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คํานํา 

รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ประจําปงบประมาณ 2561 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสียในคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ สํารวจความตองการและ

ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

สํารวจความเชื่อมั่นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

และนําผลการสํารวจไปใชในการวางแผนยุทธศาสตร และปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ และ

การใหบริการ เพ่ือใหผูประกอบการไดรบัประโยชนจากบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการสูงสดุ 

โดยผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดําเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑ

และผลิตภัณฑอุปโภค) ดวยวิธีการสัมภาษณทางโทรศัพท สงแบบสอบถามทางไปรษณีย แบบสอบถาม

ออนไลน โดยมีขนาดตัวอยางจํานวนท้ังส้ิน 256 หนวยตัวอยาง ซึ่งแบงออกเปน 1. กลุมผูรับบริการ 

จํานวน 239 หนวยตัวอยาง 2. กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 17 หนวยตัวอยาง และการวิจัย 

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In Depth 

Interview) จากกลุมผูรับบริการ จํานวน 2 หนวยตัวอยาง โดยดําเนินการสํารวจชวงเดือนตุลาคม  

พ.ศ. 2561 – มกราคม พ.ศ. 2562 ท้ังน้ี ผูวิจัยหวังวารายงานการสํารวจฉบับนี้จะมีประโยชนไมมาก

ก็นอยแกผูท่ีสนใจ อน่ึง โครงการวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลุลวงลงได โดยไดรับความรวมมือจากคณะทํางาน

ของกรมวิทยาศาสตรบริการในการรวมกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินการสํารวจ รวมทั้งกลุม

ตัวอยางท่ีไดเสียสละเวลาแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม ซึ่งศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” 

ขอขอบพระคุณทุกฝายมา ณ โอกาสนี้ 
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สารบัญ 
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คาํนํา ก 

สารบัญ ข 
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ผลการสํารวจ งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค)  
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ผลการสํารวจของกลุมผูมีสวนไดสวนเสยี 17 

ผลสํารวจเชิงคุณภาพ 31 

ภาคผนวก ก เคร่ืองมือท่ีใชในการสํารวจ 35 
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สารบัญตาราง 

  หนา 
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไป จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการทดสอบทาง

หองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 
1 

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของเหตุผลในการเลือกใชบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและ
ผลิตภัณฑอุปโภค) 

2 

ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของประเภทของแหลงขอมูลที่ทําใหผูรับบริการรูจักกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและ
ผลิตภัณฑอุปโภค) 

3 

ตารางที่ 4 คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพ 
การใหบริการของผูรับบริการงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและ
ผลิตภัณฑอุปโภค) 

4 

ตารางที่ 5 คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพ 
การใหบริการของผูรับบริการงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและ
ผลิตภัณฑอุปโภค) 

8 

ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของผู รับบริการที่มีประ เด็นที่ ไม พึงพอใจตอคุณภาพ 
การใหบริการ จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ 
(กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

12 

ตารางที่ 7 คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพ 
การใหบริการของผูรับบริการงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและ
ผลิตภัณฑอุปโภค) 

13 

ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละของผูรับบริการที่ มีความตองการ หรือความคาดหวังให 
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผู รับบริการของ 
งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

14 

ตารางท่ี 9 จํานวนและรอยละของผูรับบริการที่ มีความตองการ หรือความคาดหวังให 
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผู รับบริการของ 
งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

15 

ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ จําแนกตามผู รับบริการ 
ของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

16 

ตารางที่ 11 จํานวนและรอยละของประเภทหนวยงานที่มาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูมีส วนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ  
(กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

17 

ตารางท่ี 12 จํานวนและรอยละของวัตถุประสงคในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ  
(กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

17 
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สารบัญตาราง (ตอ) 

  หนา 
ตารางที่ 13  จํานวนและรอยละของหนวยงาน/งานบริการที่มาติดตอ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสีย

ของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 
18 

ตารางที่ 14  จํานวนและรอยละของความถี่ในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม 
ผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและ
ผลิตภัณฑอุปโภค) (ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา) 

19 

ตารางที่ 15  จํานวนและรอยละของประเภทแหลงขอมูลที่ทําใหผูมีสวนไดสวนเสีย รูจัก 
กรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทาง
หองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค)  

19 

ตารางที่ 16  คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพ 
การใหบริการของผู มีสวนไดสวนเสียงานบริการทดสอบทางหองปฏิบั ติการ  
(กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

20 

ตารางที่ 17  คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพ 
การใหบริการของผู มีสวนไดสวนเสียงานบริการทดสอบทางหองปฏิบั ติการ  
(กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

23 

ตารางที่ 18  จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีประเด็นที่ไมพึงพอใจตอคุณภาพ 
การใหบริการ จําแนกตามผูมีส วนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทาง
หองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

26 

ตารางที่ 19   คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพ 
การใหบริการของผู มีสวนไดสวนเสียงานบริการทดสอบทางหองปฏิบั ติการ  
(กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

27 

ตารางที่ 20  จํานวนและรอยละของชองทางที่สะดวกในการติดตอกับกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑ
และผลิตภัณฑอุปโภค) 

28 

ตารางที่ 21   จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความตองการ หรือความคาดหวังให 
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ 
งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

29 

ตารางที ่22  จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความตองการ หรือความคาดหวังให 
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ 
งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

29 

ตารางที่ 23   จํานวนและรอยละขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอ่ืน ๆ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสีย
ของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

30 
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 ผลสํารวจของกลุมผูรับบริการ 
 

 งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไป จําแนกตามผูรับบรกิารของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ 
(กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
เพศ 

1. ชาย 91 38.08 
2. หญิง 148 61.92 

รวมทั้งสิ้น 239 100.00 
ชวงอายุ 

1. นอยกวา 20 ป 0 0.00 
2. 20-29 ป 39 16.32 
3. 30-39 ป 93 38.91 
4. 40-49 ป 99 41.42 
5. 50-59 ป 5 2.09 
6. 60 ปขึ้นไป 3 1.26 

รวมทั้งสิ้น 239 100.00 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

1. ต่ํากวาปรญิญาตรี 25 10.46 
2. ปริญญาตรี 196 82.01 
3. ปริญญาโท 16 6.69 
4. ปริญญาเอก 2 0.84 

รวมทั้งสิ้น 239 100.00 
สถานภาพการทํางานในปจจุบัน 

1. ขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 27 11.30 
2. พนักงาน/ลูกจางเอกชน 197 82.43 
3. เจาของธุรกิจ/โรงงาน/อุตสาหกรรม 10 4.18 
4. ผูประกอบการ OTOP/SMEs 5 2.09 
5. เกษตรกร 0 0.00 
6. นักเรียน/นักศึกษา 0 0.00 
7. แมบาน/พอบาน 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 239 100.00 
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จากตารางท่ี 1 พบวา 

 ขอมูลท่ัวไปของกลุมผูรับบริการงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและ

ผลิตภัณฑอุปโภค) สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 61.92 และเพศชาย รอยละ 38.08 สวนใหญ 

มีอายุระหวาง 40-49 ป รอยละ 41.42 รองลงมา คือ อายุระหวาง 30-39 ป รอยละ 38.91  

อายุระหวาง 20-29 ป รอยละ 16.32 อายุระหวาง 50-59 ป รอยละ 2.09 และอายุ 60 ปข้ึนไป 

รอยละ 1.26 ตามลําดับ 

 กลุมผูรับบริการสวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 82.01 รองลงมา คือ 

สําเร็จการศกึษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 10.46 และสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

รอยละ 6.69 ตามลําดับ 

 กลุมผู รับบริการสวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงาน/ลูกจางเอกชน รอยละ 82.43 

รองลงมา คือ ขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 11.30 เจาของธุรกิจ/ 

โรงงาน/อุตสาหกรรม รอยละ 4.18 และผูประกอบการ OTOP/SMEs รอยละ 2.09 ตามลําดบั 

 

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของเหตุผลในการเลือกใชบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม
ผูรับบริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค)  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

เหตุผลในการเลือกใชบริการ จํานวน รอยละ 
1. เปนสวนราชการ 133 55.65 
2. ความหลากหลาย/ครบถวนของการใหบริการ 67 28.03 
3. ความนาเชื่อถือ/ชื่อเสียงของหนวยงาน  192 80.33 
4. ไดรับการรบัรองตามมาตรฐานสากล  151 63.18 
5. คุณภาพของการใหบรกิาร  84 35.15 
6. ราคาคาบริการ 87 36.40 
7. คุณภาพ/ความเชี่ยวชาญของบุคลากร 78 32.64 
8. การบริการขอมลูทางวิชาการ 43 17.99 
9. ทําเลที่ตั้ง 6 2.51 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา 

 เหตุผลท่ีกลุมผูรับบริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและ

ผลิตภัณฑอุปโภค) เลือกใชบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ สวนใหญคิดวากรมวิทยาศาสตรบริการ 

มีความนาเชื่อถือ/ชื่อเสียงของหนวยงาน  รอยละ 80.33 รองลงมา คือ ไดรับการรับรองตาม

มาตรฐานสากล รอยละ 63.18 เปนสวนราชการ รอยละ 55.65 ราคาคาบริการ รอยละ 36.40 

และคุณภาพการใหบรกิาร รอยละ 35.15 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของประเภทของแหลงขอมูลท่ีทําใหผูรับบริการรูจักกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูรบับรกิารของงานบรกิารทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑ
อุปโภค) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

ประเภทของแหลงขอมูล จํานวน รอยละ 
1. เว็บไซต 150 62.76 
2. เฟสบุก 11 4.60 
3. วิทยุ/โทรทัศน 8 3.35 
4. สื่อสิ่งพิมพ 46 19.25 
5. บุคคลแนะนํา 125 52.30 
6. งานสัมมนา/นิทรรศการ 65 27.20 

  

 จากตารางท่ี 3 พบวา 

 ประเภทของแหลงขอมูลท่ีทําใหกลุมผูรับบริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ  

(กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) รูจักกรมวิทยาศาสตรบริการ สวนใหญรูจักจากเว็บไซตมากที่สุด  

รอยละ 62.76 รองลงมา คือ บุคคลแนะนํา รอยละ 52.30 งานสัมมนา/นิทรรศการ รอยละ 27.20 

สื่อสิ่งพิมพ รอยละ 19.25 และเฟสบุก รอยละ 4.60 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 2 ประเมินความคาดหวัง และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ตารางท่ี 4 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการ จําแนกตามผูรับบริการงานบริการทดสอบทาง
หองปฏบิัติการ (กองเคมีภณัฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

ประเด็นความคาดหวัง 
ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ดานกระบวนการ และขั้นตอนการใหบริการ 3.98 0.663 มาก 79.60 
1. การประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับขั้นตอนและ
ระยะเวลาการใหบรกิาร 

0 9 47 137 46 3.92 0.732 มาก 78.40 
(0.00) (3.77) (19.67) (57.32) (19.25) 

   
 

2. ขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน กระชับ และไมซับซอน 0 2 65 109 63 3.97 0.756 มาก 79.40 
(0.00) (0.84) (27.20) (45.61) (26.36) 

   
 

3. ความรวดเร็วในการใหบริการ 2 18 67 93 59 3.79 0.929 มาก 75.80 
(0.84) (7.53) (28.03) (38.91) (24.69) 

   
 

4. ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ 0 0 40 117 82 4.18 0.694 มาก 83.60 
(0.00) (0.00) (16.74) (48.95) (34.31) 

   
 

5. แบบฟอรมใบคํารอง/คําขอรับบริการเขาใจงาย 0 5 79 85 70 3.92 0.839 มาก 78.40 
(0.00) (2.09) (33.05) (35.56) (29.29) 

   
 

6. การแจงผลการดําเนินงานแกผูรับบริการทราบอยางชัดเจน 0 0 51 110 78 4.11 0.727 มาก 82.20 
(0.00) (0.00) (21.34) (46.03) (32.64) 

   
 

7.ระบบ MOST One Stop Service ใชงานงาย สะดวก 
และไมยุงยากซับซอน 

0 11 55 104 69 3.97 0.839 มาก 79.40 
(0.00) (4.60) (23.01) (43.51) (28.87) 

   
 

ดานบุคลากรที่ใหบริการ 4.16 0.659 มาก 83.20 
8. ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน ตอบคําถามชี้แจง
ขอสงสัย, ใหคําแนะนํา, แกไขปญหาไดอยางถูกตอง เปนตน 

0 3 37 115 84 4.17 0.728 มาก 83.40 
(0.00) (1.26) (15.48) (48.12) (35.15) 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการ จําแนกตามผูรับบริการงานบริการทดสอบทาง
หองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

ประเด็นความคาดหวัง 
ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

9. ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 0 9 41 96 93 4.14 0.833 มาก 82.80 
(0.00) (3.77) (17.15) (40.17) (38.91) 

   
 

10. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมขอสิ่ง
ตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 

2 8 29 84 116 4.27 0.863 มากท่ีสุด 85.40 
(0.84) (3.35) (12.13) (35.15) (48.54) 

   
 

11. ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพทาทาง
ของผูใหบริการ 

3 0 39 104 93 4.19 0.795 มาก 83.80 
(1.26) (0.00) (16.32) (43.51) (38.91) 

   
 

12. การใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏบิัติ 0 4 31 108 96 4.24 0.737 มากท่ีสุด 84.80 
(0.00) (1.67) (12.97) (45.19) (40.17) 

   
 

13. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบริการ 0 5 75 88 71 3.94 0.833 มาก 78.80 
(0.00) (2.09) (31.38) (36.82) (29.71) 

   
 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 3.97 0.636 มาก 79.40 
14. สถานที่ใหบริการเหมาะสม เดินทางสะดวก 0 2 73 111 53 3.90 0.744 มาก 78.00 

(0.00) (0.84) (30.54) (46.44) (22.18) 
   

 
15. ความเพียงพอของจุด/ชองการใหบริการ/อุปกรณ
การใหบริการเหมาะสม 

0 0 72 110 57 3.94 0.734 มาก 78.80 
(0.00) (0.00) (30.13) (46.03) (23.85) 

   
 

16. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่นั่ง, 
น้ําดื่ม, เอกสาร, หองน้ํา เปนตน 

4 6 64 105 60 3.88 0.871 มาก 77.60 
(1.67) (2.51) (26.78) (43.93) (25.10) 

   
 

17. การเปดรบัฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ เชน กลอง
รับขอความคิดเห็น, แบบสอบถาม เปนตน 

3 0 79 106 51 3.85 0.797 มาก 77.00 
(1.26) (0.00) (33.05) (44.35) (21.34) 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการ จําแนกตามผูรับบริการงานบริการทดสอบทาง
หองปฏิบัตกิาร (กองเคมีภณัฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

ประเด็นความคาดหวัง 
ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

18. มีชองทางการติดตอประสานงานในหลายรูปแบบ 
เชน ทางโทรศพัท, อีเมล, สื่ออินเตอรเน็ต เปนตน 

0 6 55 91 87 4.08 0.831 มาก 81.60 
(0.00) (2.51) (23.01) (38.08) (36.40) 

   
 

19. ความสะอาดเรียบรอยของสถานที่ใหบริการ 0 4 38 107 90 4.18 0.756 มาก 83.60 
(0.00) (1.67) (15.90) (44.77) (37.66) 

   
 

ดานการใหบริการ 4.26 0.610 มากท่ีสุด 85.20 
20. การไดรับบริการท่ีตรงตามความตองการ 0 2 29 112 96 4.26 0.699 มากที่สุด 85.20 

(0.00) (0.84) (12.13) (46.86) (40.17) 
   

 

21. การบริการมีความถูกตอง นาเชือ่ถือ 0 0 27 110 102 4.31 0.666 มากที่สุด 86.20 
(0.00) (0.00) (11.30) (46.03) (42.68) 

   
 

22. การไดรับบริการท่ีคุมคา และมีประโยชน 0 0 29 114 96 4.28 0.668 มากที่สุด 85.60 
(0.00) (0.00) (12.13) (47.70) (40.17) 

   
 

23. การสงมอบงานภายในระยะเวลาที่กําหนด 2 2 46 93 96 4.17 0.823 มาก 83.40 
(0.84) (0.84) (19.25) (38.91) (40.17) 

   
 

24. ภาพรวมการใหบริการ 0 0 41 114 84 4.18 0.702 มาก 83.60 
(0.00) (0.00) (17.15) (47.70) (35.15) 

   
 

ผลรวมเฉล่ียจากทุกประเด็น 4.11 0.587 มาก 82.20 
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จากตารางท่ี 4 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูรับบริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและ

ผลิตภัณฑอุปโภค) มีความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการเฉลี่ยจากทุกประเด็นอยูในระดับมาก  

โดยคิดเปน 4.11 คะแนน (รอยละ 82.20) เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา  

 ดานกระบวนการ และข้ันตอนการใหบริการ ทุกประเด็นมีความคาดหวังอยูในระดับมาก 

ภาพรวมคิดเปน 3.98 คะแนน (รอยละ 79.60) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก 

ดังนี้ ประเด็นความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ คิดเปน 4.18 คะแนน (รอยละ 83.60) 

รองลงมา คือ ประเด็นประเด็นการแจงผลการดําเนินงานแกผูรับบริการทราบอยางชัดเจน คิดเปน 

4.11 คะแนน (รอยละ 82.20) ประเด็นขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน กระชับ และไมซับซอน และ

ประเด็นระบบ MOST One Stop Service ใชงานงาย สะดวก และไมยุงยากซับซอน คิดเปน 3.97 

คะแนน (รอยละ 79.40) ในสัดสวนท่ีเทากัน ตามลําดับ 

 ดานบุคลากรท่ีใหบริการ เกือบทุกประเด็นมีความคาดหวังอยูในระดับมาก ภาพรวม 

คิดเปน 4.16 คะแนน (รอยละ 83.20) โดยเรยีงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดบัแรก ดังน้ี 

ประเด็นความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชน

ในทางมิชอบ เปนตน คิดเปน 4.27 คะแนน (รอยละ 85.40) รองลงมา คือ ประเด็นการใหบริการ

ดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ คิดเปน 4.24 คะแนน (รอยละ 84.80) และประเด็นความ

เหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพทาทางของผูใหบริการ คิดเปน 4.19 คะแนน (รอยละ 83.80) 

ตามลําดับ 

 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ทุกประเด็นมีความคาดหวังอยูในระดับมาก ภาพรวมคิดเปน 

3.97 คะแนน (รอยละ 79.40) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็น

ความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีใหบริการ คิดเปน 4.18 คะแนน (รอยละ 83.60) รองลงมา คือ 

ประเด็นมีชองทางการติดตอประสานงานในหลายรูปแบบ เชน ทางโทรศัพท, อีเมล, สื่ออินเตอรเน็ต 

เปนตน คิดเปน 4.08 คะแนน (รอยละ 81.60) และประเด็นความเพียงพอของจุด/ชองการ

ใหบริการ/อุปกรณการใหบริการเหมาะสม คิดเปน 3.94 คะแนน (รอยละ 78.80) ตามลําดับ 

 ดานการใหบริการ เกือบทุกประเด็นมีความคาดหวังอยูในระดับมากท่ีสุด ภาพรวมคิดเปน 

4.26 คะแนน (รอยละ 85.20) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ประเด็นการ

บริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ คิดเปน 4.31 คะแนน (รอยละ 86.20) รองลงมา คือ ประเด็นการ

ไดรับบริการท่ีคุมคา และมีประโยชน คิดเปน 4.28 คะแนน (รอยละ 85.60) และประเด็นการไดรับ

บริการท่ีตรงตามความตองการ คิดเปน 4.26 คะแนน (รอยละ 85.20) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 5 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ จําแนกตามผูรับบริการงานบริการทดสอบทาง
หองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ดานกระบวนการ และขั้นตอนการใหบริการ 3.57 0.739 มาก 71.40 
1. การประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนและ
ระยะเวลาการใหบริการ 

6 11 78 72.00 22 3.60 0.818 มาก 72.00 
(2.51) (4.60) (32.64) (51.05) (9.21) 

   
 

2. ขั้นตอนการใหบริการท่ีชัดเจน กระชับ และไมซับซอน 3 18 92 94 32 3.56 0.862 มาก 71.20 
(1.26) (7.53) (38.49) (39.33) (13.39) 

   
 

3. ความรวดเร็วในการใหบริการ 12 28 115 65 19 3.21 0.931 ปาน
กลาง 

64.20 
(5.02) (11.72) (48.12) (27.20) (7.95) 

  
 

4. ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ 7 0 51 131 50 3.91 0.825 มาก 78.20 
(2.93) (0.00) (21.34) (54.81) (20.92) 

   
 

5. แบบฟอรมใบคํารอง/คําขอรับบริการเขาใจงาย 12 15 85 93 34 3.51 0.982 มาก 70.20 
(5.02) (6.28) (35.56) (38.91) (14.23) 

   
 

6. การแจงผลการดําเนินงานแกผูรับบริการทราบอยางชัดเจน 6 15 63 119 36 3.69 0.892 มาก 73.80 
(2.51) (6.28) (26.36) (49.79) (15.06) 

   
 

7.ระบบ MOST One Stop Service ใชงานงาย 
สะดวก และไมยุงยากซับซอน 

9 21 76 104 29 3.51 0.948 มาก 70.20 
(3.77) (8.79) (31.80) (43.51) (12.13) 

   
 

ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 4.03 0.673 มาก 80.60 
8. ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน ตอบคําถามชี้แจง
ขอสงสัย, ใหคาํแนะนํา, แกไขปญหาไดอยางถูกตอง เปนตน 

3 6 51 121 58 3.94 0.818 มาก 78.80 
(1.26) (2.51) (21.34) (50.63) (24.27) 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ จําแนกตามผูรับบริการงานบริการทดสอบทาง
หองปฏบิัติการ (กองเคมีภณัฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

9. ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 0 10 53 114 62 3.95 0.806 มาก 79.00 
(0.00) (4.18) (22.18) (47.70) (25.94) 

   
 

10. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมขอสิ่ง
ตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 

7 4 18 106 104 4.24 0.887 มากที่สุด 84.80 
(2.93) (1.67) (7.53) (44.35) (43.51) 

   
 

11. ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพทาทาง
ของผูใหบริการ 

0 3 26 125 85 4.22 0.684 มากที่สุด 84.40 
(0.00) (1.26) (10.88) (52.30) (35.56) 

   
 

12. การใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ 3 7 26 118 85 4.15 0.821 มาก 83.00 
(1.26) (2.93) (10.88) (49.37) (35.56) 

   
 

13. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบรกิาร 4 14 89 85 47 3.66 0.916 มาก 73.20 
(1.67) (5.86) (37.24) (35.56) (19.67) 

   
 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.81 0.622 มาก 76.20 
14. สถานท่ีใหบริการเหมาะสม เดินทางสะดวก 3 14 67 127 28 3.68 0.804 มาก 73.60 

(1.26) (5.86) (28.03) (53.14) (11.72) 
   

 
15. ความเพียงพอของจุด/ชองการใหบริการ/อุปกรณ
การใหบริการเหมาะสม 

0 1 91 112 35 3.76 0.698 มาก 75.20 
(0.00) (0.42) (38.08) (46.86) (14.64) 

   
 

16. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ทีน่ั่ง, 
น้ําดื่ม, เอกสาร, หองน้ํา เปนตน 

8 13 64 106 48 3.72 0.957 มาก 74.40 
(3.35) (5.44) (26.78) (44.35) (20.08) 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ จําแนกตามผูรับบริการงานบริการทดสอบทาง
หองปฏบิัติการ (กองเคมีภณัฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

17. การเปดรบัฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ เชน 
กลองรบัขอความคิดเห็น, แบบสอบถาม เปนตน 

4 2 79 123 31 3.73 0.758 มาก 74.60 
(1.67) (0.84) (33.05) (51.46) (12.97) 

   
 

18. มีชองทางการติดตอประสานงานในหลายรูปแบบ 
เชน ทางโทรศัพท, อีเมล, สื่ออินเตอรเน็ต เปนตน 

4 10 57 115 53 3.85 0.871 มาก 77.00 
(1.67) (4.18) (23.85) (48.12) (22.18) 

   
 

19. ความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีใหบริการ 4 0 32 126 77 4.14 0.768 มาก 82.80 
(1.67) (0.00) (13.39) (52.72) (32.22) 

   
 

ดานการใหบริการ 4.06 0.678 มาก 81.20 
20. การไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ 3 4 32 134 66 4.07 0.766 มาก 81.40 

(1.26) (1.67) (13.39) (56.07) (27.62) 
   

 

21. การบริการมีความถูกตอง นาเช่ือถือ 7 0 21 126 85 4.18 0.823 มาก 83.60 
(2.93) (0.00) (8.79) (52.72) (35.56) 

   
 

22. การไดรับบริการที่คุมคา และมีประโยชน 0 0 35 132 72 4.15 0.652 มาก 83.00 
(0.00) (0.00) (14.64) (55.23) (30.13) 

   
 

23. การสงมอบงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 5 10 61 111 52 3.82 0.893 มาก 76.40 
(2.09) (4.18) (25.52) (46.44) (21.76) 

   
 

24. ภาพรวมการใหบริการ 3 7 41 152 36 3.88 0.735 มาก 77.60 
(1.26) (2.93) (17.15) (63.60) (15.06) 

   
 

ผลรวมเฉลีย่จากทุกประเด็น 3.87 0.611 มาก 77.40 
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 จากตารางที่ 5 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูรับบริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและ

ผลิตภัณฑอุปโภค) มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการเฉลี่ยจากทุกประเด็นอยูในระดับมาก  

โดยคิดเปน 3.87 คะแนน (รอยละ 77.40) เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา  

 ดานกระบวนการ และข้ันตอนการใหบริการ เกือบทุกประเด็นมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

ภาพรวมคิดเปน 3.57 คะแนน (รอยละ 71.40) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก 

ดังนี้ ประเด็นความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ คิดเปน 3.91 คะแนน (รอยละ 78.20) 

รองลงมา คือ ประเด็นการแจงผลการดําเนินงานแกผูรับบริการทราบอยางชัดเจน คิดเปน 3.69 

คะแนน (รอยละ 73.80) และประเด็นการประกาศ หรือแจงขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลา 

การใหบรกิาร คิดเปน 3.60 คะแนน (รอยละ 72.00) ตามลําดับ 

 ดานบุคลากรท่ีใหบริการ เกือบทุกประเด็นมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ภาพรวม 

คิดเปน 4.03 คะแนน (รอยละ 80.60) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังน้ี 

ประเด็นความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชน

ในทางมิชอบ เปนตน คิดเปน 4.24 คะแนน (รอยละ 84.80) รองลงมา คือ ประเด็นความเหมาะสม

ในการแตงกายบุคลิกภาพทาทางของผูใหบริการ คิดเปน 4.22 คะแนน (รอยละ 84.40) และ

ประเด็นการใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ คิดเปน 4.15 คะแนน (รอยละ 83.00) 

ตามลําดับ 

 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ทุกประเด็นมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ภาพรวมคิดเปน 

3.81 คะแนน (รอยละ 76.20) โดยเรยีงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังน้ี ประเด็น 

ความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีใหบริการ คิดเปน 4.14 คะแนน (รอยละ 82.80) รองลงมา คือ 

ประเด็นมีชองทางการติดตอประสานงานในหลายรูปแบบ เชน ทางโทรศัพท, อีเมล, สื่ออินเตอรเน็ต 

เปนตน คิดเปน 3.85 คะแนน (รอยละ 77.00) และประเด็นความเพียงพอของจุด/ชองการ

ใหบริการ/อุปกรณการใหบริการเหมาะสม คิดเปน 3.76 คะแนน (รอยละ 75.20) ตามลําดับ 

 ดานการใหบริการ ทุกประเด็นมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ภาพรวมคิดเปน 4.06 

คะแนน (รอยละ 81.20) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็น 

การบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ คิดเปน 4.18 คะแนน (รอยละ 83.60) รองลงมา คือ ประเด็น

การไดรับบริการที่คุมคา และมีประโยชน คิดเปน 4.15 คะแนน (รอยละ 83.00) และประเด็น 

การไดรับบริการท่ีตรงตามความตองการ คิดเปน 4.07 คะแนน (รอยละ 81.40) ตามลําดับ
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สวนท่ี 3 ประเมินความไมพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละของผูรับบริการท่ีมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
จําแนกตามผู รับบริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและ
ผลิตภัณฑอุปโภค) 

ประเด็นที่ไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ จํานวน รอยละ 
ไมมีประเด็นไมพึงพอใจ 22 9.21 
มปีระเด็นไมพึงพอใจ 217 90.79 

ประเด็นไมพึงพอใจ อนัดับ รอยละ   
1. ระยะเวลาในการใหบริการ 1 37.21   
2. ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 2 14.73   
3. ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน 3 10.85   
4. การประกาศหรือแจงขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการใหบริการ 4 9.82   
5. การใหบริการของเจาหนาที่ 5 6.46   
6. ความนาเช่ือถือของการบริการ 6 6.20   
7. ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการใหบริการ 7 4.39   
8. ขอมูล และองคความรูที่ไดรับ 8 3.36   
9. การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ รปภ. 9 2.33   
10.  ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เชน  
ที่จอดรถนอย 10 2.07   
11.  ดานอ่ืน ๆ เชน ระบบ MOST คาง และ Error ทุกครั้งท่ี
ทําการยื่นเร่ืองขอรับบริการ 11 1.55   
12.  การรักษาความลับของผูรับบรกิาร 12 1.03   

รวมท้ังสิ้น 239 100.00 

 

 จากตารางท่ี 6 พบวา  

 กลุมผูรับบริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

สวนใหญไมมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจ รอยละ 9.21 และมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจ รอยละ 90.79  

โดยมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ไดแก อันดับ 1 คือ ระยะเวลาในการใหบริการ  

รอยละ 37.21 รองลงมาอันดับ 2 คือ ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ รอยละ 14.73 อันดับ 3 คือ 

ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน รอยละ 10.85 อันดับ 4 คือ การประกาศหรือแจงขอมูล

เก่ียวกับขั้นตอนการใหบริการ รอยละ 9.82 และอันดับ 5 การใหบริการของเจาหนาที่ รอยละ 6.46 

ตามลําดับ
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สวนท่ี 4 ประเมนิความเชื่อม่ันของผูรับบริการตอกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ตารางท่ี 7 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความเชื่อม่ันในคุณภาพการใหบริการ จําแนกตามผูรับบริการงานบริการทดสอบทาง
หองปฏิบัติการ (กองเคมีภณัฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

ประเด็นความเชื่อม่ัน 
ระดับความเชื่อม่ัน 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
เชื่อม่ัน 

รอยละ
ของ

คะแนน นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ความเปนสวนราชการ 0 6 24 122 87 4.21 0.722 มากที่สุด 84.20 
(0.00) (2.51) (10.04) (51.05) (36.40) 

   
 

2. ไดการรบัรองตามมาตรฐานสากล 0 4 20 116 99 4.30 0.692 มากที่สุด 86.00 
(0.00) (1.67) (8.37) (48.54) (41.42) 

   
 

3. ความรูความสามารถของบุคลากร 0 5 24 155 55 4.09 0.639 มาก 81.80 
(0.00) (2.09) (10.04) (64.85) (23.01) 

   
 

4. ประสิทธิภาพและความคุมคา 0 3 37 152 47 4.02 0.635 มาก 80.40 
(0.00) (1.26) (15.48) (63.60) (19.67) 

   
 

5. ใหบริการดวยความถูกตอง เที่ยงตรง เชื่อถือได 0 7 15 152 65 4.15 0.657 มาก 83.00 
(0.00) (2.93) (6.28) (63.60) (27.20) 

   
 

6. ความสามารถของเคร่ืองมือและอุปกรณวิทยาศาสตร 0 4 45 142 48 3.98 0.676 มาก 79.60 
(0.00) (1.67) (18.83) (59.41) (20.08) 

   
 

7. ดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสตัย สุจริต สามารถ
ตรวจสอบได 

0 2 26 141 70 4.17 0.639 มาก 83.40 
(0.00) (0.84) (10.88) (59.00) (29.29) 

   
 

8. บุคลากรปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ 0 0 39 137 63 4.10 0.647 มาก 82.00 
(0.00) (0.00) (16.32) (57.32) (26.36) 

   
 

9. ผลทดสอบมีความถูกตองเชื่อถือได 0 3 23 136 77 4.20 0.656 มาก 84.00 
(0.00) (1.26) (9.62) (56.90) (32.22) 

   
 

10. การรักษาความลับของผูรับบริการ 0 0 14 164 61 4.20 0.526 มาก 84.00 
(0.00) (0.00) (5.86) (68.62) (25.52) 

   
 

ภาพรวมความเชื่อม่ัน 4.14 0.498 มาก 82.80 
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 จากตารางท่ี 7 พบวา 

ในภาพรวมกลุมผูรับบริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและ

ผลิตภัณฑอุปโภค)  สวนใหญมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก คิดเปน 4.14 

คะแนน (รอยละ 82.80) โดยประเด็นที่มีความเชื่อมั่นมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ไดแก ประเด็นไดการ

รับรองตามมาตรฐานสากล คิดเปน 4.30 คะแนน (รอยละ 86.00) รองลงมา คือ ประเด็นความเปน

สวนราชการ คิดเปน 4.21 คะแนน (รอยละ 84.20) ประเด็นผลทดสอบมีความถูกตองเชื่อถือได 

และประเด็นการรักษาความลับของผูรับบริการ ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 4.20 คะแนน (รอยละ 

84.00) ประเด็นดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได คิดเปน 4.17 

คะแนน (รอยละ 83.40) และประเด็นใหบริการดวยความถูกตอง เท่ียงตรง เช่ือถือได คิดเปน 4.15 

คะแนน (รอยละ 83.00) ตามลําดับ 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ตารางท่ี 8 จํานวนและรอยละของผูรับบรกิารท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการ
จัดใหมีบริการเพ่ิมเติม จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ 
(กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค)  

ความตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จํานวน รอยละ 

1. ไมมีความตองการ หรือความคาดหวัง 22 9.21 
2. มคีวามตองการ หรือความคาดหวัง 217 90.79 

รวมทั้งสิ้น 239 100.00 

 

 จากตารางท่ี 8 พบวา  

 กลุมผูรับบริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

สวนใหญมีความตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพ่ิมเติม รอยละ 

90.79 และบางสวนที่ไมมีความตองการหรือความคาดหวัง รอยละ 9.21 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 9 จํานวนและรอยละของผูรับบรกิารท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จัดใหมีบริการเพ่ิมเติม จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ  
(กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (เฉพาะผูที่มีความตองการ หรือ
ความคาดหวัง)  

ประเด็นท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวัง จํานวน รอยละ 

1. ขยายการใหบริการของศนูยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อาคารตั้ว)  

ใหครอบคลุมทุกงานบริการของหนวยงาน 

95 43.78 

2. เพิ่มศูนยรับบรกิารในสวนภูมิภาค 102 47.00 

3. มีการแจงขอมูลขาวสาร เชน การรับตัวอยาง, การรับรายงานทาง SMS เปนตน 82 37.79 

4. การสงมอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผานระบบออนไลน 148 68.20 

5. การสงมอบรายงานทดสอบความชํานาญผานระบบออนไลน 86 39.63 

6. ใหมีการรับชําระคาธรรมเนียมผานบัตรเครดิต 53 24.42 

7. ปรับปรงุแบบฟอรมตาง ๆ ในการขอรับบริการใหเขาใจงายขึ้น 94 43.32 

8. การใหบริการรับตัวอยางทดสอบนอกสถานที่ (โดยคิดคาบรกิารเพ่ิม) 79 36.41 

9. อ่ืน ๆ เชน หลายขั้นตอน ยุงยาก เชน งานสารบรรณที่รับตัวอยาง ตองโทรแจง

เจาหนาท่ีใหทําใบเสนอราคามาทั้งที่ทําในระบบ MOST แลว, ระบบ MOST เปนระบบ

ไมยืดหยุน ไมสามารถแจงรายละเอียดชิ้นงานตัวอยาง หรืองานทดสอบไมตรง  

(ชื่อรายการ) และซ้ําซอน ไมสามารถกรอกรายละเอียดในแตละหัวขอการทดสอบได, 

ระบบ MOST กรอกขอมูลซ้ําซอน ทั้ง ๆ นาจะทําไดแบบงายๆ เชน ชื่อ ที่อยู ผูขอรับ

บริการ(นาจะมีฐานขอมูลไวแลว), MOST คนหาหัวขอการทดสอบยาก ใชยากมาก,  

ควรจะปรับปรุงให UI งายๆกับผูรับบริการ 

6 2.76 

 

 จากตารางท่ี 9 พบวา  

 ความตองการ หรือความคาดหวังของกลุมผูรับบริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ 

(กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) ท่ีอยากใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหบริการเพ่ิมเติม พบวา 

สวนใหญตองการใหกรมวิทยาศาสตรบริการมีการสงมอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรอง

ผานระบบออนไลน รอยละ 68.20 รองลงมา คือ เพ่ิมศูนยรับบริการในสวนภูมิภาค รอยละ 47.00 

ขยายการใหบริการของศูนยบริการแบบเบ็ดเสรจ็ (บริเวณชั้น 1 อาคารตั้ว) ใหครอบคลุมทุกงานบริการ

ของหนวยงาน รอยละ 43.78 ปรับปรุงแบบฟอรมตาง ๆ ในการขอรับบริการใหเขาใจงายขึ้น รอยละ 

43.32 และมีการสงมอบรายงานทดสอบความชํานาญผานระบบออนไลน รอยละ 39.63 ตามลําดับ 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
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ตารางท่ี 10 จํานวนและรอยละขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ จําแนกตามผูรับบริการของ 
งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ  จํานวน รอยละ 

 สําหรับตัวอยางท่ีแสดงความคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้  3 1.26 
1. ควรปรับปรุงการใหบริการใหรวดเร็วย่ิงขึ้น ลดข้ันตอนที่ลาชา : รอยละ 66.67   
2. งานสารบรรณ ที่สงผลทดสอบวิเคราะหสงไปรษณีย ระบุจาหนา
บริษัททั้ง ๆ ที่ในใบสงทดสอบไดระบชื่อผูรับผลทดสอบโดยตรงไว
แลว กลบัไมไดจาหนาซองถึงผูรบัตามที่ระบุ 

: รอยละ 33.33   

 สําหรับตัวอยางที่ไมแสดงความคิดเห็น   236 98.74 
รวมทั้งสิ้น  239 100.00 

จากตารางท่ี 10 พบวา  

 กลุมผูรับบริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 
สวนใหญไมมีขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ รอยละ 98.74 และมีเพียงสวนนอยที่มีขอคิดเห็น 
หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ รอยละ 1.26 โดยเสนอแนะในเร่ืองควรปรับปรุงการใหบริการใหมีความ
รวดเร็วย่ิงขึ้น ลดขั้นตอนท่ีลาชา รอยละ 66.67 และงานสารบรรณ ที่สงผลทดสอบวิเคราะหสง
ไปรษณีย ระบุจาหนาบริษัทท้ัง ๆ ท่ีในใบสงทดสอบไดระบชื่อผูรับผลทดสอบโดยตรงไวแลว กลับไมได
จาหนาซองถึงผูรับตามท่ีระบุ รอยละ 33.33 ตามลําดับ  



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
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 ผลสํารวจของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

 งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ตารางท่ี 11 จํานวนและรอยละของประเภทหนวยงานท่ีมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม
ผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและ
ผลิตภัณฑอุปโภค) 

ประเภทหนวยงาน จํานวน รอยละ 
1. สวนราชการ 6 35.29 
2. รัฐวิสาหกิจ 1 5.88 
3. องคกรมหาชน 0 0.00 
4. หนวยงานในกํากับของรัฐ 0 0.00 
5. สมาคม/มูลนิธิ 4 23.53 
6. องคกรวิชาชีพ 1 5.88 
7. หนวยงานเอกชน 5 29.41 

รวม 17 100.00 
 

 จากตารางท่ี 11 พบวา 

 ประเภทหนวยงานท่ีมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการของกลุมผู มีสวนไดสวนเสียของ 

งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) สวนใหญเปนหนวยงาน

ในสวนราชการมากท่ีสุด รอยละ 35.29 รองลงมา คือ หนวยงานเอกชน รอยละ 29.41 สมาคม/มูลนิธิ 

รอยละ 23.53 หนวยงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 5.88 และองคกรวิชาชีพ รอยละ 5.88 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 12 จํานวนและรอยละของวัตถุประสงคในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม
ผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและ
ผลติภัณฑอุปโภค) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

วัตถุประสงคในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จํานวน รอยละ 

1. ขอคําปรึกษา 5 29.41 

2. ขอขอมูล 6 35.29 

3. ขอรับบริการ  11 64.71 

4. ประสานงานทั่วไป 1 5.88 

5. ประชุม/สัมมนา 5 29.41 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
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 จากตารางท่ี 12 พบวา 

 วัตถุประสงคในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของ 

งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) สวนใหญมาติดตอ 

ขอรับบริการมากที่สุด รอยละ 64.71 รองลงมา คือ ขอขอมูล รอยละ 35.29 ขอคําปรึกษา  

รอยละ 29.41 ประชุม/สัมมนา รอยละ 29.41 และประสานงานท่ัวไป รอยละ 5.88 ตามลําดบั 

 

ตารางท่ี 13 จํานวนและรอยละของหนวยงาน/งานบริการท่ีมาติดตอ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสีย
ของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค)  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

หนวยงาน/งานบริการ จํานวน รอยละ 

1. สํานักงานเลขานุการกรม เชน ศูนยรับบริการเบ็ดเสร็จ, การเงิน, พัสดุ, 

ประชาสัมพันธ  

1 5.88 

2. สํานักเทคโนโลยีชุมชน  0 0.00 

3. สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ  0 0.00 

4. สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ  5 29.41 

5. สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  3 17.65 

6. กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค   17 100.00 

7. กองวัสดุวิศวกรรม 2 11.76 

8. กองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร 1 5.88 

9. กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ 0 0.00 

 

 จากตารางท่ี 13 พบวา 

 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและ

ผลิตภัณฑอุปโภค) ท้ังหมดมาติดตอกองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค รองลงมา คือ สํานักพัฒนา

ศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ รอยละ 29.41 สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 17.65 กองวัสดุวิศวกรรม รอยละ 11.76 สํานักงานเลขานุการกรม 

เชน ศูนยรับบริการเบ็ดเสร็จ, การเงิน, พัสดุ, ประชาสัมพันธ รอยละ 5.88 และกองผลิตภัณฑอาหาร

และวัสดุสมัผัสอาหาร รอยละ 5.88 ตามลําดับ 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
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ตารางท่ี 14 จํานวนและรอยละของความถ่ีในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม 
ผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและ
ผลติภัณฑอุปโภค) (ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา) 

ความถี่ในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จํานวน รอยละ 

1. 1 – 5 คร้ัง 13 76.47 

2. 6 – 10 ครั้ง 1 5.88 

3. 11 – 15 คร้ัง 1 5.88 

4. มากกวา 15 ครั้ง 2 11.76 

รวม 17 100.00 

 จากตารางท่ี 14 พบวา 

 ความถ่ีในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการ

ทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา สวนใหญ

มาติดตอ 1 – 5 คร้ัง รอยละ 76.47 รองลงมา คือ มาติดตอมากกวา 15 ครั้ง รอยละ 11.76  

มาติดตอ 6 – 10 ครั้ง และมาตดิตอ 11 – 15 คร้ัง ในสัดสวนที่เทากัน รอยละ 5.88  ตามลําดบั 

 

ตารางท่ี 15 จํานวนและรอยละของประเภทแหลงขอมูลท่ีทําใหผูมีสวนไดสวนเสียรูจักกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและ
ผลิตภัณฑอุปโภค) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ประเภทของแหลงขอมูล จํานวน รอยละ 

1. เว็บไซต 8 47.06 

2. เฟสบุก 0 0.00 

3. วิทยุ/โทรทัศน 0 0.00 

4. สื่อสิ่งพิมพ 2 11.76 

5. บุคคลแนะนํา 9 52.94 

6. งานสัมมนา/นิทรรศการ 8 47.06 
 

 จากตารางท่ี 15 พบวา 

 กลุมผู มีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและ

ผลิตภัณฑอุปโภค) สวนใหญรูจักกรมวิทยาศาสตรบริการจากบุคคลแนะนํามากท่ีสุด รอยละ 52.94 

รองลงมา คือ เว็บไซต รอยละ 8 47.06 งานสัมมนา/นิทรรศการ รอยล 8 47.06 และสื่อสิ่งพิมพ 

รอยละ 2 11.76 ตามลําดับ 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
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สวนท่ี 2 ประเมินความคาดหวัง และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ตารางท่ี 16 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียงานบริการทดสอบทาง
หองปฏบัิติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

ประเด็นความคาดหวัง 
ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน รวดเร็ว และไมยุงยาก
ซับซอน 

0 0 1 8 8 4.41 0.618 มากที่สุด 88.20 
(0.00) (0.00) (5.88) (47.06) (47.06)     

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ 0 0 1 8 8 4.41 0.618 มากที่สุด 88.20 
(0.00) (0.00) (5.88) (47.06) (47.06)     

3. ความครบถวน ถกูตองของการใหบริการ 0 0 1 4 12 4.65 0.606 มากที่สุด 93.00 

(0.00) (0.00) (5.88) (23.53) (70.59)     

4. ไดรับบริการที่เปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเสมอภาค 
ไมเลือกปฏิบัติ 

0 0 0 6 11 4.65 0.493 มากที่สุด 93.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (35.29) (64.71)     

5. ชองทางการใหบริการสะดวก เขาถึงงาย และมีความ
หลากหลาย 

0 0 1 8 8 4.41 0.618 มากที่สุด 88.20 
(0.00) (0.00) (5.88) (47.06) (47.06)     

6. มีการประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการ หรือขอมูล
ขาวสารผานชองทางท่ีหลากหลาย และท่ัวถึง 

0 0 1 9 7 4.35 0.606 มากที่สุด 87.00 
(0.00) (0.00) (5.88) (52.94) (41.18)     

7. ผลลัพธของการใหบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ 0 0 1 3 13 4.71 0.588 มากที่สุด 94.20 
(0.00) (0.00) (5.88) (17.65) (76.47)     

8. ผลลัพธของการใหบริการตรงตามความตองการ และ
สามารถนําไปใชประโยชนได 

0 0 1 3 13 4.71 0.588 มากที่สุด 94.20 
(0.00) (0.00) (5.88) (17.65) (76.47)     
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ตารางท่ี 16 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียงานบริการทดสอบ
ทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

ประเด็นความคาดหวัง 

ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความ

คาดหวัง 

รอยละ

ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

9. อัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการมีความชัดเจน  
คุมคา และเหมาะสม 

0 0 1 5 11 4.59 0.618 มากที่สุด 91.80 
(0.00) (0.00) (5.88) (29.41) (64.71)     

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

0 0 0 4 13 4.76 0.437 มากที่สุด 95.20 
(0.00) (0.00) (0.00) (23.53) (76.47) 

    
11. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบริการ 0 0 0 5 12 4.71 0.470 มากที่สุด 94.20 

(0.00) (0.00) (0.00) (29.41) (70.59)     
12. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชน
ในทางมิชอบ เปนตน 

0 0 1 3 13 4.71 0.588 มากที่สุด 94.20 
(0.00) (0.00) (5.88) (17.65) (76.47) 

    
13. ภาพรวมการใหบริการ 0 0 1 5 11 4.59 0.618 มากท่ีสุด 91.80 

(0.00) (0.00) (5.88) (29.41) (64.71)     

ผลรวมเฉล่ียจากทุกประเด็น 4.59 0.476 มากท่ีสุด 91.80 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -22- 

 

 จากตารางท่ี 16 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและ
ผลิตภัณฑอุปโภค) มีความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการเฉลี่ยจากทุกประเด็นอยูในระดับมากท่ีสุด  
คิดเปน 4.59 คะแนน (รอยละ 91.80) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 5 อันดับแรก ดังนี้ 
ประเด็นความรูความสามารถของบุคลากรในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถามชี้แจงขอสงสัย,  
ใหคําแนะนํา, ชวยแกไขปญหาไดอยางถูกตอง, นาเชื่อถือ และเปนประโยชน คิดเปน 4.76 คะแนน  
(รอยละ 95.20) ประเด็นผลลัพธของการใหบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ ประเด็นผลลัพธของ 
การใหบริการตรงตามความตองการ และสามารถนําไปใชประโยชนได และประเด็นความเพียงพอของ
จํานวนบุคลากรผูใหบริการ ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 4.71 คะแนน (รอยละ 94.20) ประเด็นความ
ซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชนในทาง 
มิชอบ เปนตน คิดเปน 4.71 คะแนน (รอยละ 94.20) ประเด็นความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ 
และประเด็นไดรับบริการท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ในสัดสวนท่ีเทากัน  
คิดเปน 4.65 คะแนน (รอยละ 93.00) และประเด็นอัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการมีความชัดเจน  
คุมคา และเหมาะสม คิดเปน 4.59 คะแนน (รอยละ 91.80) ตามลําดับ



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -23- 

ตารางท่ี 17 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียงานบริการทดสอบทาง
หองปฏบัิติการ (กองเคมีภณัฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน รวดเร็ว และไมยุงยาก
ซับซอน 

0 0 0 11 6 4.35 0.493 มากที่สุด 87.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (64.71) (35.29)     

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ 0 0 2 7 8 4.35 0.702 มากที่สุด 87.00 
(0.00) (0.00) (11.76) (41.18) (47.06)     

3. ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ 0 0 0 9 8 4.47 0.514 มากที่สุด 89.40 

(0.00) (0.00) (0.00) (52.94) (47.06)     

4. ไดรับบริการที่เปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเสมอภาค 
ไมเลือกปฏบิัติ 

0 0 0 7 10 4.59 0.507 มากที่สุด 91.80 
(0.00) (0.00) (0.00) (41.18) (58.82)     

5. ชองทางการใหบริการสะดวก เขาถึงงาย และมีความ
หลากหลาย 

0 0 0 10 7 4.41 0.507 มากที่สุด 88.20 
(0.00) (0.00) (0.00) (58.82) (41.18)     

6. มีการประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการ หรือขอมูล
ขาวสารผานชองทางที่หลากหลาย และทั่วถึง 

0 0 4 7 6 4.12 0.781 มาก 82.40 
(0.00) (0.00) (23.53) (41.18) (35.29)     

7. ผลลัพธของการใหบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ 0 0 0 7 10 4.59 0.507 มากที่สุด 91.80 
(0.00) (0.00) (0.00) (41.18) (58.82)     

8. ผลลัพธของการใหบริการตรงตามความตองการ และ
สามารถนําไปใชประโยชนได 

0 0 0 6 11 4.65 0.493 มากที่สุด 93.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (35.29) (64.71)     

 
 
 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -24- 

ตารางท่ี 17 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียงานบริการทดสอบ
ทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

รอยละ

ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

9. อัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการมีความชัดเจน  
คุมคา และเหมาะสม 

0 0 1 7 9 4.47 0.624 มากที่สุด 89.40 
(0.00) (0.00) (5.88) (41.18) (52.94)     

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

0 0 0 6 11 4.65 0.493 มากที่สุด 93.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (35.29) (64.71) 

    
11. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบริการ 0 0 2 6 9 4.41 0.712 มากที่สุด 88.20 

(0.00) (0.00) (11.76) (35.29) (52.94)     
12. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชน
ในทางมิชอบ เปนตน 

0 0 1 5 11 4.59 0.618 มากที่สุด 91.80 
(0.00) (0.00) (5.88) (29.41) (64.71) 

    
13. ภาพรวมการใหบริการ 0 0 0 7 10 4.59 0.507 มากท่ีสุด 91.80 

(0.00) (0.00) (0.00) (41.18) (58.82)     

ผลรวมเฉล่ียจากทุกประเด็น 4.48 0.451 มากท่ีสุด 89.60 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -25- 

 จากตารางท่ี 17 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑ

และผลิตภัณฑอุปโภค) มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการเฉลี่ยจากทุกประเด็นอยูในระดับมากท่ีสุด 

คิดเปน 4.48 คะแนน (รอยละ 89.60) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 5 อันดับแรก ดังน้ี 

ประเด็นผลลัพธของการใหบริการตรงตามความตองการ และสามารถนําไปใชประโยชนได และ

ประเด็นความรูความสามารถของบุคลากรในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถามชี้แจงขอสงสัย,  

ใหคําแนะนํา, ชวยแกไขปญหาไดอยางถูกตอง, นาเชื่อถือ และเปนประโยชน ในสัดสวนท่ีเทากัน  

คิดเปน 4.65 คะแนน (รอยละ 93.00) ประเด็นไดรบับริการท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเสมอภาค 

ไมเลือกปฏิบัติ ประเด็นผลลัพธของการใหบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ และประเด็นความซื่อสัตย

สุจรติในการปฏิบัติงานของบุคลากร เชน ไมขอส่ิงตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชนในทางมิชอบ 

เปนตน ในสัดสวนที่เทากัน คิดเปน 4.59 คะแนน (รอยละ 91.80) ประเด็นความครบถวน ถูกตอง

ของการใหบริการ และประเด็นอัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการมีความชัดเจน คุมคา และ

เหมาะสม ในสดัสวนท่ีเทากัน คดิเปน 4.47 คะแนน (รอยละ 89.40) ประเด็นชองทางการใหบริการ

สะดวก เขาถึงงาย และมีความหลากหลาย และประเด็นความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบริการ 

ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 4.41 คะแนน (รอยละ 88.20) และประเด็นขั้นตอนการใหบริการท่ี

ชัดเจน รวดเร็ว และไมยุงยากซับซอน และประเด็นความรวดเร็วในการใหบริการ ในสัดสวนท่ีเทากัน 

คิดเปน 4.35 คะแนน (รอยละ 87.00) ตามลําดับ 

  



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -26- 

สวนท่ี 3 ประเมินความไมพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ตารางท่ี 18 จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑ
และผลิตภัณฑอุปโภค) 

ประเด็นท่ีไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ จํานวน รอยละ 

ไมมีประเด็นไมพึงพอใจ 14 82.35 

มีประเด็นไมพึงพอใจ 3 17.65 

ประเด็นไมพึงพอใจ อันดับ รอยละ  

1. ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 1 42.86  

2. ระยะเวลาในการใหบริการ 2 35.71  

3. ความนาเช่ือถือของการบริการ 3 14.29  

4. ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการใหบริการ 4 7.14  

รวมท้ังส้ิน 17 100.00 

 

 จากตารางท่ี 18 พบวา  

 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและ

ผลิตภัณฑอุปโภค) สวนใหญไมมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจ รอยละ 82.35 และมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจ 

รอยละ 17.65 โดยมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจมากที่สุด 4 อันดับแรก ไดแก อันดับ 1 คือ ความเพียงพอ

ของสถานที่จอดรถ รอยละ 42.86 รองลงมา อันดับ 2 คือ ระยะเวลาในการใหบริการ รอยละ 

35.71 อันดับ 3 คือ ความนาเชื่อถือของการบริการ รอยละ 14.29 และอันดับ 4 คือ ชองทางการ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการใหบริการ รอยละ 7.14 ตามลําดับ 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
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สวนท่ี 4 ประเมินความเชื่อม่ันในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ตารางท่ี 19 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความเชื่อม่ันในคุณภาพการใหบริการ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียงานบริการทดสอบทาง
หองปฏบิัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

ประเด็นความเชื่อม่ัน 
ระดับความเชื่อม่ัน 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
เชื่อม่ัน 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ความเปนสวนราชการ 0 0 0 6 11 4.65 0.493 มากที่สุด 93.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (35.29) (64.71)     

2. ไดการรบัรองตามมาตรฐานสากล 0 0 0 5 12 4.71 0.470 มากที่สุด 94.20 
(0.00) (0.00) (0.00) (29.41) (70.59)     

3. ความรูความสามารถของบุคลากร 0 0 1 5 11 4.59 0.618 มากที่สุด 91.80 
(0.00) (0.00) (5.88) (29.41) (64.71)     

4. ประสิทธิภาพและความคุมคา 0 0 0 7 10 4.59 0.507 มากที่สุด 91.80 
(0.00) (0.00) (0.00) (41.18) (58.82)     

5. ใหบริการดวยความถูกตอง เที่ยงตรง เชื่อถือได 0 0 0 7 10 4.59 0.507 มากที่สุด 91.80 
(0.00) (0.00) (0.00) (41.18) (58.82)     

6. ความสามารถของเครื่องมือและอุปกรณวทิยาศาสตร 0 0 1 6 10 4.53 0.624 มากที่สุด 90.60 
(0.00) (0.00) (5.88) (35.29) (58.82)     

7. ดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต สามารถ
ตรวจสอบได 

0 0 0 5 12 4.71 0.470 มากที่สุด 94.20 
(0.00) (0.00) (0.00) (29.41) (70.59)     

8. บุคลากรปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัต ิ 0 0 0 6 11 4.65 0.493 มากที่สุด 93.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (35.29) (64.71)     

9. การรักษาความลับของผูรับบริการ 0 0 0 7 10 4.59 0.507 มากที่สุด 91.80 
(0.00) (0.00) (0.00) (41.18) (58.82)     

ภาพรวมความเชื่อม่ัน 4.62 0.439 มากท่ีสุด 92.40 
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 จากตารางท่ี 19 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑ

และผลิตภัณฑอุปโภค) สวนใหญมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการอยู ในระดับมากที่สุด  

คิดเปน 4.62 คะแนน (รอยละ 92.40) โดยประเด็นท่ีมีความเชื่อม่ันมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ไดแก 

ประเด็นไดการรับรองตามมาตรฐานสากล และประเด็นดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต 

สามารถตรวจสอบได ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 4.71 คะแนน (รอยละ 94.20) ประเด็นความเปน

สวนราชการ และประเด็นบุคลากรปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ในสัดสวนท่ีเทากัน 

คิดเปน 4.65 คะแนน (รอยละ 93.00) ประเด็นความรูความสามารถของบุคลากร ประเด็น

ประสิทธิภาพและความคุมคา ประเด็นใหบริการดวยความถูกตอง เที่ยงตรง เชื่อถือได และประเด็น

การรักษาความลับของผูรับบริการ ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 4.59 คะแนน (รอยละ 91.80) และ

ประเด็นความสามารถของเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตร คดิเปน 4.53 คะแนน (รอยละ 90.60) 

ตามลําดับ 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ตารางท่ี 20 จํานวนและรอยละของชองทางท่ีสะดวกในการติดตอกับกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม
ผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑ
อุปโภค) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ชองทางท่ีสะดวกในการติดตอ จํานวน รอยละ 

1. ติดตอดวยตนเอง 7 41.18 
2. อีเมล 11 64.71 
3. ไปรษณีย 2 11.76 
4. โทรศัพท 15 88.24 
5. โทรสาร (Fax) 0 0.00 
6. ขอความ SMS 0 0.00 
7. เฟสบุก 1 5.88 
8. ไลน 5 29.41 

 จากตารางท่ี 20 พบวา  

 ผูมสีวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัตกิาร (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

สวนใหญสะดวกติดตอกับกรมวิทยาศาสตรบริการผานทางโทรศัพท รอยละ 88.24 รองลงมา คือ 

สะดวกติดตอผานทางอีเมล รอยละ 64.71 สะดวกมาติดตอดวยตนเอง รอยละ 41.18 สะดวกติดตอ

ผานทางไลน รอยละ 29.41 และสะดวกติดตอผานทางไปรษณีย รอยละ 11.76 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 21 จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความตองการ หรือความคาดหวังให 
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ 
งานบรกิารทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

ความตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จํานวน รอยละ 

1. ไมมีความตองการ หรอืความคาดหวัง 6 35.29 

2. มีความตองการ หรือความคาดหวัง 11 64.71 

รวมท้ังสิ้น 17 100.00 

 จากตารางที ่21 พบวา  

 ผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑ

อุปโภค) สวนใหญมีความตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม 

รอยละ 64.71 และไมมีความตองการ หรือความคาดหวัง รอยละ 35.29 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 22 จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวังให 
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดให มีบริการเพ่ิมเติม จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสีย 
ของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค)  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (เฉพาะผูท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวัง) 

ประเด็นท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวัง จํานวน รอยละ 

1. ขยายการใหบริการของศนูยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณช้ัน 1 อาคารต้ัว) 

ใหครอบคลุมทุกงานบริการของหนวยงาน 
6 54.55 

2. เพ่ิมศูนยรับบริการในสวนภูมิภาค 8 72.73 

3. มีการแจงขอมูลขาวสาร เชน การรับตัวอยาง, การรับรายงานทาง SMS เปนตน 5 45.45 

4. การสงมอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผานระบบออนไลน 8 72.73 

5. การสงมอบรายงานทดสอบความชํานาญผานระบบออนไลน 4 36.36 

6. ใหมีการรับชําระคาธรรมเนียมผานบัตรเครดิต 3 27.27 

7. ปรับปรุงแบบฟอรมตาง ๆ ในการขอรับบรกิารใหเขาใจงายขึ้น 4 36.36 

8. การใหบรกิารรับตัวอยางทดสอบนอกสถานท่ี (โดยคิดคาบรกิารเพ่ิม) 7 63.64 
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 จากตารางที ่22 พบวา  

 ความตองการ หรือความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทาง

หองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) ท่ีอยากใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหบริการ

เพ่ิมเติม พบวา สวนใหญตองการใหกรมวิทยาศาสตรบรกิารเพ่ิมศูนยรับบริการในสวนภูมิภาค และการ

สงมอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผานระบบออนไลนมากท่ีสุด ในสัดสวนท่ีเทากัน 

รอยละ 72.73 รองลงมา คือ การใหบริการรับตัวอยางทดสอบนอกสถานท่ี (โดยคิดคาบริการเพ่ิม) 

รอยละ 63.64 ขยายการใหบริการของศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อาคารตั้ว)  

ใหครอบคลุมทุกงานบริการของหนวยงาน รอยละ 54.55 มีการแจงขอมูลขาวสาร เชน การรับ

ตัวอยาง, การรับรายงานทาง SMS เปนตน รอยละ 45.45 และการสงมอบรายงานทดสอบ 

ความชํานาญผานระบบออนไลน และปรับปรุงแบบฟอรมตาง ๆ ในการขอรับบริการใหเขาใจงายข้ึน 

ในสัดสวนท่ีเทากัน รอยละ 36.36 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 23 จํานวนและรอยละขอคดิเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ
งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ  จํานวน รอยละ 

 สําหรับตัวอยางท่ีแสดงความคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้  5 29.41 
1. อยากใหเพ่ิมหลักสูตรการอบรมใหมีความหลากหลายมากกวานี้ : รอยละ 60.00   
2. ควรมีบริการสืบคนขอมูลทางวิชาการและมาตรฐานการทดสอบ
ใหตามท่ีลูกคารองขอ และสงเอกสารที่สืบคนไดใหลูกคาผาน 
ทางอีเมล 

: รอยละ 20.00   

3. อยากใหสงเสรมิเทคโนโลยีในชุมชนใหทั่วถึง : รอยละ 20.00   
 สําหรับตัวอยางที่ไมแสดงความคิดเห็น   12 70.59 

รวมทั้งสิ้น  17 100.00 

 

 จากตารางที่ 23 พบวา  

 กลุมผู มีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและ

ผลิตภัณฑอุปโภค) สวนใหญไมมีขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอ่ืน ๆ รอยละ 70.59 และมีขอคิดเห็น 

หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ รอยละ 29.41 โดยสวนใหญมีขอเสนอแนะในเรื่องอยากใหเพิ่มหลักสูตร 

การอบรมใหมีความหลากหลายมากกวานี้ รอยละ 60.00 รองลงมา คอื ควรมีบริการสืบคนขอมูลทาง

วิชาการและมาตรฐานการทดสอบใหตามท่ีลูกคารองขอ และสงเอกสารท่ีสืบคนไดใหลูกคาผานทาง

อีเมล และอยากใหสงเสรมิเทคโนโลยีในชุมชนใหท่ัวถึง ในสัดสวนที่เทากัน รอยละ 20.00 ตามลําดับ 
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 ผลสํารวจเชิงคุณภาพ 
 

 งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค)    

การสัมภาษณเชิงลึกของกลุมผูรับบรกิารงานบรกิารทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑ

และผลิตภัณฑอุปโภค) เปนผูประกอบธุรกิจ จํานวน 2 คน เปนการสํารวจขอมูลความคาดหวัง  

ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ

ในประเด็นตาง ๆ นั้น สามารถสรุปไดดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

ผูรับบริการซึ่งเปนผูใหสัมภาษณเปนเจาหนาที่ของหนวยงานในระดับหัวหนาฝาย  โดยงานท่ี

ใชบริการสวนใหญ คือ ใชบริการประเภทสงตรวจวิเคราะหสารสมใส สารสมขุน และกรดซัลฟวริก 

ตามมาตรฐาน มอก. การสงวิเคราะหตัวอยางสินคากลุมเซรามิคท่ีสัมผัสอาหาร และกลุมผลิตภัณฑท่ี

อาจมีสารเมลามีนปนเปอน เปนตน 

สวนท่ี 2 การรับรู และติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

2.1 ทานสนใจ หรือติดตามขอมูลขาวสารในดานใดของกรมวิทยาศาสตรบริการบอยท่ีสุด 

ผูรบับริการมีความสนใจ หรือมีการติดตามขอมูลขาวสารของกรมวิทยาศาสตรบริการ โดยเนน

ขอมูลดานการบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการวามีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขอะไร เชน คาบริการ, 

การเตรียมตัวอยางสงตรวจวิเคราะห, แบบฟอรมเอกสาร โดยไดรับทราบขอมูลเหลานี้จากหนาเว็บไซต

ของกรมวิทยาศาสตรบริการ ในขณะท่ีผูรับบริการบางทานมีความสนใจการอัพเดทขอมูลใหม ๆ 

เกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ท่ีเกี่ยวของกับงาน และข้ันตอนการลงทะเบียนสงตรวจ

วิเคราะหทางเว็บไซตของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

2.2 ชองทางใดท่ีทานคิดวากรมวิทยาศาสตรบริการควรใชในการเผยแพรขอมูลขาวสาร

และการใหบริการไดดีและเหมาะสมมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

ผูรับบริการมีความเห็นวาชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารและการใหบริการไดดีและ

เหมาะสมมากที่สุด คือ ชองทางการสื่อสารผานแอพพลิเคชั่นไลน และการใชอีเมล เพราะมีความ

สะดวกและตรงความตองการท่ีสุด สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย สะดวก ไมยุงยาก สามารถอัพเดท

ขอมูลใหม ๆ ไดตลอดเวลา สําหรับการเขาใชบริการหนาเว็บไซตกลางของกรมวิทยาศาสตรบริการมีไม

บอยนัก ผูรับบริการจะเขาเว็บไซตสําหรับการตรวจวิเคราะหเปนหลัก เพราะการสงตัวอยางตรวจ

วิเคราะห ตองมีการลงทะเบียนและรับใบเสนอราคา อยางไรก็ตาม ในกรณีที่กรมวิทยาศาสตรบริการมี

ขอมูลสงใหผูประกอบการซึ่งเปนผูรับบริการโดยตรงก็ถือเปนการติดตอสื่อสารท่ีดี และอยากใหเปน
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ขอมูลท่ีชวยในการเตรียมความพรอม ท่ีกระชับและครอบคลุมท้ังหมด เชน ขอมูลหรือแบบฟอรมท่ีมี

การอัพเดทใหม เปนตน   

สวนท่ี 3 ความคาดหวัง และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการในแตละงานบริการ  

3.1 เหตุผลใดท่ีทานควรเลือกใชบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ  

ผูรับบริการมีความเห็นวาเหตุผลที่เลือกใชบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ เน่ืองจากเปน

หนวยงานราชการท่ีไดรับการรับรอง สรางความมั่นใจและความนาเชื่อถือได อีกท้ังการเดินทางมา

ติดตองานท่ีกรมวิทยาศาสตรบริการมีความสะดวก มีการคดิคาบริการท่ีไมแพงเกินไป   

3.2 ทานมีความพึงพอใจในการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการดานใดมากท่ีสุด 

เพราะเหตุใด 

ผูรับบริการมีความรูสึกพึงพอใจในการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการดานการบริการ

ทดสอบหองปฏิบัติการ เพราะเหตุเนื่องจากการติดตอสอบถามขอมูล หรือการใหคําแนะนํา/ปรึกษา 

ตั้งแตระดับเจาหนาท่ี นักวิทยาศาสตร นักวิเคราะห ไดรับการบริการดานขอมูลท่ีตองการเปนอยางดี

และขอมูลมีความแมนยํา ในขณะท่ีหนวยงานคือกรมวิทยาศาสตรบริการก็เปนท่ียอมรับในความ 

มีชื่อเสยีง ความนาเชื่อถือ การเดินทางสะดวก และคาใชจายท่ีไมแพง 

3.3 ทานมีความตองการ หรือคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการเพิ่มเติมหรือปรับปรุง

การใหบริการเรื่องใดบาง เพื่อใหเกิดประโยชนกับผูรับบริการมากที่สุด  

ผูรบับริการมีความพึงพอใจในการบรกิาร แตมีความตองการอยากใหกรมวิทยาศาสตรบรกิารปรับปรุง

ดังน้ี 

(1) ปรับปรุงระยะเวลาในการตรวจวิเคราะหใหรวดเร็วข้ึนเพ่ือรองรับผูรับบริการท่ีมี

จํานวนมากข้ึนดวย เพราะจากประสบการณ ท่ีผู รับบริการเคยใชบริการตรวจวิเคราะหของ 

กรมวิทยาศาสตรบริการ เคยรอผลตรวจนานถึง 1-2 เดือน และหากเปนงานดวนตองการผลเร็ว ก็ตอง

จายคูณ 3 เทาของคาบริการ ซึ่งเปนราคาที่สูงมากแตก็ยินดีจายเพราะเปนหนวยงานของรัฐท่ีไดรับ

ความไววางใจและมีความเชื่อมั่น เพราะการรับรองจากกรมวิทยาศาสตรบริการ ถือเปนการรับประกัน

มาตรฐานสินคา และเปนเครื่องการันตีตอหนวยงานอ่ืน ๆ ดวย 

(2) อยากใหเจาหนาที่อัพเดทความคืบหนาการตรวจวิเคราะหแบบเรียลไทม (Real 

Time) ท้ังหนาเว็บไซต และทางโทรศัพท เพื่อแจงใหผูรับบรกิารรับทราบ  

(3) ปรับปรุงระบบการแจงเรื่องขอมูลขาวสาร อยากใหกรมวิทยาศาสตรบรกิาร มีการ

อัพเดทขอมูลใหมๆ บนเว็บไซตกลางของกรมวิทยาศาสตรบริการ และเว็บไซตสําหรับสงตัวอยาง
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ผลิตภัณฑตรวจวิเคราะห (ปกติไมมีขอมูลอัพเดทบนหนาเว็บไซตนี้) หรือสงขอมูลทางอีเมล โดยการ

แนบไฟลลิงคท่ีสามารถเขาถึงโดยตรง เปนตน 

สวนท่ี 4 ความเช่ือมั่นในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ     

4.1 โดยภาพรวม ทานมีความเชื่อม่ันตอการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการอยูใน

ระดับใด ถาคะแนนเต็ม 10 ทานใหคะแนนความเช่ือมั่นตอการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ

กี่คะแนน เพราะเหตุใด  

ผูรับบริการมีความเชื่อมั่นตอการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการอยูในระดับความ

เช่ือมั่นมากที่สุด ในระดับคะแนนเฉลี่ย 8.00 จากคะแนนเต็ม 10  (ผูรับบริการท่ีใหสัมภาษณ จํานวน 

2 คน ใหคะแนนความเชื่อมั่น 8 คะแนน ทั้ง 2 คน)  เหตุผลเน่ืองจากตลอดระยะเวลาการรับบริการ

ของกรมวิทยาศาสตรบริการ ตั้งแตป ค.ศ.2014-2019 กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดสรางความ

นาเชื่อถือตอการบริการ มีภาพลักษณของหนวยงานท่ีดี ตลอดจนผลลัพธที่นาพึงพอใจจากกลุมลูกคา

ของผูประกอบการที่มี connection รวมกัน ในขณะเดียวกันผูรับบริการอยากใหกรมวิทยาศาสตรบริการ 

พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน อาทิเชน จํานวนบุคลากร หมายถึง นักวิทยาศาสตรบริการ/นักวิเคราะห/

เจาหนาท่ีปฏิบัติการ มีเพียงพอตอปริมาณงานตรวจวิเคราะหและการใหบริการหรือไม ซึ่งจะสงผลไป

ถึงกระบวนการวิเคราะห เชน การเตรียมสาร การวิเคราะห จํานวนคร้ังที่ทดสอบ มีประสิทธิภาพเต็ม 

100% หรือไมดวยเชนกัน (คาํถามในประเด็นน้ีเกิดจากผลการทดสอบของบริษัทของผูประกอบการท่ี

ไดคาท่ีสูงกวาของกรมวิทยาศาสตรบริการ) รวมท้ังอยากใหกรมวิทยาศาสตรบริการ พัฒนาเรื่องระบบ

การแจงขอมลูขาวสารใหม ๆ ใหแกผูรับบริการมากขึ้น 

สวนท่ี 5 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเดนของการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

5.1 ทานคิดวากรมวิทยาศาสตรบริการ มีจดุเดนของการใหบริการในเรื่องใด เพราะเหตุใด  

ผูรับบริการบางทานมีความเห็นวา กรมวิทยาศาสตรบริการมีจุดเดนของการใหบริการในเรื่อง

ดานการติดตอประสานงานในการสงตัวอยางตรวจวิเคราะห เจาหนาท่ีสามารถใหขอมูลไดดี ใหบริการ

เปนกันเอง ตอนรับดีมีมารยาท แมบางครั้งที่อาจจะตองการขอมูลดานอื่นๆ และเสียเวลาโอน

สายโทรศัพทหลายขั้นตอน แตก็ยังไดรับขอมูลท่ีคอนขางตรง และเปนท่ีนาพอใจ ในขณะที่ผูรับบริการ

บางทานเห็นวากรมวิทยาศาสตรบริการ ยังไมมีความโดดเดนอะไรมากนัก นอกจากความเปน

หนวยงานของรัฐท่ีดูนาเชื่อถือ สวนเรื่องราคาบริการก็ไมตางกันนัก เม่ือเทียบการบริการของ

ภาคเอกชนท่ีอยูในระดับมาตรฐานสากลไปแลว   
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สวนท่ี 6 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

6.1 ขอเสนอแนะอื่น  ๆเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ

ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น อยางไรบาง 

ผูรบับริการไดมีขอเสนอแนะใหกรมวิทยาศาสตรบริการควรปรับปรุง ดังน้ี 

(1) พัฒนาและยกระดับองคกรใหเปนสากล เพื่อสรางความเชื่อถือในระดับชาติและ

นานาชาติ ปรับปรุงระบบการตรวจวิเคราะห โดยเพิ่มจํานวนบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูรับบริการ ปรับปรุงระยะเวลาการตรวจวิเคราะหใหรวดเร็วยิ่งข้ึนไมควรนานเกิน 1 เดือน เพราะ

ในเชิงธุรกิจถือวาคอนขางชา และอยากใหมีการแจงอีเมล กลับมายังผูรับบริการใหทราบกําหนดเวลา 

ที่แนนอน   

(2) เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหกวางขวางข้ึน 

(3) พ้ืนท่ีจอดรถของกรมวิทยาศาสตรบริการคอนขางหนาแนน อยากใหมีการขยาย

พื้นท่ีเพ่ือรับรองผูรับบริการท่ีมีจํานวนมาก และในกรณีจุดจอดรถไกล และสินคาตัวอยางที่นําสงตรวจ

วิเคราะหมีนํ้าหนักมาก ตองการใหกรมวิทยาศาสตรบริการมีบริการ หรือมีอุปกรณเสริมชวยในการขน

ยายสินคาตวัอยางท่ีนําสงตรวจวิเคราะห 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

เครื่องมือที่ใชในการสํารวจ 

 

 

  



 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -36- 

 

 

 

 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

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

สวนที่ 2 การรับรู และติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

2.1 ทานสนใจหรือติดตามขอมูลขาวสารในดานใดของกรมวิทยาศาสตรบริการบอยท่ีสุด 
2.2 ชองทางใดที่ทานคิดวา กรมวิทยาศาสตรบริการ ควรใชในการเผยแพรขอมูลขาวสาร และการใหบริการได
ดีและเหมาะสมมากที่สุด เพราะเหตุใด 
 

สวนที่ 3 ความคาดหวัง และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการในแตละงานบริการ 

3.1 เหตุผลใดที่ทานควรเลือกใชบรกิารของกรมวิทยาศาสตรบริการ  
3.2 ทานมีความพึงพอใจในการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการดานใดมากที่สุด เพราะเหตุใด 
3.3 ทานมีความตองการหรือคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงการใหบริการเร่ืองใดบาง 
เพ่ือใหเกิดประโยชนกับผูรับบริการมากที่สุด 
 

สวนที่ 4 ความเช่ือมั่นในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

4.1 โดยภาพรวม ทานมีความเชื่อมั่นตอการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการอยูในระดับใด ถา
คะแนนเต็ม 10 ทานใหคะแนนความเชื่อมั่นตอการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการกี่คะแนน  
เพราะเหตุใด 

 

สวนที่ 5 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเดนของการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

5.1 ทานคิดวากรมวิทยาศาสตรบริการ มีจุดเดนของการใหบริการในเร่ืองใด เพราะเหตุใด 
 

สวนที่ 6 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

6.1 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อยางไรบาง 
 

แบบสัมภาษณการสํารวจความคาดหวัง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ 
เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ประจําปงบประมาณ 2561 
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แบบสอบถาม เร่ือง การสํารวจความคาดหวัง ความพงึพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ 
เก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการบริการ ประจําปงบประมาณ 2561 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู รับบริการและผูมีส วนไดส วนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ  
ประจําปงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงคเพื่อการประเมินคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
และใชเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ ซ่ึงเปนประโยชนในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
และใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ 

คําช้ีแจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในชองท่ีตรงกับความเห็นของทานมากท่ีสดุ 
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. ระดับการศึกษาสงูสุด   
  1. ตํ่ากวาปริญญาตรี  2. ปริญญาตรี  3. ปริญญาโท 
  4. ปริญญาเอก  5. อ่ืน ๆ.............................  

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

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

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

 
 

งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ 
(กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 

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. การประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอน
และระยะเวลาการใหบริการ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

2. ขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน กระชับ และ
ไมซับซอน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

3. ความรวดเร็วในการใหบริการ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
4. ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
5. แบบฟอรมใบคํารอง/คําขอรับบริการเขาใจ
งาย 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

6. การแจงผลการดําเนินงานแกผูรับบริการ
ทราบอยางชัดเจน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

7.ระบบ MOST One Stop Service ใชงานงาย 
สะดวก และไมยุงยากซับซอน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

ดานบุคลากรที่ใหบริการ            
8. ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน 
ตอบคําถามชี้แจงขอสงสัย, ใหคําแนะนํา, แกไข
ปญหาไดอยางถกูตอง เปนตน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

9. ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการ
อยางสภุาพ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

10. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน  
ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชน
ในทางมิชอบ เปนตน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

11. ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพ
ทาทางของผูใหบริการ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

12. การใหบริการดวยความเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
13. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบริการ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก            
14. สถานท่ีใหบริการเหมาะสม เดินทางสะดวก 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
15. ความเพียงพอของจุด/ชองการใหบริการ/ 
อุปกรณการใหบริการเหมาะสม 

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 

16. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก  
เชน ที่นั่ง, น้ําดื่ม, เอกสาร, หองน้ํา เปนตน 

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 

19. ความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีใหบริการ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
ดานการใหบริการ            
20. การไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
21. การบรกิารมีความถูกตอง นาเชื่อถือ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
22. การไดรับบริการที่คุมคา และมีประโยชน 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
23. การสงมอบงานภายในระยะเวลาที่กําหนด 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. การใหบริการของเจาหนาที ่
9. การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ รปภ. 10. ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 
11. ความสะอาดเรียบรอยของอาคาร และสถานที่ใหบรกิาร 
12. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ (โปรดระบุ) .............................................................. 
13. ดานอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)......................................................................................................................... 
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สวนท่ี 4 ประเมินความเชื่อม่ันของผูรับบริการตอกรมวิทยาศาสตรบริการ 

คําช้ีแจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  ใน  ที่ตรงกับความเห็นของทานมากท่ีสุด 

ประเด็นความเชื่อม่ัน 
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. ความสามารถของเคร่ืองมือและอุปกรณวิทยาศาสตร 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 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ ประจําป
งบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงคเพื่อการประเมินคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ และ
ใชเปนขอมลูในการพฒันาปรับปรุงการใหบริการ ซึ่งเปนประโยชนในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการและให
บรกิารของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

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. วัตถุประสงคของการติดตอกรมวิทยาศาสตรบรกิาร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1. ขอคําปรึกษา  2. ขอขอมูล  3. ขอรับบริการ 

  4. ประสานงานทั่วไป  5. ประชุม/สมัมนา  6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …….……………… 

3. หนวยงาน/งานบริการที่ทานมาติดตอ  (เลอืกตอบไดมากกวา 1 หนวยงาน) 

  1. สํานักงานเลขานกุารกรม เชน ศูนยรับบริการเบ็ดเสร็จ การเงิน พัสดุ ประชาสัมพันธ  

  2. สํานักเทคโนโลยชีุมชน 

  3. สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ  

  4. สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏบิัติการ       

  5. สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

  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 เลขท่ีแบบสอบถาม......................... 
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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 มีความ
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, 
ไมหาประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

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

ทานมีประเด็นที่ ไมพึงพอใจ ตอคุณภาพการใหบริการหรือไม 

 1. ไมมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจ (ขามไปตอบในสวนที่ 4) 

 2. มีประเด็นท่ีไมพึงพอใจ  ( โปรดระบุตัวเลข โดยเรียงลําดับประเด็นที่ทานไมพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก) 

 

 

 

 

 

 อันดับ 1      

  อันดับ 2      

  อันดับ 3    

สวนท่ี 4 ประเมินความเชื่อม่ันในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

คําช้ีแจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  ใน  ที่ตรงกับความเห็นของทานมากท่ีสุด 

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

1. ชองทางท่ีทานสะดวกในการติดตอกับกรมวิทยาศาสตรบริการคือชองทางใด  (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 (บริเวณช้ัน 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 (โดยคิดคาบริการเพ่ิม) 

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

3. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอื่น ๆ  

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 
*** ขอขอบพระคุณทานท่ีกรุณาสละเวลารวมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ *** 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 
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การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 

สําหรับการวิจัยน้ีจะใชวิธีหาสัมประสิทธความเท่ียงของแบบสอบถามโดยใชคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (Coefficient alpha) ของครอนบาค (Cronbach, 1951) โดยมีสตูรการคํานวณ 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 

เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ดวยการตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) ของเคร่ืองมือ ซึ่งเปน

คาที่ใชวัดความสอดคลองภายในของคําตอบของคําถามหลาย ๆ ขอในแบบสอบถามชุดเดียวกัน โดยใช

สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient alpha) ของครอนบาค (Cronbach) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติ คาสัมประสิทธิ์ท่ีคํานวณไดตองมีคาตั้งแต 0.7 ข้ึนไป จึงจะถือวาแบบสอบถามนี้มีคุณภาพสามารถ

นําไปใชเก็บขอมูลไดจริง อยางไรก็ตาม การประเมินความเท่ียงสัมประสิทธ์ิแอลฟาของเครื่องมือ  

มีเกณฑการประเมินความเท่ียงสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ดังนี้ (ศริิชัย กาญจนวาสี, 2544) 

คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) การแปลความหมายระดับความเท่ียง 

มากกวา 0.9 ดีมาก 

มากกวา 0.8 ดี 

มากกวา 0.7 พอใช 

มากกวา 0.6 คอนขางพอใช 

มากกวา 0.5 ต่ํา 

นอยกวาหรอืเทากับ 0.5 ไมสามารถรับได 

 

ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ความเท่ียงของแบบสอบถามแตละฉบับ มีคามากกวา 0.7 ข้ึนไป 

แสดงวา เคร่ืองมือมีความสอดคลองภายในอยูในระดับพอใชถึงดีมาก 
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งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค) 
 

 ผลการทดสอบคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามในสวนของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพ 
การใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

 

Reliability 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.893 23 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

p2a1 91.23 81.082 .549 .887 
p2a2 91.37 85.620 .359 .892 
p2a3 91.33 84.230 .451 .890 
p2a4 91.33 82.437 .586 .886 
p2a5 91.30 82.976 .569 .887 
p2a6 91.27 82.547 .550 .887 
p2a7 91.33 81.402 .665 .884 
p2a8 91.50 84.672 .401 .891 
p2a9 90.90 84.576 .528 .888 
p2a10 91.07 85.582 .408 .891 
p2a11 91.23 86.599 .362 .892 
p2a12 91.30 86.148 .325 .893 
p2a13 91.33 82.161 .536 .887 
p2a14 91.40 82.248 .498 .889 
p2a15 91.47 83.016 .577 .887 
p2a16 91.27 83.375 .566 .887 
p2a17 91.17 80.833 .643 .884 
p2a18 91.13 83.706 .497 .889 
p2a19 91.20 84.028 .489 .889 
p2a20 91.47 83.085 .444 .890 
p2a21 91.37 85.620 .359 .892 
p2a22 91.07 85.375 .469 .889 
p2a23 91.50 84.672 .401 .891 
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 ผลการทดสอบคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามในสวนของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพ 
การใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

 

Reliability 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.812 23 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

p2b1 92.03 52.930 .391 .804 
p2b2 91.93 52.271 .478 .799 
p2b3 91.57 52.806 .487 .799 
p2b4 91.87 52.878 .423 .802 
p2b5 91.73 52.961 .529 .798 
p2b6 91.70 55.183 .289 .809 
p2b7 91.77 55.426 .201 .814 
p2b8 91.67 52.989 .429 .802 
p2b9 91.60 55.283 .313 .808 
p2b10 91.53 55.844 .218 .812 
p2b11 91.60 56.317 .203 .812 
p2b12 91.50 56.259 .252 .810 
p2b13 91.73 52.961 .529 .798 
p2b14 91.70 55.183 .289 .809 
p2b15 91.47 53.913 .343 .806 
p2b16 91.70 54.631 .271 .810 
p2b17 91.93 52.271 .478 .799 
p2b18 91.73 54.064 .306 .809 
p2b19 91.73 54.547 .307 .808 
p2b20 91.63 54.516 .337 .806 
p2b21 91.57 52.806 .487 .799 
p2b22 91.87 52.878 .423 .802 
p2b23 91.50 56.259 .252 .810 
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 ผลการทดสอบคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามในสวนของการประเมินความเช่ือม่ันในการรับบริการ
ของกรมวิทยาศาสตรบริการ  

 

Reliability 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.841 9 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

p4.1 33.83 16.557 .824 .798 
p4.2 34.00 19.517 .221 .862 
p4.3 34.10 17.955 .420 .841 
p4.4 33.77 17.564 .534 .827 
p4.5 34.00 17.862 .536 .827 
p4.6 34.07 17.375 .713 .810 
p4.7 33.90 17.266 .652 .815 
p4.8 34.10 18.093 .429 .839 
p4.9 33.83 16.557 .824 .798 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


