสารในดานใดของกรมวิทยาศาสตรบริการบริการบอยที่สุด 
2.2 ชองทางใดท่ีทานคิดวา กรมวิทยาศาสตรบริการ ควรใชในการเผยแพรขอมูลขาวสาร และการใหบริการ
ไดดีและเหมาะสมมากที่สุด เพราะเหตุใด 
 

สวนที่ 3 ความคาดหวัง และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการในแตละงานบริการ 

3.1 เหตุผลใดที่ทานควรเลือกใชบรกิารของกรมวิทยาศาสตรบริการ  
3.2 ทานมีความพึงพอใจในการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการดานใดมากที่สุด เพราะเหตุใด 
3.3 ทานมีความตองการหรือคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงการใหบริการเร่ืองใดบาง 
เพ่ือใหเกิดประโยชนกับผูรับบริการมากที่สุด 
 

สวนที่ 4 ความเช่ือมั่นในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

4.1 โดยภาพรวม ทานมีความเชื่อมั่นตอการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการอยูในระดับใด  
ถาคะแนนเต็ม 10 ทานใหคะแนนความเชื่อมั่นตอการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการก่ีคะแนน  
เพราะเหตุใด 

 

สวนที่ 5 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเดนของการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

5.1 ทานคิดวากรมวิทยาศาสตรบริการ มีจุดเดนของการใหบริการในเร่ืองใด เพราะเหตุใด 
 

สวนที่ 6 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

6.1 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อยางไรบาง 

แบบสัมภาษณการสํารวจความคาดหวัง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ 
เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการบริการ ประจําปงบประมาณ 2561 
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แบบสอบถาม เร่ือง การสํารวจความคาดหวัง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ 
เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการบริการ ประจําปงบประมาณ 2561 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู  รับบริการและผู  มีส วนไดส วนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ  
ประจําปงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงคเพื่อการประเมินคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
และใชเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ ซึ่งเปนประโยชนในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
และใหบรกิารของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ 

คําช้ีแจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในชองที่ตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด 
1. เพศ  1. ชาย  2. หญิง 
2. อายุ  1. นอยกวา 20 ป  2. 20 – 29 ป  3. 30 – 39 ป 
   4. 40 – 49 ป  5. 50 – 59 ป  6. 60 ปขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด   
  1. ต่ํากวาปรญิญาตรี  2. ปริญญาตรี  3. ปรญิญาโท 
  4. ปริญญาเอก  5. อ่ืน ๆ..............................  

4. สถานภาพการทํางานในปจจุบัน   
  1. ขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  2. พนักงาน/ลูกจางเอกชน 
  3. เจาของธุรกิจ/โรงงาน/อุตสาหกรรม  4. ผูประกอบการ OTOP/SMEs 
  5. เกษตรกร  6. นักเรียน/นักศึกษา 
  7. แมบาน/พอบาน  8. อ่ืน ๆ.......................................................... 

5. เหตุผลของการเลือกใชบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1. เปนสวนราชการ             2. ความหลากหลาย/ครบถวนของการใหบริการ           
  3. ความนาเชื่อถือ/ชื่อเสียงของหนวยงาน       4. ไดรับการรบัรองตามมาตรฐานสากล 
  5. คุณภาพของการใหบริการ  6. ราคาคาบริการ                             
  7. คุณภาพ/ความเชี่ยวชาญของบุคลากร     8. การบริการขอมูลทางวิชาการ            
  9. ทําเลที่ตั้ง  10. อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................... 

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

 

งานการวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 
 

เลขที่แบบสอบถาม......................... 
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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 

ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ            
1. การประกาศหรอืแจงขอมูลเก่ียวกับหลักสูตร
และขั้นตอนการเขารวมอบรมหรือทํากิจกรรม
ตาง ๆ เขาใจงาย 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

2. มีคําอธิบายและขอแนะนําขั้นตอนการเขา
รวมอบรมหรือทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ชัดเจน 
เขาใจงาย และไมซับซอน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

3. การดําเนินการอบรมหรือทํากิจกรรมตาง ๆ 
มีความรวดเร็ว และมีระยะเวลาที่เหมาะสม 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

4. ผูเขารวมไดมีสวนรวมในการอบรมหรือทํา
กิจกรรมอยางทั่วถึง และเหมาะสม 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

ดานบุคลากรที่ใหบริการ            
5. ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน 
สามารถตอบคําถามชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา 
ชวยแกไขปญหาไดอยางถูกตอง นาเชื่อถือ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

6. ความสามารถดานเทคนิค วิธีการถายทอด
และการสื่อสาร 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

7. ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการ
อยางสุภาพ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน  
ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชน
ในทางมิชอบ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

9. ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพ
ทาทางของผูใหบริการ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

10. การใหบริการดวยความเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

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

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก            

12. สถานท่ีจัดอบรมหรือทํากิจกรรม มีความ
เหมาะสม  

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
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ประเด็นการใหบริการ 
ระดับความคาดหวัง  ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

13. ความเพียงพอของอุปกรณและวัสดุท่ีใชใน
การอบรมหรือทํากิจกรรม 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

14. คุณภาพ ความเหมาะสมและความทันสมัย
ของสื่อที่ใชและอุปกรณเคร่ืองมือที่ ใชในการ
อบรมหรือทํากิจกรรม 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

15. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก  
เชน อาหาร, น้ําดื่ม, เอกสาร, หองน้ํา เปนตน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

16. ความสะอาดเรียบรอยของสถานที่จัดอบรม
หรือทํากิจกรรม 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

17. การเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ เชน 
กลองรับขอความคิดเห็น, แบบสอบถาม เปนตน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

18. มีชองทางการติดตอประสานงานในหลายรูปแบบ 
เชน ทางโทรศัพท, อีเมล, สื่ออินเตอรเน็ต เปนตน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

ดานการใหบริการ            

19. เนื้อหาความรูจากงานวิจัยท่ีนําไปถายทอดตรง
ตามความตองการ และสามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

20. การบรกิารมีความถูกตอง นาเชื่อถือ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

21. การไดรับบริการที่คุมคา และมีประโยชน 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

ภาพรวมการใหบริการ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
 

สวนท่ี 3 ประเมินความไมพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 
ทานมีประเด็นที่ ไมพึงพอใจ ตอคุณภาพการใหบริการหรือไม 

 1. ไมมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจ (ขามไปตอบในสวนที่ 4) 
 2. มีประเด็นท่ีไมพึงพอใจ  ( โปรดระบุตัวเลข โดยเรียงลําดับประเด็นที่ทานไมพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก) 

 

 

 

 

 
 

อันดับ 1    
  อันดับ 2    
  อันดับ 3    

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. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .............................................................. 
13. ดานอื่น ๆ (โปรดระบุ)......................................................................................................................... 
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สวนท่ี 4 ประเมินความเชื่อม่ันของผูรับบริการตอกรมวิทยาศาสตรบริการ 

คําช้ีแจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  ใน  ที่ตรงกับความเห็นของทานมากท่ีสุด 

ประเด็นความเชื่อมั่น 
ระดับความเชื่อมั่น 

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. ผลทดสอบมีความถูกตอง เชื่อถือได 5 4 3 2 1 
10. การรักษาความลับของผูรับบรกิาร 5 4 3 2 1 

 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

1. ทานตองการ หรือคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม หรือปรับปรุงการใหบริการใดบาง  

(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

 1. ขยายการใหบริการของศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อาคารตั้ว) ใหครอบคลุมทุกงานบริการของหนวยงาน 

 2. เพ่ิมศูนยรับบริการในสวนภูมิภาค 

 3. มีการแจงขอมูลขาวสาร เชน การรับตัวอยาง การรับรายงานทาง SMS 

 4. การสงมอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผานระบบออนไลน 

 5. การสงมอบรายงานทดสอบความชํานาญผานระบบออนไลน 

 6. ใหมีการรับชําระคาธรรมเนียมผานบัตรเครดิต 

 7. ปรับปรุงแบบฟอรมตาง ๆ ในการขอรบับริการใหเขาใจงายขึ้น 

 8. การใหบริการรับตัวอยางทดสอบนอกสถานที่ (โดยคิดคาบริการเพิ่ม) 

 9. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .............................................................................. 
2. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอื่น ๆ  

            

            

            

             
*** ขอขอบพระคุณทานท่ีกรุณาสละเวลารวมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ *** 
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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 เขาถึงงาย 
และมีความหลากหลาย 

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 ไม
หาประโยชนในทางมิชอบ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

ภาพรวมการใหบริการ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
 

 



 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -42- 

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 

ประเด็นความเช่ือม่ัน 
ระดับความเชื่อม่ัน 

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. ขยายการใหบริการของศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อาคารตั้ว) ใหครอบคลุมทุกงานบริการของหนวยงาน 

 2. เพ่ิมศูนยรับบริการในสวนภูมิภาค 

 3. มีการแจงขอมูลขาวสาร เชน การรับตัวอยาง การรับรายงานทาง SMS 

 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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 งานการวิจัยและพฒันาถายทอดเทคโนโลยี (สํานักเทคโนโลยีชุมชน) 
 

 ผลการทดสอบคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามในสวนของการประเมินความคาดหวังในคณุภาพ 
การใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

 
Reliability 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.906 21 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

p2a1 83.30 85.459 .441 .904 
p2a2 83.07 81.857 .834 .895 
p2a3 83.10 82.921 .661 .898 
p2a4 83.23 85.978 .508 .902 
p2a5 83.47 86.878 .335 .907 
p2a6 83.27 85.030 .518 .902 
p2a7 83.30 85.459 .441 .904 
p2a8 83.23 85.633 .497 .902 
p2a9 83.07 81.857 .834 .895 
p2a10 83.27 85.926 .487 .903 
p2a11 83.27 85.513 .608 .900 
p2a12 83.27 88.271 .340 .906 
p2a13 83.37 84.447 .502 .903 
p2a14 83.40 85.352 .430 .905 
p2a15 83.47 83.361 .712 .898 
p2a16 83.27 83.651 .710 .898 
p2a17 83.17 81.247 .756 .896 
p2a18 83.13 84.671 .579 .901 
p2a19 83.20 84.234 .633 .899 
p2a20 83.47 86.878 .335 .907 
p2a21 83.37 89.344 .238 .908 
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 ผลการทดสอบคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามในสวนของการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ
ของกรมวิทยาศาสตรบริการ  

 

Reliability 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.847 21 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

p2b1 83.77 53.978 .482 .837 
p2b2 83.67 54.299 .488 .837 
p2b3 83.30 56.010 .389 .841 
p2b4 83.60 55.007 .425 .840 
p2b5 83.47 55.154 .526 .836 
p2b6 83.43 56.944 .332 .843 
p2b7 83.40 56.662 .383 .842 
p2b8 83.30 54.631 .560 .835 
p2b9 83.50 53.362 .526 .835 
p2b10 83.07 56.685 .456 .840 
p2b11 83.33 55.954 .532 .837 
p2b12 83.23 57.633 .355 .843 
p2b13 83.47 55.154 .526 .836 
p2b14 83.43 56.944 .332 .843 
p2b15 83.20 55.959 .355 .843 
p2b16 83.43 56.737 .279 .847 
p2b17 83.47 57.223 .288 .845 
p2b18 83.57 55.289 .390 .842 
p2b19 83.30 56.010 .389 .841 
p2b20 83.77 53.978 .482 .837 
p2b21 83.30 56.010 .389 .841 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -48- 

 ผลการทดสอบคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามในสวนของการประเมินความเช่ือม่ันในการรับบริการ
ของกรมวิทยาศาสตรบริการ  

 

Reliability 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.860 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 29.53 17.085 .655 .839 
p4.2 29.67 16.920 .520 .853 
p4.3 29.90 16.783 .507 .855 
p4.4 29.90 15.610 .693 .832 
p4.5 29.73 15.651 .749 .826 
p4.7 29.70 17.666 .478 .856 
p4.8 29.93 15.513 .727 .828 
p4.9 29.63 17.482 .540 .850 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


