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ค ำน ำ 

รำยงำนกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยำศำสตรบ์รกิำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ส ำรวจควำมต้องกำรและ
ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรรับบริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
ส ำรวจควำมเชื่อมั่นของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในกำรรบับรกิำรของกรมวิทยำศำสตรบ์รกิำร 
และน ำผลกำรส ำรวจไปใช้ในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ และปรับปรุงกระบวนกำรบริห ำรจัดกำร  
และกำรให้บริกำร เพื่อให้ผู้ประกอบกำรได้รับประโยชน์จำกบริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรสูงสุด 

โดยผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) ด ำเนินกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลจำกแบบสอบถำม (Questionnaire) ของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์
อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) ด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ ส่งแบบสอบถำมทำงไปรษณีย์ 
แบบสอบถำมออนไลน์ โดยมีขนำดตัวอย่ำงจ ำนวนทั้งสิ้น 200 หน่วยตัวอย่ำง ซึ่งแบ่งออกเป็น 
1. กลุ่มผู้รับบริกำร จ ำนวน 170 หน่วยตัวอย่ำง 2. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ ำนวน 30 หน่วยตัวอย่ำง 
และกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
(In Depth Interview) จำกกลุ่มผู้รับบริกำร จ ำนวน 2 หน่วยตัวอย่ำง โดยด ำเนินกำรส ำรวจช่วงเดือน
ตุลำคม พ.ศ. 2561 – มกรำคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ผู้วิจัยหวังว่ำรำยงำนกำรส ำรวจฉบับนี้จะมีประโยชน์
ไม่มำกก็น้อยแก่ผู้ที่สนใจ อนึ่ง โครงกำรวิจัยครั้งนี้ส ำเร็จลุล่วงลงได้ โดยได้รับควำมร่วมมือจำก
คณะท ำงำนของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรในกำรร่วมก ำหนดกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรส ำรวจ 
รวมทั้งกลุ่มตัวอย่ำงที่ได้เสียสละเวลำแสดงควำมคิดเห็นในแบบสอบถำม ซึ่งศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น 
“นิด้ำโพล” ขอขอบพระคุณทุกฝ่ำยมำ ณ โอกำสนี้ 
 
 

คณะผู้วิจัย 
ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นดิ้ำโพล” 

   สถำบนับัณฑิตพัฒนบรหิำรศำสตร์ 
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สำรบัญ 

 หน้ำ 
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
สำรบัญตำรำง ค 
ผลกำรส ำรวจ งำนบริกำรทดสอบทำงหอ้งปฏิบตัิกำร (กองผลิตภณัฑ์อำหำรและวัสดุสมัผัสอำหำร)  

ผลกำรส ำรวจของกลุม่ผู้รบับริกำร 1 
ผลกำรส ำรวจของกลุม่ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 17 
ผลกำรส ำรวจเชิงคุณภำพ 31 

ภำคผนวก ก เครื่องมือท่ีใชใ้นกำรส ำรวจ 35 
ภำคผนวก ข ผลกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือกำรวิจัย 45 
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สำรบัญตำรำง 

  หน้ำ 
ตำรำงที่ 1 จ ำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไป จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำง

ห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) 
1 

ตำรำงที่ 2 จ ำนวนและร้อยละของเหตุผลในกำรเลือกใช้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์
อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร)  

2 

ตำรำงที่ 3 จ ำนวนและร้อยละของประเภทของแหล่งข้อมูลที่ท ำให้ผู้รับบริกำรรู้จักกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำร
และวัสดุสัมผัสอำหำร)  

3 

ตำรำงท่ี 4 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมคำดหวังในคุณภำพ  
กำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์
อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) 

4 

ตำรำงท่ี 5 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมพึงพอใจในคุณภำพ 
กำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์
อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) 

8 

ตำรำงท่ี 6 จ ำนวนและร้อยละของผู้รับบริกำรที่มีประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์
อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) 

12 

ตำรำงท่ี 7 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมเชื่อมั่นในคุณภำพ 
กำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์
อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) 

13 

ตำรำงท่ี 8 จ ำนวนและร้อยละของผู้รับบริกำรที่มีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังให้ 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติม จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของ 
งำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร)  

14 

ตำรำงที่ 9 จ ำนวนและร้อยละของผู้รับบริกำรที่มีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังให้ 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติม จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของ 
งำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร)  

15 

ตำรำงท่ี 10 จ ำนวนและร้อยละข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของ
งำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) 

16 

ตำรำงท่ี 11 จ ำนวนและร้อยละของประเภทหน่วยงำนที่มำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร  
(กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) 

17 

ตำรำงที่ 12 จ ำนวนและร้อยละของวัตถุประสงค์ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร  
(กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) 

17 
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สำรบัญตำรำง (ต่อ) 

  หน้ำ 
ตำรำงที่ 13  จ ำนวนและร้อยละของหน่วยงำน/งำนบริกำรที่มำติดต่อ จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและ
วัสดุสัมผัสอำหำร)  

18 

ตำรำงที่ 14  จ ำนวนและร้อยละของควำมถี่ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  
จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร  
(กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) (ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ) 

19 

ตำรำงที่ 15  จ ำนวนและร้อยละของประเภทแหล่งข้อมูลที่ท ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้จัก 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบ
ทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร)  

19 

ตำรำงที่ 16  คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมคำดหวังในคุณภำพ
กำรให้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร 
(กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) 

20 

ตำรำงที่ 17  คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมพึงพอใจในคุณภำพ
กำรให้บริกำรของผู้มีสว่นไดส้่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร 
(กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) 

23 

ตำรำงที่ 18  จ ำนวนและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพ
กำรให้บริกำร จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำง
ห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) 

25 

ตำรำงที่ 19   คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมเชื่อมั่นในคุณภำพ
กำรให้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร 
(กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) 

27 

ตำรำงที่ 20  จ ำนวนและร้อยละของช่องทำงที่สะดวกในกำรติดต่อกับกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร  
(กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) 

28 

ตำรำงที่ 21   จ ำนวนและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังให้
กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติม จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
งำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) 

29 

ตำรำงที่ 22  จ ำนวนและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังให้
กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติม จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
งำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) 

29 
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สำรบัญตำรำง (ต่อ) 

  หน้ำ 
ตำรำงที ่23   จ ำนวนและร้อยละข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและ
วัสดุสัมผัสอำหำร) 

30 
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 ผลส ำรวจของกลุ่มผู้รับบริกำร 
 

 งำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวสัดุสัมผสัอำหำร) 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้รับบริกำร 

ตำรำงที่ 1 จ ำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไป จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร 
(กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ 

1. ชำย 61 35.88 
2. หญิง 109 64.12 

รวมทั้งสิ้น 170 100.00 
อำยุ 

1. น้อยกว่ำ 20 ปี 0 0.00 
2. 20-29 ป ี 25 14.71 
3. 30-39 ป ี 93 54.71 
4. 40-49 ป ี 35 20.59 
5. 50-59 ป ี 17 10.00 
6. 60 ปีขึ้นไป 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 170 100.00 
ระดับกำรศึกษำสูงสุด 

1. ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 12 7.06 
2. ปริญญำตรี 152 89.41 
3. ปริญญำโท 6 3.53 
4. ปริญญำเอก 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 170 100.00 
สถำนภำพกำรท ำงำนในปัจจุบัน 

1. ข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 28 16.47 
2. พนักงำน/ลูกจ้ำงเอกชน 126 74.12 
3. เจ้ำของธุรกิจ/โรงงำน/อุตสำหกรรม 11 6.47 
4. ผู้ประกอบกำร OTOP/SMEs 5 2.94 
5. เกษตรกร 0 0.00 
6. นักเรียน/นักศึกษำ 0 0.00 
7. แม่บ้ำน/พ่อบ้ำน 0 0.00 

รวมทั้งส้ิน 170 100.00 
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จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ 
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์
อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.12 และเพศชำย ร้อยละ 35.88  
ส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 30-39 ปี ร้อยละ 54.71 รองลงมำ คือ อำยุระหว่ำง 40-49 ปี ร้อยละ 20.59 
อำยุระหว่ำง 20-29 ปี ร้อยละ 14.71 และอำยุระหว่ำง 50-59 ปี ร้อยละ 10.00 ตำมล ำดับ 
 กลุ่มผู้รับบริกำรส่วนใหญ่ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี ร้อยละ 89.41 รองลงมำ คือ 
ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี ร้อยละ 7.06 และส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโท 
ร้อยละ 3.53 ตำมล ำดับ 
 กลุ่มผู้รับบริกำรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเป็นพนักงำน/ลูกจ้ำงเอกชน ร้อยละ 74.12 
รองลงมำ คือ ข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 16.47 เจ้ำของธุรกิจ/
โรงงำน/อุตสำหกรรม ร้อยละ 6.47 และผู้ประกอบกำร OTOP/SMEs ร้อยละ 2.94 ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที่ 2 จ ำนวนและร้อยละของเหตุผลในกำรเลือกใช้บริกำรกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำม

ผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุ
สัมผัสอำหำร) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

เหตุผลในกำรเลือกใช้บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 
1. เป็นส่วนรำชกำร 87 51.18 
2. ควำมหลำกหลำย/ครบถ้วนของกำรให้บริกำร 59 34.71 
3. ควำมน่ำเชื่อถือ/ชื่อเสียงของหน่วยงำน  129 75.88 
4. ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล  100 58.82 
5. คุณภำพของกำรให้บริกำร  68 40.00 
6. รำคำค่ำบริกำร 63 37.06 
7. คุณภำพ/ควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกร 65 38.24 
8. กำรบริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร 25 14.71 
9. ท ำเลที่ตั้ง 5 2.94 

 
 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ 
 เหตุผลที่กลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัตกิำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและ
วัสดุสัมผัสอำหำร) เลือกใช้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ส่วนใหญ่คิดว่ำกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
มีควำมน่ำเชื่อถือ/ชื่อเสียงของหน่วยงำน ร้อยละ 75.88 รองลงมำ คือ ได้รับกำรรับรองตำม
มำตรฐำนสำกล ร้อยละ 58.82 เป็นส่วนรำชกำร ร้อยละ 51.18 คุณภำพของกำรให้บริกำร ร้อยละ 
40.00 และคุณภำพ/ควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกร ร้อยละ 38.24 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 3 จ ำนวนและร้อยละของประเภทของแหล่งข้อมูลที่ท ำให้ผู้รับบริกำรรู้จักกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและ
วัสดุสัมผัสอำหำร) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

ประเภทของแหล่งข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 
1. เว็บไซต ์ 102 60.00 
2. เฟสบุ๊ก 7 4.12 
3. วิทยุ/โทรทัศน์ 5 2.94 
4. สื่อสิ่งพิมพ์ 22 12.94 
5. บุคคลแนะน ำ 88 51.76 
6. งำนสัมมนำ/นิทรรศกำร 35 20.59 

 
 จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ 
 ประเภทของแหล่งข้อมูลที่ท ำให้กลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร 
(กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) รู้จักกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ส่วนใหญ่รู้จักจำกเว็บไซต์
มำกที่สุด ร้อยละ 60.00 รองลงมำ คือ บุคคลแนะน ำ ร้อยละ 51.76 งำนสัมมนำ/นิทรรศกำร  
ร้อยละ 20.59 สื่อสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 12.94 และเฟสบุ๊ก ร้อยละ 4.12 ตำมล ำดับ 
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ส่วนที่ 2 ประเมินควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 

ตำรำงที่ 4 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร  
(กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร)  

ประเด็นควำมคำดหวัง 
ระดับควำมคำดหวัง 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำม

คำดหวัง 

ร้อยละ
ของ

คะแนน น้อยท่ีสุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 

ด้ำนกระบวนกำร และขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.12 0.582 มำก 82.40 
1. กำรประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอนและ
ระยะเวลำกำรให้บริกำร 

0 2 29 89 50 4.10 0.710 มำก 82.00 
(0.00) (1.18) (17.06) (52.35) (29.41) 

   
  

2. ขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน กระชับ และไม่ซับซ้อน 
0 7 23 93 47 4.06 0.759 มำก 81.20 

(0.00) (4.12) (13.53) (54.71) (27.65) 
   

  
3. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 2 4 53 57 54 3.92 0.910 มำก 78.40 

(1.18) (2.35) (31.18) (33.53) (31.76)      
4. ควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร 0 0 15 99 56 4.24 0.601 มำกที่สุด 84.80 

(0.00) (0.00) (8.82) (58.24) (32.94)      
5. แบบฟอร์มใบค ำร้อง/ค ำขอรับบริกำรเข้ำใจง่ำย 0 0 32 79 59 4.16 0.716 มำก 83.20 

(0.00) (0.00) (18.82) (46.47) (34.71)      
6. กำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำนแกผู่้รับบริกำรทรำบอย่ำงชัดเจน 0 0 18 89 63 4.26 0.639 มำกที่สุด 85.20 

(0.00) (0.00) (10.59) (52.35) (37.06)      
7. ระบบ MOST One Stop Service ใช้งำนง่ำย สะดวก 
และไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

0 2 41 69 58 4.08 0.792 มำก 81.60 
(0.00) (1.18) (24.12) (40.59) (34.12)      

ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร 4.25 0.545 มำกที่สุด 85.00 
8. ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น ตอบค ำถำมชี้แจง
ข้อสงสัย, ให้ค ำแนะน ำ, แก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง เป็นต้น 

0 0 22 86 62 4.24 0.664 มำกทีสุ่ด 84.80 
(0.00) (0.00) (12.94) (50.59) (36.47)     



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้สว่นเสียของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ศูนย์ส ำรวจควำมคดิเห็น “นิด้ำโพล” -5- 

ตำรำงที่ 4 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร 
(กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร)  

ประเด็นควำมคำดหวัง 
ระดับควำมคำดหวัง 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำม

คำดหวัง 

ร้อยละ
ของ

คะแนน 
น้อยท่ีสุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 

9. ควำมเต็มใจและควำมพร้อมในกำรให้บริกำรอย่ำงสุภำพ 0 0 27 78 65 4.22 0.703 มำกที่สุด 84.40 
(0.00) (0.00) (15.88) (45.88) (38.24)      

10. ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ไม่ขอสิ่ง 
ตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ เป็นต้น 

0 0 13 74 83 4.41 0.630 มำกที่สุด 88.20 
(0.00) (0.00) (7.65) (43.53) (48.82)   

 
  

11. ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำยบุคลิกภำพท่ำทำง 
ของผู้ให้บริกำร 

0 0 22 78 70 4.28 0.681 มำกที่สุด 85.60 
(0.00) (0.00) (12.94) (45.88) (41.18)      

12. กำรให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ 0 0 24 74 72 4.28 0.698 มำกที่สุด 85.60 
(0.00) (0.00) (14.12) (43.53) (42.35)      

13. ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกรผู้ให้บริกำร 0 1 39 82 48 4.04 0.733 มำก 80.80 
(0.00) (0.59) (22.94) (48.24) (28.24)      

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.06 0.519 มำก 81.20 
14. สถำนที่ให้บริกำรเหมำะสม เดินทำงสะดวก 0 3 33 99 35 3.98 0.688 มำก 79.60 

(0.00) (1.76) (19.41) (58.24) (20.59)      
15. ควำมเพียงพอของจุด/ช่องกำรให้บริกำร/อุปกรณ์ 
กำรให้บริกำรเหมำะสม 

0 0 38 86 46 4.05 0.703 มำก 81.00 
(0.00) (0.00) (22.35) (50.59) (27.06)      

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

0 0 41 86 43 4.01 0.705 มำก 80.20 
(0.00) (0.00) (24.12) (50.59) (25.29)      

17. กำรเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อกำรให้บริกำร เช่น กล่อง
รับควำมคิดเห็น, แบบสอบถำม เป็นต้น 

0 6 32 103 29 3.91 0.704 มำก 78.20 
(0.00) (3.53) (18.82) (60.59) (17.06)     
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ตำรำงที่ 4 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร 
(กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร)   

ประเด็นควำมคำดหวัง 
ระดับควำมคำดหวัง 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำม

คำดหวัง 

ร้อยละ
ของ

คะแนน 
น้อยท่ีสุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 

18. มีช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำนในหลำยรูปแบบ 
เช่น ทำงโทรศัพท์, อีเมล, สื่ออินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

0 0 26 90 54 4.16 0.668 มำก 83.20 
(0.00) (0.00) (15.29) (52.94) (31.76)      

19. ควำมสะอำดเรียบร้อยของสถำนที่ให้บริกำร 0 2 18 90 60 4.22 0.677 มำกที่สุด 84.40 
(0.00) (1.18) (10.59) (52.94) (35.29)      

ด้ำนกำรให้บริกำร 4.33 0.526 มำกที่สุด 86.60 
20. กำรได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร 0 0 14 90 66 4.31 0.616 มำกที่สุด 86.20 

(0.00) (0.00) (8.24) (52.94) (38.82)      
21. กำรบริกำรมีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ 0 0 9 83 78 4.41 0.591 มำกที่สุด 88.20 

(0.00) (0.00) (5.29) (48.82) (45.88)      
22. กำรได้รับบริกำรที่คุ้มค่ำ และมีประโยชน์ 0 0 6 99 65 4.35 0.547 มำกที่สุด 87.00 

(0.00) (0.00) (3.53) (58.24) (38.24)      
23. กำรส่งมอบงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 0 2 18 87 63 4.24 0.684 มำกที่สุด 84.80 

(0.00) (1.18) (10.59) (51.18) (37.06)      
24. ภำพรวมกำรให้บริกำร 0 0 21 92 57 4.21 0.645 มำกที่สุด 84.20 

(0.00) (0.00) (12.35) (54.12) (33.53)   
 

 
ผลรวมเฉลี่ยจำกทุกประเด็น 4.19 0.490 มำก 83.80 
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 จำกตำรำงที ่4 พบว่ำ 
 ในภำพรวมกลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและ
วัสดุสัมผัสอำหำร) มีควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรเฉลี่ยจำกทุกประเด็นอยู่ในระดับมำก โดยคิดเป็น 
4.19 คะแนน (ร้อยละ 83.80) เมื่อจ ำแนกเป็นรำยด้ำน พบว่ำ  

ด้ำนกระบวนกำร และขั้นตอนกำรให้บริกำร เกือบทุกประเด็นมีควำมคำดหวังอยู่ในระดับมำก 
ภำพรวมคิดเป็น 4.12 คะแนน (ร้อยละ 82.40) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก 
ดังนี้  ประเด็นกำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำนแก่ผู้รับบริกำรทรำบอย่ำงชัดเจน คิดเป็น 4.26 คะแนน  
(ร้อยละ 85.20) รองลงมำ คือ ประเด็นควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร คิดเป็น 4.24 คะแนน 
(ร้อยละ 84.80) และประเด็นแบบฟอร์มใบค ำร้อง/ค ำขอรับบริกำรเข้ำใจง่ำย คิดเป็น 4.16 คะแนน  
(ร้อยละ 83.20) ตำมล ำดับ 
 ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร เกือบทุกประเด็นมีควำมคำดหวังอยู่ในระดับมำกที่สุด ภำพรวมคิดเป็น 
4.25 คะแนน (ร้อยละ 85.00) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็นควำม
ซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ เป็นต้น 
คิดเป็น 4.41 คะแนน (ร้อยละ 88.20) รองลงมำ คือ ประเด็นควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำยบุคลิกภำพ
ท่ำทำงของผู้ให้บริกำร และประเด็นกำรให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ ในสัดส่วนที่เท่ำกัน  
คิดเป็น 4.28 คะแนน (ร้อยละ 85.60) และประเด็นควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น ตอบค ำถำม
ชี้แจงข้อสงสัย, ให้ค ำแนะน ำ, แก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง เป็นต้น คิดเป็น 4.24 คะแนน (ร้อยละ 84.80) 
ตำมล ำดับ 
 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เกือบประเด็นมีควำมคำดหวังอยู่ในระดับมำก ภำพรวมคิดเป็น 4.06 
คะแนน (ร้อยละ 81.20) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็นควำมสะอำด
เรียบร้อยของสถำนที่ให้บริกำร คิดเป็น 4.22 คะแนน (ร้อยละ 84.40) รองลงมำ คือ ประเด็นมีช่องทำง 
กำรติดต่อประสำนงำนในหลำยรูปแบบ เช่น ทำงโทรศัพท์ , อีเมล, สื่ออินเตอร์เน็ต เป็นต้น คิดเป็น 4.16 
คะแนน (ร้อยละ 83.20) และประเด็นควำมเพียงพอของจุด/ช่องกำรให้บริกำร/อุปกรณ์กำรให้บริกำร
เหมำะสม คิดเป็น 4.05 คะแนน (ร้อยละ 81.00) ตำมล ำดับ 
 ด้ำนกำรให้บริกำร ทุกประเด็นมีควำมคำดหวังอยู่ในระดับมำกที่สุด ภำพรวมคิดเป็น 4.33 คะแนน 
(ร้อยละ 86.60) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็นกำรบริกำร 
มีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ คิดเป็น 4.41 คะแนน (ร้อยละ 88.20) รองลงมำ คือ ประเด็นกำรได้รับบริกำร 
ที่คุ้มค่ำ และมีประโยชน์ คิดเป็น 4.35 คะแนน (ร้อยละ 87.00) และประเด็นกำรได้รับบริกำรที่ตรงตำม
ควำมต้องกำร คิดเป็น 4.31 คะแนน (ร้อยละ 86.20) ตำมล ำดับ 
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ศูนย์ส ำรวจควำมคดิเห็น “นิด้ำโพล” -8- 

ตำรำงที่ 5 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร  
(กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร)  

ประเด็นควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน น้อยท่ีสุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 

ด้ำนกระบวนกำร และขั้นตอนกำรให้บริกำร 3.76 0.574 มำก 75.20 
1. กำรประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอนและ
ระยะเวลำกำรให้บริกำร 

4 8 44 89 25 3.72 0.857 มำก 74.40 
(2.35) (4.71) (25.88) (52.35) (14.71) 

   
  

2. ขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน กระชับ และไม่ซับซ้อน 1 11 44 95 19 3.71 0.774 มำก 74.20 
(0.59) (6.47) (25.88) (55.88) (11.18) 

   
  

3. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 3 23 82 48 14 3.28 0.863 ปำน 65.60 
(1.76) (13.53) (48.24) (28.24) (8.24)   กลำง   

4. ควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร 0 0 27 101 42 4.09 0.633 มำก 81.80 
(0.00) (0.00) (15.88) (59.41) (24.71)      

5. แบบฟอร์มใบค ำร้อง/ค ำขอรับบริกำรเข้ำใจง่ำย 3 2 44 89 32 3.85 0.797 มำก 77.00 
(1.76) (1.18) (25.88) (52.35) (18.82)      

6. กำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำนแก่ผู้รับบริกำรทรำบอย่ำง
ชัดเจน 

3 2 30 100 35 3.95 0.768 มำก 79.00 
(1.76) (1.18) (17.65) (58.82) (20.59)      

7. ระบบ MOST One Stop Service ใช้งำนง่ำย สะดวก 
และไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

2 8 51 82 27 3.73 0.827 มำก 74.60 
(1.18) (4.71) (30.00) (48.24) (15.88)     

ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร 4.11 0.487 มำก 82.20 
8. ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น ตอบค ำถำมชี้แจง
ข้อสงสัย, ให้ค ำแนะน ำ, แก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง เป็นต้น 

0 0 29 109 32 4.02 0.601 มำก 80.40 
(0.00) (0.00) (17.06) (64.12) (18.82)     
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ตำรำงที่ 5 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร 
(กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร)  

ประเด็นควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน 
น้อยท่ีสุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 

9. ควำมเต็มใจและควำมพร้อมในกำรให้บริกำรอย่ำงสุภำพ 0 0 32 91 47 4.09 0.678 มำก 81.80 
(0.00) (0.00) (18.82) (53.53) (27.65)      

10. ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ไม่ขอสิ่ง 
ตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ เป็นต้น 

3 0 5 78 84 4.41 0.718 มำกที่สุด 88.20 
(1.76) (0.00) (2.94) (45.88) (49.41)   

 
  

11. ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำยบุคลิกภำพท่ำทำง 
ของผู้ให้บริกำร 

0 0 6 107 57 4.30 0.531 มำกที่สุด 86.00 
(0.00) (0.00) (3.53) (62.94) (33.53)      

12. กำรให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ 3 0 17 98 52 4.15 0.738 มำก 83.00 
(1.76) (0.00) (10.00) (57.65) (30.59)      

13. ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกรผู้ให้บริกำร 0 11 56 77 26 3.69 0.807 มำก 73.80 
(0.00) (6.47) (32.94) (45.29) (15.29)      

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 3.97 0.487 มำก 79.40 
14. สถำนที่ให้บริกำรเหมำะสม เดินทำงสะดวก 3 6 36 100 25 3.81 0.792 มำก 76.20 

(1.76) (3.53) (21.18) (58.82) (14.71)      
15. ควำมเพียงพอของจุด/ช่องกำรให้บริกำร/อุปกรณ์ 
กำรให้บริกำรเหมำะสม 

0 0 44 91 35 3.95 0.682 มำก 79.00 
(0.00) (0.00) (25.88) (53.53) (20.59)      

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

0 4 30 95 41 4.02 0.717 มำก 80.40 
(0.00) (2.35) (17.65) (55.88) (24.12)      

17. กำรเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อกำรให้บริกำร เช่น กล่อง
รับควำมคิดเห็น, แบบสอบถำม เป็นต้น 

0 6 34 109 21 3.85 0.668 มำก 77.00 
(0.00) (3.53) (20.00) (64.12) (12.35)     
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ตำรำงที่ 5 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร  
(กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) 

ประเด็นควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน 
น้อยท่ีสุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 

18. มีช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำนในหลำยรูปแบบ 
เช่น ทำงโทรศัพท์, อีเมล, สื่ออินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

0 0 35 108 27 3.95 0.604 มำก 79.00 
(0.00) (0.00) (20.59) (63.53) (15.88)      

19. ควำมสะอำดเรียบร้อยของสถำนที่ให้บริกำร 0 0 7 115 48 4.24 0.517 มำกที่สุด 84.80 
(0.00) (0.00) (4.12) (67.65) (28.24)      

ด้ำนกำรให้บริกำร 4.20 0.540 มำก 84.00 
20. กำรได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร 3 0 14 107 46 4.14 0.705 มำก 82.80 

(1.76) (0.00) (8.24) (62.94) (27.06)      
21. กำรบริกำรมีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ 3 0 2 92 73 4.36 0.685 มำกที่สุด 87.20 

(1.76) (0.00) (1.18) (54.12) (42.94)      
22. กำรได้รับบริกำรที่คุ้มค่ำ และมีประโยชน์ 0 0 9 107 54 4.26 0.550 มำกที่สุด 85.20 

(0.00) (0.00) (5.29) (62.94) (31.76)      
23. กำรส่งมอบงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 0 2 30 101 37 4.02 0.666 มำก 80.40 

(0.00) (1.18) (17.65) (59.41) (21.76)      
24. ภำพรวมกำรให้บริกำร 0 0 15 120 35 4.12 0.531 มำก 82.40 

(0.00) (0.00) (8.82) (70.59) (20.59)   
 

 
ผลรวมเฉลี่ยจำกทุกประเด็น 4.03 0.440 มำก 80.60 
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 จำกตำรำงที ่5 พบว่ำ 
 ในภำพรวมกลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำร 
และวัสดุสัมผัสอำหำร) มีควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรเฉลี่ยจำกทุกประเด็นอยู่ในระดับมำก  
โดยคิดเป็น 4.03 คะแนน (ร้อยละ 80.60) เมื่อจ ำแนกเป็นรำยด้ำน พบว่ำ  
 ด้ำนกระบวนกำร และขั้นตอนกำรให้บริกำร เกือบทุกประเด็นมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
ภำพรวมคิดเป็น 3.76 คะแนน (ร้อยละ 75.20) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก 
ดังนี้ ประเด็นควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร คิดเป็น 4.09 คะแนน (ร้อยละ 81.80) รองลงมำ 
คือ ประเด็นกำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำนแก่ผู้รับบริกำรทรำบอย่ำงชัดเจน คิดเป็น 3.95 คะแนน  
(ร้อยละ 79.00) และประเด็นแบบฟอร์มใบค ำร้อง/ค ำขอรับบริกำรเข้ำใจง่ำย คิดเป็น 3.85 คะแนน  
(ร้อยละ 77.00) ตำมล ำดับ 
 ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร เกือบทุกประเด็นมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ภำพรวมคิดเป็น 4.11 
คะแนน (ร้อยละ 82.20) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็นควำม
ซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ เป็นตน้ 
คิดเป็น 4.41 คะแนน (ร้อยละ 88.20) รองลงมำ คือ ประเด็นควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำยบุคลิกภำพ
ท่ำทำงของผู้ให้บริกำร คิดเป็น 4.30 คะแนน (ร้อยละ 86.00) และประเด็นกำรให้บริกำร ด้วยควำม 
เสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ คิดเป็น 4.15 คะแนน (ร้อยละ 83.00) ตำมล ำดับ 
 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เกือบทุกประเด็นมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ภำพรวมคิดเป็น 
3.97 คะแนน (ร้อยละ 79.40) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็น
ควำมสะอำดเรียบร้อยของสถำนที่ ให้บริกำร คิดเป็น 4.24 คะแนน (ร้อยละ 84.80) รองลงมำ คือ 
ประเด็นควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่นั่ง, น้ ำดื่ม, เอกสำร, ห้องน้ ำ เป็นต้น คิดเป็น 
4.02 คะแนน (ร้อยละ 80.40) ประเด็นควำมเพียงพอของจุด/ช่องกำรให้บริกำร/อุปกรณ์กำรให้บริกำร
เหมำะสม และประเด็นมีช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำนในหลำยรูปแบบ เช่น ทำงโทรศัพท์ , อีเมล,  
สื่ออินเตอร์เน็ต เป็นต้น ในสัดส่วนที่เท่ำกัน คิดเป็น 3.95 คะแนน (ร้อยละ 79.00) ตำมล ำดับ 
 ด้ำนกำรให้บริกำร เกือบทุกประเด็นมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด ภำพรวมคิดเป็น 4.20 
คะแนน (ร้อยละ 84.00) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็นกำรบริกำร
มีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ คิดเป็น 4.36 คะแนน (ร้อยละ 87.20) รองลงมำ คือ ประเด็นกำรได้รับบริกำร
ที่คุ้มค่ำ และมีประโยชน์ คิดเป็น 4.26 คะแนน (ร้อยละ 85.20) และประเด็นกำรได้รับบริกำรที่ตรงตำม
ควำมต้องกำร คิดเป็น 4.14 คะแนน (ร้อยละ 82.80) ตำมล ำดับ 
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ส่วนที่ 3 ประเมินควำมไมพึ่งพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 

ตำรำงที่ 6 จ ำนวนและร้อยละของผู้รับบริกำรท่ีมีประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำร
และวัสดุสัมผัสอำหำร) 

ประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 
ไม่มีประเด็นไม่พึงพอใจ 139 81.76 
มีประเด็นไม่พึงพอใจ 31 18.24 

ประเด็นไม่พึงพอใจ อันดับ ร้อยละ  

1. ระยะเวลำในกำรให้บริกำร 1 38.46  

2. ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรติดต่อประสำนงำน 2 16.08  

3. ควำมเพียงพอของสถำนที่จอดรถ 3 13.99  
4. กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 4 10.49  
5. ควำมน่ำเชื่อถือของกำรบริกำร 5 7.69  
6. กำรประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอนกำรให้บริกำร 6 6.99  
7. กำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่ รปภ. 7 2.80  
8. ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรกำรให้บริกำร 8 2.10  
9. ด้ำนอ่ืน ๆ เช่น กำรประสำนงำนของเจ้ำหน้ำที่เรื่องกำร
ออกรำยงำน (มีกำรโทรแจ้งและส่งเมล์ โดยให้เพ่ิม Spec  
ในรำยงำน แต่รำยงำนออกมำไม่มี Spec ตำมที่แจ้ง สอบถำม
ไปว่ำท ำไมถึงไม่ด ำเนินกำรให้ ทำงเจ้ำหน้ำที่ก็ตอบกลับมำว่ำ
ต้องเขียนในใบค ำร้องตั้งแต่แรก ซึ่งทำงเรำเพ่ิงได้รับข้อมูลจำก
ลูกค้ำหลังไปส่งตัวอย่ำงแล้ว โดยได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ว่ำ
สำมำรถเพ่ิม Spec ได้ โดยแนะน ำให้ทำงเรำแจ้งมำทำงอีเมล 
เรำก็ท ำตำมท่ีแนะน ำ สุดท้ำยก็ต้องยอมรับกับรำยงำนที่ออกมำ) 

9 1.40 

 

รวมทั้งสิ้น 170 100.00 
 

จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำ  
 กลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุ
สัมผัสอำหำร) ส่วนใหญ่ไม่มีประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 81.76 และมีประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 
18.24 โดยมีประเด็นที่ไม่พึงพอใจมำกที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 คือ ระยะเวลำในกำร
ให้บริกำร ร้อยละ 38.46 รองลงมำอันดับ 2 คือ ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรติดต่อประสำนงำน  
ร้อยละ 16.08 อันดับ 3 คือ ควำมเพียงพอของสถำนที่จอดรถ ร้อยละ 13.99 อันดับ 4 คือ  
กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ ร้อยละ 10.49 และอันดับ 5 ควำมน่ำเชื่อถือของกำรบริกำร ร้อยละ 
7.69 ตำมล ำดับ 
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ส่วนที่ 4 ประเมินควำมเชือ่มั่นของผู้รับบริกำรต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
ตำรำงที่ 7 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร  

(กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) 

ประเด็นควำมเชื่อม่ัน 
ระดับควำมเชื่อม่ัน 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำม
เชื่อม่ัน 

ร้อยละ
ของ

คะแนน น้อยท่ีสุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 

1. ควำมเป็นส่วนรำชกำร  0 0 4 87 79 4.44 0.543 มำกที่สุด 88.80 
(0.00) (0.00) (2.35) (51.18) (46.47)      

2. ได้กำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล  0 0 5 90 75 4.41 0.550 มำกที่สุด 88.20 
(0.00) (0.00) (2.94) (52.94) (44.12)      

3. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร  0 3 11 121 35 4.11 0.576 มำก 82.20 
(0.00) (1.76) (6.47) (71.18) (20.59)      

4. ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ  0 0 9 120 41 4.19 0.510 มำก 83.80 
(0.00) (0.00) (5.29) (70.59) (24.12)      

5. ให้บริกำรด้วยควำมถูกต้อง เที่ยงตรง เชื่อถือได้  0 0 1 114 55 4.32 0.479 มำกที่สุด 86.40 
(0.00) (0.00) (0.59) (67.06) (32.35)      

6. ควำมสำมำรถของเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยำศำสตร์  0 0 18 106 46 4.16 0.593 มำก 83.20 
(0.00) (0.00) (10.59) (62.35) (27.06)      

7. ด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต สำมำรถ
ตรวจสอบได้ 

0 0 5 100 65 4.35 0.537 มำกที่สุด 87.00 
(0.00) (0.00) (2.94) (58.82) (38.24)      

8. บุคลำกรปฏิบัติงำนด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ  0 0 19 98 53 4.20 0.621 มำก 84.00 
(0.00) (0.00) (11.18) (57.65) (31.18)      

9. ผลทดสอบมีควำมถูกต้องเชื่อถือได้  0 0 4 97 69 4.38 0.534 มำกที่สุด 87.60 
(0.00) (0.00) (2.35) (57.06) (40.59)      

10. กำรรักษำควำมลับของผู้รับบริกำร 0 0 4 87 79 4.44 0.543 มำกที่สุด 88.80 
(0.00) (0.00) (2.35) (51.18) (46.47)      

ภำพรวมควำมเชื่อม่ัน 4.30 0.416 มำกที่สุด 86.00 
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 จำกตำรำงที่ 7 พบว่ำ 
 ในภำพรวมกลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและ
วัสดุสัมผัสอำหำร) มีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็น 4.30 คะแนน 
(ร้อยละ 86.00) โดยประเด็นที่มีควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ประเด็นควำมเป็น 
ส่วนรำชกำร และประเด็นกำรรักษำควำมลับของผู้รับบริกำร ในสัดส่วนที่เท่ำกัน คิดเป็น 4.44 คะแนน 
(ร้อยละ 88.80) รองลงมำ คือ ประเด็นได้กำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล คิดเป็น 4.41 คะแนน  
(ร้อยละ 88.20) ประเด็นผลทดสอบมีควำมถูกต้องเชื่อถือได้ คิดเป็น 4.38 คะแนน (ร้อยละ 87.60) 
ประเด็นด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต สำมำรถตรวจสอบได้  คิดเป็น 4.35 คะแนน  
(ร้อยละ 87.00) และประเด็นให้บริกำรด้วยควำมถูกต้อง เที่ยงตรง เชื่อถือได้ คิดเป็น 4.32 คะแนน 
(ร้อยละ 86.40) ตำมล ำดับ

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

ตำรำงที่ 8 จ ำนวนและร้อยละของผู้รับบริกำรที่มีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
จัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติม จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร 
(กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) 

ควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้มีบริกำรเพิ่มเติม จ ำนวน ร้อยละ 

1. ไม่มีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวัง 22 12.94 
2. มีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวัง 148 87.06 

รวมทั้งสิ้น 170 100.00 
 

จำกตำรำงที่ 8 พบว่ำ  
 กลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุ
สัมผัสอำหำร) ส่วนใหญ่มีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้มีบริกำร
เพ่ิมเติม ร้อยละ 87.06 และบำงส่วนที่ไม่มีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวัง ร้อยละ 12.94 
ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 9 จ ำนวนและร้อยละของผู้รับบริกำรที่มีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
จัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติม จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร 
(กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (เฉพาะผู้ที่มีความ
ต้องการ หรือความคาดหวัง) 

ประเด็นที่มีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวัง จ ำนวน ร้อยละ 
1. ขยำยกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อำคำรตั้ว)  
ให้ครอบคลุมทุกงำนบริกำรของหน่วยงำน 

62 41.89 

2. เพ่ิมศูนย์รับบริกำรในส่วนภูมิภำค 84 56.76 
3. มีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร เช่น กำรรับตัวอย่ำง, กำรรับรำยงำนทำง SMS เป็นต้น 49 33.11 
4. กำรส่งมอบรำยงำนผลกำรทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผ่ำนระบบออนไลน์ 99 66.89 
5. กำรส่งมอบรำยงำนทดสอบควำมช ำนำญผ่ำนระบบออนไลน์ 48 32.43 
6. ให้มีกำรรับช ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนบัตรเครดิต 31 20.95 
7. ปรับปรุงแบบฟอร์มต่ำง ๆ ในกำรขอรับบริกำรให้เข้ำใจง่ำยขึ้น 43 29.05 
8. กำรให้บริกำรรับตัวอย่ำงทดสอบนอกสถำนที่ (โดยคิดค่ำบริกำรเพิ่ม) 56 37.84 
9. อ่ืน ๆ เช่น ระบบกำรขอข้อมูลหรือใบเสนอรำคำผ่ำน MOST บำงครั้ง ไม่ตอบโจทย์ 
ในค ำถำม ถึงเเม้จะส่งข้อควำมถำมผ่ำน MOST ก็ยังไม่ได้ค ำตอบว่ำสิ่งที่จะวิเครำะห์ 
ทำงกรมวิทยำศำสตร์บริกำรสำมำรถวิเครำะห์ได้หรือไม่ หรือไม่มีกำรตอบกลับใด ๆ  
จำกระบบ, ระยะเวลำในกำรให้บริกำรควรเร็วกว่ำนี้ เป็นต้น 

5 3.38 

 
 จำกตำรำงที่ 9 พบว่ำ  
 ควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังของกลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงหอ้งปฏิบตักิำร 
(กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) ที่อยำกให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้บริกำรเพ่ิมเติม 
พบว่ำ ส่วนใหญ่ต้องกำรให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรมีกำรส่งมอบรำยงำนผลกำรทดสอบ/สอบเทียบ 
ใบรับรองผ่ำนระบบออนไลน์ ร้อยละ 66.89 รองลงมำ คือ เพิ่มศูนย์รับบริกำรในส่วนภูมิภำค ร้อยละ 
56.76 ขยำยกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อำคำรตั้ว) ให้ครอบคลุม  
ทุกงำนบริกำรของหน่วยงำน ร้อยละ 41.89 กำรให้บริกำรรับตัวอย่ำงทดสอบนอกสถำนที่ (โดยคิด
ค่ำบริกำรเพ่ิม) ร้อยละ 37.84 และมีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร เช่น กำรรับตัวอย่ำง, กำรรับรำยงำนทำง 
SMS เป็นต้น ร้อยละ 33.11 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 10 จ ำนวนและร้อยละข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำน
บริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) 

ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ  จ ำนวน ร้อยละ 
⚫ ส ำหรับตัวอย่ำงที่แสดงควำมคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้  2 1.18 

1. ควรปรับปรุงหลักกำรทดสอบให้ทันกฎหมำยต่ำงประเทศ : ร้อยละ 50.00   
2. อยำกให้มีระบบแก้ไขหรือเปลี่ยนข้อมูลทำงออนไลน์หรือผ่ำน
อีเมลได้ เนื่องจำกเวลำที่ข้อมูลผิดพลำด หรือชื่อบริษัทต่ำง ๆ 
ผิดพลำดจะต้องเดินทำงไปส่งแก้ไขใหม่อีกครั้ง ท ำให้เสียเวลำมำก 

: ร้อยละ 50.00   

⚫ ส ำหรับตัวอย่ำงท่ีไม่แสดงควำมคิดเห็น   168 98.82 
รวมทั้งสิ้น  170 100.00 

จำกตำรำงที่ 10 พบว่ำ  
 กลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุ
สัมผัสอำหำร) ส่วนใหญ่ไม่มีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ร้อยละ 98.82 และมีเพียงส่วนน้อยที่
มีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ร้อยละ 1.18 โดยเสนอแนะในเรื่องควรปรบัปรงุหลักกำรทดสอบ
ให้ทนักฎหมำยต่ำงประเทศ และอยำกให้มีระบบแก้ไขหรือเปลี่ยนข้อมูลทำงออนไลน์หรือผ่ำนอีเมลได้
เนื่องจำกเวลำที่ข้อมูลผิดพลำด หรือชื่อบริษัทต่ำง ๆ ผิดพลำดจะต้องเดินทำงไปส่งแก้ไข ใหม่อีกครั้ง 
ท ำให้เสียเวลำมำก ร้อยละ 50.00  
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 ผลส ำรวจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 งำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวสัดุสัมผสัอำหำร) 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตำรำงที่ 11 จ ำนวนและร้อยละของประเภทหน่วยงำนที่มำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและ
วัสดุสัมผัสอำหำร) 

ประเภทหน่วยงำน จ ำนวน ร้อยละ 
1. ส่วนรำชกำร 9 30.00 
2. รัฐวิสำหกิจ 2 6.67 
3. องค์กรมหำชน 0 0.00 
4. หน่วยงำนในก ำกับของรัฐ 2 6.67 
5. สมำคม/มูลนิธิ 3 10.00 
6. องค์กรวิชำชีพ 2 6.67 
7. หน่วยงำนเอกชน 12 40.00 

รวม 30 100.00 
  
 จำกตำรำงที่ 11 พบว่ำ 
 ประเภทหน่วยงำนท่ีมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำรของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
งำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) ส่วนใหญ่เป็น
หน่วยงำนเอกชนมำกที่สุด ร้อยละ 40.00 รองลงมำ คือ หน่วยงำนในส่วนรำชกำร ร้อยละ 30.00 
สมำคม/มูลนิธิ ร้อยละ 10.00 หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนในก ำกับของรัฐและองค์กรวิชำชีพ  
ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 6.67 ตำมล ำดับ 
 

ตำรำงที่ 12 จ ำนวนและร้อยละของวัตถุประสงค์ในกำรมำตดิตอ่กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำม
ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัตกิำร (กองผลติภัณฑ์อำหำรและ
วัสดุสมัผัสอำหำร) (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ)  

วัตถุประสงค์ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 
1. ขอค ำปรึกษำ 7 23.33 
2. ขอข้อมูล 2 6.67 
3. ขอรับบริกำร  21 70.00 
4. ประสำนงำนทั่วไป 7 23.33 
5. ประชุม/สัมมนำ 8 26.67 
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 จำกตำรำงที่ 12 พบว่ำ 
 วัตถุประสงค์ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำรของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
งำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) ส่วนใหญ่มำติดต่อ
ขอรับบริกำรมำกที่สุด ร้อยละ 70.00 รองลงมำ คือ ประชุม/สัมมนำ ร้อยละ 26.67 ขอค ำปรึกษำ 
และประสำนงำนทั่วไป ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 23.33 และขอข้อมูล ร้อยละ 6.67 ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที่ 13 จ ำนวนและร้อยละของหน่วยงำน/งำนบริกำรที่มำติดต่อ จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

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

1 3.33 

2. ส ำนักเทคโนโลยีชุมชน  0 0.00 
3. ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร  0 0.00 
4. ส ำนักพัฒนำศักยภำพนักวิทยำศำสตร์ห้องปฏิบัติกำร  0 0.00 
5. ส ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  1 3.33 
6. กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค  2 6.67 
7. กองวัสดุวิศวกรรม 2 6.67 
8. กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร 30 100.00 
9. กองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรและรับรองผลิตภัณฑ์ 4 13.33 

 
 จำกตำรำงที่ 13 พบว่ำ 
 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและ
วัสดุสัมผัสอำหำร) ทั้งหมดเคยมำติดต่อท่ีกองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร รองลงมำ คือ  
มำติดต่อท่ีกองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรและรับรองผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 13.33 กองเคมีภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์อุปโภค และกองวัสดุวิศวกรรม ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 6.67 และส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
เช่น ศูนย์รับบริกำรเบ็ดเสร็จ, กำรเงิน, พัสดุ, ประชำสัมพันธ์ และส ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 3.33 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 14 จ ำนวนและร้อยละของควำมถี่ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและ
วัสดุสัมผัสอำหำร) (ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ)  

ควำมถี่ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 
1. 1 – 5 ครั้ง 23 76.67 
2. 6 – 10 ครั้ง 3 10.00 
3. 11 – 15 ครั้ง 2 6.67 
4. มำกกว่ำ 15 ครั้ง 2 6.67 

รวม 30 100.00 
  
 จำกตำรำงที่ 14 พบว่ำ 
 ควำมถี่ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำรของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำร
ทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ 
ส่วนใหญ่มำติดต่อ 1–5 ครั้ง ร้อยละ 76.67 รองลงมำ คือ มำติดต่อ 6–10 ครั้ง ร้อยละ 10.00  
มำติดต่อ 11–15 ครั้ง และมำติดต่อมำกกว่ำ 15 ครั้ง ในสดัส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 6.67 ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที ่15 จ ำนวนและร้อยละของประเภทแหล่งข้อมูลที่ท ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้จักกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำร
และวัสดุสัมผัสอำหำร) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ประเภทของแหล่งข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 
1. เว็บไซต์ 24 80.00 
2. เฟสบุ๊ก 1 3.33 
3. วิทยุ/โทรทัศน์ 0 0.00 
4. สื่อสิ่งพิมพ์ 8 26.67 
5. บุคคลแนะน ำ 12 40.00 
6. งำนสัมมนำ/นิทรรศกำร 11 36.67 

 

 จำกตำรำงที่ 15 พบว่ำ 
 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและ
วัสดุสัมผัสอำหำร) ส่วนใหญ่รู้จักกรมวิทยำศำสตร์บริกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์มำกที่สุด ร้อยละ 80.00 
รองลงมำ คือ บุคคลแนะน ำ ร้อยละ 40.00 งำนสัมมนำ/นิทรรศกำร ร้อยละ 36.67 สื่อสิ่งพิมพ์  
ร้อยละ 26.67 และเฟสบุ๊ก ร้อยละ 3.33 ตำมล ำดับ 
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ส่วนที่ 2 ประเมินควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 

ตำรำงที่ 16 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร 
(กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) 

ประเด็นควำมคำดหวัง 
ระดับควำมคำดหวัง 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำม

คำดหวัง 

ร้อยละ
ของ

คะแนน 
น้อยท่ีสุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 

1. ขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน รวดเร็ว และไม่ยุ่งยำก
ซับซ้อน 

0 0 7 10 13 4.20 0.805 มำก 84.00 
(0.00) (0.00) (23.33) (33.33) (43.33)     

2. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 0 0 10 11 9 3.97 0.809 มำก 79.40 
(0.00) (0.00) (33.33) (36.67) (30.00)     

3. ควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร 0 0 4 13 13 4.30 0.702 มำกที่สุด 86.00 
(0.00) (0.00) (13.33) (43.33) (43.33)     

4. ได้รับบริกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน มีควำมเสมอภำค 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

0 0 5 12 13 4.27 0.740 มำกที่สุด 85.40 
(0.00) (0.00) (16.67) (40.00) (43.33)     

5. ช่องทำงกำรให้บริกำรสะดวก เข้ำถึงง่ำย และมีควำม
หลำกหลำย 

0 0 11 11 8 3.90 0.803 มำก 78.00 
(0.00) (0.00) (36.67) (36.67) (26.67)     

6. มีกำรประชำสัมพันธ์ขั้นตอนกำรให้บริกำร หรือข้อมูล
ข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย และทั่วถึง 

0 0 6 17 7 4.03 0.669 มำก 80.60 
(0.00) (0.00) (20.00) (56.67) (23.33)     

7. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ 0 0 4 9 17 4.43 0.728 มำกที่สุด 88.60 
(0.00) (0.00) (13.33) (30.00) (56.67)     

8. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรตรงตำมควำมต้องกำร และ
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

0 0 3 10 17 4.47 0.681 มำกที่สุด 89.40 
(0.00) (0.00) (10.00) (33.33) (56.67)     
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ตำรำงที่ 16 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร 
(กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) 

ประเด็นควำมคำดหวัง 
ระดับควำมคำดหวัง 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำม

คำดหวัง 

ร้อยละ
ของ

คะแนน 
น้อยท่ีสุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกทีสุ่ด 

9. อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรขอรับบริกำรมีควำมชัดเจน 
คุ้มค่ำ และเหมำะสม 

0 0 10 12 8 3.93 0.785 มำก 78.60 
(0.00) (0.00) (33.33) (40.00) (26.67)     

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

0 0 3 15 12 4.30 0.651 มำกที่สุด 86.00 
(0.00) (0.00) (10.00) (50.00) (40.00) 

    
11. ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกรผู้ให้บริกำร 0 0 10 13 7 3.90 0.759 มำก 78.00 

(0.00) (0.00) (33.33) (43.33) (23.33)     
12. ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร  
เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หำประโยชน์
ในทำงมิชอบ เป็นต้น 

0 0 4 8 18 4.47 0.730 มำกที่สุด 89.40 
(0.00) (0.00) (13.33) (26.67) (60.00) 

    
13. ภำพรวมกำรให้บริกำร 0 0 6 8 16 4.33 0.802 มำกที่สุด 86.60 

(0.00) (0.00) (20.00) (26.67) (53.33)     
ผลรวมเฉลี่ยจำกทุกประเด็น 4.19 0.613 มำก 83.80 
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 จำกตำรำงที ่16 พบว่ำ 
 ในภำพรวมกลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของงำนบรกิำรทดสอบทำงหอ้งปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำร
และวัสดุสัมผัสอำหำร) มีควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรเฉลี่ยจำกทุกประเด็นอยู่ในระดับมำก  
คิดเป็น 4.19 คะแนน (ร้อยละ 83.80) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 5 อันดับแรก ดังนี้ 
ประเด็นผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรตรงตำมควำมต้องกำร และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้  และประเด็น
ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หำประโยชน์
ในทำงมิชอบ เป็นต้น ในสัดส่วนที่เท่ำกัน คิดเป็น 4.47 คะแนน (ร้อยละ 89.40) รองลงมำ คือ ประเด็น
ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ คิดเป็น 4.43 คะแนน (ร้อยละ 88.60) ประเด็นควำม
ครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร และประเด็นควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรในกำรให้บริกำร เช่น 
สำมำรถตอบค ำถำมชี้แจงข้อสงสัย, ให้ค ำแนะน ำ, ช่วยแก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง, น่ำเชื่อถือ และเป็น
ประโยชน์ เป็นต้น ในสัดส่วนที่เท่ำกัน คิดเป็น 4.30 คะแนน (ร้อยละ 86.00) และประเด็นได้รับบริกำรที่
เป็นมำตรฐำนเดยีวกัน มีควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ คิดเป็น 4.27 คะแนน (ร้อยละ 85.40) ตำมล ำดบั 
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ตำรำงที ่17 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร 
(กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) 

ประเด็นควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน น้อยท่ีสุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 

1. ขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน รวดเร็ว และไม่ยุ่งยำก
ซับซ้อน 

0 1 11 10 8 3.83 0.874 มำก 76.60 
(0.00) (3.33) (36.67) (33.33) (26.67)     

2. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 1 0 12 11 6 3.70 0.915 มำก 74.00 
(3.33) (0.00) (40.00) (36.67) (20.00)     

3. ควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร 0 0 5 14 11 4.20 0.714 มำก 84.00 
(0.00) (0.00) (16.67) (46.67) (36.67)     

4. ได้รับบริกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน มีควำมเสมอภำค 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

0 0 5 13 12 4.23 0.728 มำกที่สุด 84.60 
(0.00) (0.00) (16.67) (43.33) (40.00)     

5. ช่องทำงกำรให้บริกำรสะดวก เข้ำถึงง่ำย และมีควำม
หลำกหลำย 

0 0 14 8 8 3.80 0.847 มำก 76.00 
(0.00) (0.00) (46.67) (26.67) (26.67)     

6. มีกำรประชำสัมพันธ์ขั้นตอนกำรให้บริกำร หรือข้อมูล
ข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย และทั่วถึง 

0 0 9 18 3 3.80 0.610 มำก 76.00 
(0.00) (0.00) (30.00) (60.00) (10.00)     

7. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ 0 0 4 10 16 4.40 0.724 มำกที่สุด 88.00 
(0.00) (0.00) (13.33) (33.33) (53.33)     

8. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรตรงตำมควำมต้องกำร และ
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

0 0 3 10 17 4.47 0.681 มำกที่สุด 89.40 
(0.00) (0.00) (10.00) (33.33) (56.67)     
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ตำรำงที่ 17 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร 
(กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร)  

ประเด็นควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำมพงึ
พอใจ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน 
น้อยท่ีสุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 

9. อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรขอรับบริกำรมีควำมชัดเจน 
คุ้มค่ำ และเหมำะสม 

0 0 12 10 8 3.87 0.819 มำก 77.40 
(0.00) (0.00) (40.00) (33.33) (26.67)     

10. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรในกำรใหบ้ริกำร เช่น 
สำมำรถตอบค ำถำมชี้แจงข้อสงสัย, ให้ค ำแนะน ำ, ช่วยแก้ไข
ปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง, น่ำเชื่อถือ และเป็นประโยชน ์เป็นต้น          

0 0 5 13 12 4.23 0.728 มำกที่สุด 84.60 
(0.00) (0.00) (16.67) (43.33) (40.00) 

    
11. ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกรผู้ให้บริกำร 0 0 13 12 5 3.73 0.740 มำก 74.60 

(0.00) (0.00) (43.33) (40.00) (16.67)     
12. ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หำประโยชน์
ในทำงมิชอบ เป็นต้น 

0 0 4 8 18 4.47 0.730 มำกที่สุด 89.40 
(0.00) (0.00) (13.33) (26.67) (60.00) 

    
13. ภำพรวมกำรให้บริกำร 0 0 6 9 15 4.30 0.794 มำกที่สุด 86.00 

(0.00) (0.00) (20.00) (30.00) (50.00)     
ผลรวมเฉลี่ยจำกทุกประเด็น 4.08 0.633 มำก 81.60 
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 จำกตำรำงที ่17 พบว่ำ 
 ในภำพรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์
อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) มีควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรเฉลี่ยจำกทุกประเด็นอยู่ 
ในระดับมำก คิดเป็น 4.08 คะแนน (ร้อยละ 81.60) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย  
5 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็นผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรตรงตำมควำมต้องกำร และสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได้ และประเด็นควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน,  
ไม่รับสินบน, ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ เป็นต้น ในสัดส่วนที่เท่ำกัน คิดเป็น 4.47 คะแนน (ร้อยละ 
89.40) รองลงมำ คือ ประเด็นผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ คิดเป็น 4.40 
คะแนน (ร้อยละ 88.00) ประเด็นได้รับบริกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน มีควำมเสมอภำค ไม่เลือก
ปฏิบัติ และประเด็นควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรในกำรให้บริกำร เช่น สำมำรถตอบค ำถำมชี้แจง
ข้อสงสัย, ให้ค ำแนะน ำ, ช่วยแก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง, น่ำเชื่อถือ, และเป็นประโยชน์ เป็นต้น  
ในสัดส่วนที่เท่ำกัน คิดเป็น 4.23 คะแนน (ร้อยละ 84.60) และประเด็นควำมครบถ้วน ถูกต้องของ
กำรให้บริกำร คิดเป็น 4.20 คะแนน (ร้อยละ 84.00) ตำมล ำดับ 

ส่วนที่ 3 ประเมินควำมไมพึ่งพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 

ตำรำงที่ 18 จ ำนวนและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์
อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) 
ประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 

ไม่มีประเด็นไม่พึงพอใจ 26 86.67 
มีประเด็นไม่พึงพอใจ 4 13.33 

ประเด็นไม่พึงพอใจ อันดับ ร้อยละ  

1. ระยะเวลำในกำรให้บริกำร 1 34.55  

2. ควำมเพียงพอของสถำนที่จอดรถ 2 20.00  

3. กำรประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอนกำรให้บริกำร 3 14.55  
4. ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรติดต่อประสำนงำน 4 9.09  
5. ข้อมูล และองค์ควำมรู้ที่ได้รับ 5 7.27  
6. ควำมน่ำเชื่อถือของกำรบริกำร 5 7.27  
7. ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรกำรให้บริกำร 6 3.64  
8. กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 6 3.64  

รวมทั้งสิ้น 30 100.00 
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 จำกตำรำงที ่18 พบว่ำ  
 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและ
วัสดุสัมผัสอำหำร) ส่วนใหญ่ไม่มีประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 86.76 และมีประเด็นที่ไม่พึงพอใจ 
ร้อยละ 13.33 โดยมีประเด็นที่ไม่พึงพอใจมำกที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 คือ ระยะเวลำ 
ในกำรให้บริกำร ร้อยละ 34.55 รองลงมำอันดับ 2 คือ ควำมเพียงพอของสถำนที่จอดรถ ร้อยละ 
20.00 อันดับ 3 คือ กำรประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกำรให้บริกำร  ร้อยละ 14.55 
อันดับ 4 คือ ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรติดต่อประสำนงำน ร้อยละ 9.09 และอันดับ 5 คือ ข้อมูล 
และองค์ควำมรู้ที่ได้รับ และควำมน่ำเชื่อถือของกำรบริกำร ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 7.27 
ตำมล ำดับ 
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ส่วนที่ 4 ประเมินควำมเชือ่มั่นในกำรรับบริกำรของกรมวิทยำศำสตรบริกำร 

ตำรำงที่ 19 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร 
(กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) 

ประเด็นควำมเชื่อม่ัน 
ระดับควำมเชื่อม่ัน 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำม
เชื่อม่ัน 

ร้อยละ
ของ

คะแนน น้อยท่ีสุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 

1. ควำมเป็นส่วนรำชกำร 0 0 2 9 19 4.57 0.626 มำกที่สุด 91.40 
(0.00) (0.00) (6.67) (30.00) (63.33)     

2. ได้กำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล 0 0 2 10 18 4.53 0.629 มำกที่สุด 90.60 
(0.00) (0.00) (6.67) (33.33) (60.00)     

3. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร 0 0 3 14 13 4.33 0.661 มำกที่สุด 86.60 
(0.00) (0.00) (10.00) (46.67) (43.33)     

4. ประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ 0 0 5 10 15 4.33 0.758 มำกที่สุด 86.60 
(0.00) (0.00) (16.67) (33.33) (50.00)     

5. ให้บริกำรด้วยควำมถูกต้อง เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 0 0 2 13 15 4.43 0.626 มำกที่สุด 88.60 
(0.00) (0.00) (6.67) (43.33) (50.00)     

6. ควำมสำมำรถของเครื่องมือ และอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ 0 0 1 13 16 4.50 0.572 มำกที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (3.33) (43.33) (53.33)     

7. ด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต สำมำรถ
ตรวจสอบได้ 

0 0 2 11 17 4.50 0.630 มำกที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (6.67) (36.67) (56.67)     

8. บุคลำกรปฏิบัติงำนด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ 0 0 3 13 14 4.37 0.669 มำกที่สุด 87.40 
(0.00) (0.00) (10.00) (43.33) (46.67)     

9. กำรรักษำควำมลับของผู้รับบริกำร 0 0 2 14 14 4.40 0.621 มำกที่สุด 88.00 
(0.00) (0.00) (6.67) (46.67) (46.67)     

ภำพรวมควำมเชื่อม่ัน 4.44 0.566 มำกที่สุด 88.80 
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 จำกตำรำงที่ 19 พบว่ำ 
 ในภำพรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์
อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) มีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็น 
4.44 คะแนน (ร้อยละ 88.80) โดยประเด็นที่มีควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ประเด็น
ควำมเป็นส่วนรำชกำร คิดเป็น 4.57 คะแนน (ร้อยละ 91.40) รองลงมำ คือ ประเด็นได้กำรรับรอง
ตำมมำตรฐำนสำกล คิดเป็น 4.53 คะแนน (ร้อยละ 90.60) ประเด็นควำมสำมำรถของเครือ่งมือและ
อุปกรณ์วิทยำศำสตร์ และประเด็นด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ 
ในสัดส่วนที่เท่ำกัน คิดเป็น 4.50 คะแนน (ร้อยละ 90.00) ประเด็นให้บริกำรด้วยควำมถูกต้อง 
เที่ยงตรง เชื่อถือได้ คิดเป็น 4.43 คะแนน (ร้อยละ 88.60) และประเด็นกำรรักษำควำมลับของ
ผู้รับบริกำร คิดเป็น 4.40 คะแนน (ร้อยละ 88.00) ตำมล ำดับ 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

ตำรำงที่ 20 จ ำนวนและร้อยละของช่องทำงที่สะดวกในกำรติดต่อกับกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุ
สัมผัสอำหำร) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ช่องทำงที่สะดวกในกำรติดต่อ จ ำนวน ร้อยละ 
1. ติดต่อด้วยตนเอง 13 43.33 
2. อีเมล 11 36.67 
3. ไปรษณีย์ 4 13.33 
4. โทรศัพท์ 17 56.67 
5. โทรสำร (Fax) 2 6.67 
6. ข้อควำม SMS 0 0.00 
7. เฟสบุ๊ก 1 3.33 
8. ไลน ์ 9 30.00 

 จำกตำรำงที ่20 พบว่ำ  
 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและ
วัสดุสัมผัสอำหำร) ส่วนใหญ่สะดวกตดิตอ่กับกรมวิทยำศำสตร์บริกำรผ่ำนทำงโทรศัพท์ ร้อยละ 56.67 
รองลงมำ คือ สะดวกมำติดตอ่ด้วยตนเอง ร้อยละ 43.33 สะดวกติดต่อผ่ำนทำงอีเมล ร้อยละ 36.67 
สะดวกติดต่อผ่ำนทำงไลน์ ร้อยละ 30.00 และสะดวกติดต่อผ่ำนทำงไปรษณีย์ ร้อยละ 13.33
ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 21 จ ำนวนและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังให ้
กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติม จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
งำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) 

ควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติม จ ำนวน ร้อยละ 

1. ไม่มีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวัง 13 43.33 

2. มคีวำมตอ้งกำร หรือควำมคำดหวัง 17 56.67 

รวมทัง้สิ้น 30 100.00 

 จำกตำรำงที ่21 พบว่ำ  
 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและ
วัสดุสัมผัสอำหำร) มีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติม 
ร้อยละ 56.67 และไม่มีควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวัง ร้อยละ 43.33 ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที่ 22 จ ำนวนและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังให ้

กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติม จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
งำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (เฉพาะผู้ที่มีความต้องการ หรือความคาดหวัง) 

ประเด็นที่มคีวำมต้องกำร หรือควำมคำดหวัง จ ำนวน ร้อยละ 

1. ขยำยกำรใหบ้ริกำรของศนูย์บริกำรแบบเบด็เสร็จ (บริเวณชัน้ 1 อำคำรตัว้) 
ให้ครอบคลุมทกุงำนบรกิำรของหนว่ยงำน 

4 23.53 

2. เพ่ิมศนูย์รบับรกิำรในสว่นภูมิภำค 8 47.06 

3. มีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร เช่น กำรรับตัวอย่ำง, กำรรับรำยงำนทำง SMS เป็นต้น 2 11.76 

4. กำรส่งมอบรำยงำนผลกำรทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผ่ำนระบบออนไลน์ 10 58.82 

5. กำรส่งมอบรำยงำนทดสอบควำมช ำนำญผ่ำนระบบออนไลน์ 2 11.76 

6. ให้มกีำรรับช ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนบตัรเครดิต 6 35.29 

7. ปรับปรุงแบบฟอร์มต่ำง ๆ ในกำรขอรับบริกำรใหเ้ข้ำใจง่ำยขึ้น 5 29.41 

8. กำรให้บริกำรรับตวัอย่ำงทดสอบนอกสถำนที่ (โดยคดิค่ำบริกำรเพ่ิม) 6 35.29 

9. อืน่ ๆ เชน่ เพิ่มจ ำนวนเครื่องมือ และบคุคลำกรในกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ 1 5.88 
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 จำกตำรำงที ่22 พบว่ำ  
 ควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำง
ห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร)  ที่อยำกให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จัดให้บริกำรเพ่ิมเติม พบว่ำ ส่วนใหญ่อยำกให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรส่งมอบรำยงำนผลกำรทดสอบ/
สอบเทียบ ใบรับรองผ่ำนระบบออนไลน์ ร้อยละ 58.82 รองลงมำ คือ เพ่ิมศูนย์รับบริกำรในส่วน
ภูมิภำค ร้อยละ 47.06 ให้มีกำรรับช ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนบัตรเครดิต และกำรให้บริกำรรับตัวอย่ำง
ทดสอบนอกสถำนที่ (โดยคิดค่ำบริกำรเพ่ิม) ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 35.29 ปรับปรุงแบบฟอร์ม
ต่ำง ๆ ในกำรขอรับบริกำรให้เข้ำใจง่ำยขึ้น ร้อยละ 29.41 และขยำยกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำร
แบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อำคำรตั้ว) ให้ครอบคลุมทุกงำนบริกำรของหน่วยงำน ร้อยละ 23.53 ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที่ 23 จ ำนวนและร้อยละข้อคดิเห็น หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ จ ำแนกตำมผูม้ีสว่นได้สว่นเสียของ

งำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลติภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) 
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ  จ ำนวน ร้อยละ 

⚫ ส ำหรับตัวอย่ำงที่แสดงควำมคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้  3 10.00 
1. กำรโอนเงินเข้ำบัญชีค่อนข้ำงล ำบำก ต้องไปท ำรำยกำรที่

เค้ำเตอร์ของธนำคำรเท่ำนั้น  
: ร้อยละ 33.33   

2. อยำกให้มีควำมรวดเร็วในกำรประสำนงำนและด ำเนินกำร : ร้อยละ 33.33   
3. อยำกให้เพิ่มรอบหลักสูตรฝึกอบรมประจ ำปีให้มำกกว่ำนี้ : ร้อยละ 33.33   

⚫ ส ำหรับตัวอย่ำงท่ีไม่แสดงควำมคิดเห็น   27 90.00 
รวมทั้งสิ้น  30 100.00 

 
 จำกตำรำงที ่23 พบว่ำ  
 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและ
วัสดุสัมผัสอำหำร) ส่วนใหญ่ไม่มีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ร้อยละ 90.00 และมีข้อคิดเห็น 
หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ร้อยละ 10.00 โดยส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะในเรื่องกำรโอนเงินเข้ำ 
บัญชีค่อนข้ำงล ำบำก ต้องไปท ำรำยกำรที่เค้ำเตอร์ของธนำคำรเท่ำนั้น อยำกให้มีควำมรวดเร็วใน  
กำรประสำนงำนและด ำเนินกำร และอยำกให้เพ่ิมรอบหลักสูตรฝึกอบรมประจ ำปีให้มำกกว่ำนี้  
ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 33.33  
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 ผลส ำรวจเชิงคุณภำพ 
 

 งำนบริกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวสัดุสัมผสัอำหำร) 

กำรสัมภำษณ์เชิงลึกของกลุ่มผู้รบับรกิำรงำนบริกำรทดสอบทำงหอ้งปฏิบัติกำร (กองผลิตภัณฑ์
อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ จ ำนวน 2 คน เป็นกำรส ำรวจข้อมูลควำม
คำดหวัง ควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำรของ 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำรในประเด็นต่ำง ๆ นั้น สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภำษณ์ 

ผู้รับบริกำรซึ่งเป็นผู้ให้สัมภำษณ์ส่วนใหญ่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนในระดับผู้จัดกำร 
โดยงำนที่ใชบ้ริกำรส่วนใหญ่ คือ กำรส่งตัวอย่ำงไปวิเครำะห์เพ่ือขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์            

ส่วนที่ 2 กำรรับรู้ และติดตำมข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

2.1 ท่ำนสนใจ หรือติดตำมข้อมูลข่ำวสำรในด้ำนใดของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรบ่อยที่สุด 
ผู้รับบริกำรมีควำมสนใจหรือมีกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  

โดยติดตำมข้อมูลที่สนใจเข้ำดูบอ่ยที่สุด คือ ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนวิชำกำรและกำรให้บรกิำรเกี่ยวกับตรวจ
วิเครำะห์ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ โดยผู้รับบริกำรบำงท่ำนใช้วิธีกำรโทรศัพท์สอบถำมควำมคืบหน้ำ 
กำรด ำเนินกำรว่ำไปถึงขั้นตอนใดแล้ว ที่ผ่ำนก็ได้รับข้อมูลถูกต้อง รวดเร็วพอสมควร และบำงครั้ง
สำมำรถต่อสำยตรงถึงนักวิเครำะห์ ท ำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย ำในครำวเดียว ไม่ต้องเสียเวลำไปหำ
ข้อมูลจำกแหล่งอื่น 

2.2 ช่องทำงใดที่ท่ำนคิดว่ำกรมวิทยำศำสตร์บริกำรควรใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
และกำรให้บริกำรได้ดีและเหมำะสมมำกท่ีสุด เพรำะเหตุใด 

ผู้รับบริกำรมีควำมเห็นว่ำช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และกำรให้บริกำรได้ดีและ
เหมำะสมมำกที่สุด คือ ระบบเว็บไซต์ และระบบสื่อดิจิตัล หรือสื่อออนไลน์ ยกตัวอย่ำงกรณี 
ที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำรสำมำรถวิเครำะห์สำรในผลิตภัณฑ์อำหำรตัวใหม่ ๆ ได้ ก็ควรเผยแพร่ทำง
เว็บไซต์ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร โดยอำจท ำเป็นลักษณะ ICON บนหน้ำเว็บไซต์ ผู้รับบริกำร 
ก็สำมำรถคลิกเข้ำดูข้อมูลได้สะดวก รองลงมำ คือ กำรส่งข้อมูลข่ำวสำรใหม่ ๆ ผ่ำนทำงอีเมล เพรำะ
กรมวิทยำศำสตร์บริกำรเองก็มีฐำนข้อมูลของผู้ รับบริกำรอยู่แล้วว่ำเป็นหน่วยงำนใดและ 
ส่งวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์ตัวใดก็จะเป็นอีกช่องทำงในกำรติดต่อหรือเผยแพร่ผลงำนที่สะดวกและรวดเร็ว 
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ส่วนที่ 3 ควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรในแต่ละงำนบริกำร  

3.1 เหตุผลใดที่ท่ำนควรเลือกใช้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  
ผู้รับบริกำรมีควำมเห็นว่ำเหตผุลที่เลือกใช้บริกำรของกรมวิทยำศำสตรบ์ริกำร เนื่องจำกผลกำร

ตรวจวิเครำะห์มีควำมน่ำเชื่อถือ เพรำะจำกกำรสอบเทียบผลตรวจวิเครำะห์ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กับของบริษัท ก็พบว่ำมีผลที่ใกล้เคียงกัน สำมำรถน ำมำอ้ำงอิงได้ อีกทั้งผลตรวจจำกกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
ยังเป็นที่เชื่อถือจำก อย. อีกด้วย เพรำะเป็นหน่วยรำชกำร  อย่ำงไรก็ตำม ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร
ตรวจวิเครำะห์ค่อนข้ำงนำนอำจใช้เวลำเป็นเดือน เมื่อเทียบกับเอกชนที่ใช้เวลำเพียง 1 -2 สัปดำห์  
ก็ทรำบผลวิเครำะห์แล้ว จึงอยำกให้ทำงกรมวิทยำศำสตร์บริกำรช่วยกระชับเรื่องระยะเวลำในกำร
วิเครำะห์ เพรำะจะมีผลต่อกำรขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เวลำนำนอีกเช่นกัน 

3.2 ท่ำนมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรด้ำนใดมำกที่สุด เพรำะเหตุใด 
ผู้รับบริกำรมีควำมรู้สึกพึงพอใจในกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรด้ำนกำรตรวจ

วิเครำะห์ผลิตภัณฑ์ โดยผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรตรวจสอบ  
ซึ่งค่อนข้ำงมีควำมชัดเจนแน่นอน รวมทั้งบุคลำกรมีกำรบริกำรที่ดี มีกำรประชำสัมพันธ์ประสำนงำน  
ให้ควำมร่วมมือ และให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ผู้ประกอบกำรดีมำก 

3.3 ท่ำนมีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรเพ่ิมเติมหรือ
ปรับปรุงกำรให้บริกำรเรื่องใดบ้ำง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้รับบริกำรมำกที่สุด  

ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในกำรบริกำร แต่ผู้รับบริกำรบำงท่ำนมีควำมต้องกำรอยำกให้มี 
กำรปรับปรุง ดังนี้ 

(1) ปรับลดระยะเวลำในกำรตรวจวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์ ให้มีควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น 
(2) ปรับปรุงบริกำรช่องทำงกำรรับช ำระค่ำใช้จ่ำย/ค่ำวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์ ที่นอกจำก

ช ำระเป็นเงินสด หรือเช็คที่สั่งจ่ำยกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ก็ควรเพ่ิมช่องทำงอื่น ๆ เช่น ช ำระผ่ำนบัตร
เครดิต หรือกำรโอนเงินด้วยวิธีอื่น ๆ เป็นต้น 

ส่วนที่ 4 ควำมเชื่อมั่นในกำรรับบริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร     

4.1 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรอยู่ใน
ระดับใด ถ้ำคะแนนเต็ม 10 ท่ำนให้คะแนนควำมเชื่อมั่นต่อกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
ก่ีคะแนน เพรำะเหตุใด  

ผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตรบ์ริกำรอยู่ในระดับควำมเชือ่มัน่
มำกที่สุด ในระดับคะแนนเฉลี่ย 9.00 จำกคะแนนเต็ม 10 (ผู้รับบริกำรที่ให้สัมภำษณ์ จ ำนวน 2 คน  
ให้คะแนนควำมเชื่อมั่น 9 คะแนน ทั้ง 2 คน) เหตุผลเนื่องจำกห้องปฏิบัติกำร ( Lab) ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
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มีเครื่องมืออุปกรณ์ครบครันได้มำตรฐำน มีควำมพร้อมในกำรวิเครำะห์ อีกทั้งบุคลำกร แลนักวิเครำะห์
ก็มีควำมเชี่ยวชำญในเรื่องนั้น ๆ อย่ำงแท้จริง 

ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นเก่ียวกับจุดเด่นของกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

5.1 ท่ำนคิดว่ำกรมวิทยำศำสตร์บริกำรมีจุดเดนของกำรให้บริกำรในเรื่องใด เพรำะเหตุใด  
ผู้รับบริกำรมีควำมเห็นว่ำ กรมวิทยำศำสตร์บริกำรมีจุดเดนของกำรให้กำรบริกำรในด้ำน

เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรมีควำมเชี่ยวชำญ มี Service mind ที่ค่อนข้ำงดี ท ำงำนรวดเร็ว มีกำรจัดระบบ
ข้อมูลเอกสำรที่ดี มีระบบกำรติดตำมประเมินผล ที่พิเศษคือสำมำรถประสำนระหว่ำงผู้รับบริกำรกับ
นักวิเครำะห์ให้มีโอกำสสื่อสำรกันได้โดยตรง ท ำให้ได้รับข้อมูลทันที ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับที่อื่น ๆ 
ผู้รับบริกำรมักไม่มีโอกำสติดต่อสอบถำมข้อมูลกับนักวิเครำะห์ได้โดยตรง ต้องมีเจ้ำหน้ำที่เป็นคนกลำง 
มำประสำนงำนให้ หลำยขั้นตอน ใช้เวลำ และบำงครั้งไม่สำมำรถน ำขอ้มูลจำกผู้รับบรกิำรไปสื่อสำรกบั
นักวิเครำะห์อย่ำงถูกต้อง 

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

6.1 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น อย่ำงไรบ้ำง 
          ผู้รับบริกำรได้มีข้อเสนอแนะให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรปรับปรุง ดังนี้ 

 (1)  ควรมีกำรพัฒนำด้ำนเครื่องมือเทคโนโลยีที่มีควำมทันสมัย โดยเสนอ
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในกำรสั่งซื้อเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มำใช้ตรวจวิเครำะห์เพื่อ
รองรับงำนของภำคอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ ตัวอย่ำงเช่น กำรตรวจวิเครำะห์สำรอำหำรใหม่ ๆ 
จ ำเป็นต้องใช้เครื่องมือระดับ High-end อย่ำงเครื่อง NMR (Nuclear Magnetic Resonance) 
ในขณะที่ปัจจุบันกรมวิทยำศำสตร์บริกำรยังไม่มีเครื่องมือดังกล่ำว ฉะนั้นหำกผู้รับบริกำรพัฒนำ
นวัตกรรมใหม่ได้ทำงกรมวิทยำศำสตร์บริกำรก็ควรมีเครื่องมือรองรับด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ท ำแค่งำน 
routine ทั่วไป 

 (2) กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ควรมีบริกำรรับ - ส่งตัวอย่ำงส่งตรวจวิเครำะห์ฟรี
หรือไม่เสียค่ำใช้จ่ำย เช่นเดียวกับของเอกชนจะท ำให้กำรบริกำรมีควำมสะดวกมำกขึ้น จ ำนวน
ผู้รับบริกำรจะเพิ่มมำกขึ้น 
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เครื่องมือท่ีใช้ในกำรส ำรวจ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภำษณ์ 

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

ส่วนที่ 2 กำรรับรู้ และติดตำมข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

2.1 ท่ำนสนใจหรือติดตำมข้อมูลข่ำวสำรในด้ำนใดของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรบ่อยที่สุด 
2.2 ช่องทำงใดที่ท่ำนคิดว่ำ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ควรใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และกำรให้บริกำรได้
ดีและเหมำะสมมำกที่สุด เพรำะเหตุใด 
 

ส่วนที่ 3 ควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรในแต่ละงำนบริกำร 

3.1 เหตุผลใดที่ท่ำนควรเลือกใช้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  
3.2 ท่ำนมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรด้ำนใดมำกท่ีสุด เพรำะเหตุใด 
3.3 ท่ำนมีควำมต้องกำรหรือคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกำรให้บริกำรเรื่องใดบ้ำง 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้รับบริกำรมำกที่สุด 
 

ส่วนที่ 4 ควำมเชื่อม่ันในกำรรับบริกำรของกรมวิทยำศำสตรบริกำร 

4.1 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร บริกำรอยู่ ในระดับใด  
ถ้ำคะแนนเต็ม 10 ท่ำนให้คะแนนควำมเชื่อมั่นต่อกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรกี่คะแนน  
เพรำะเหตุใด 

 

ส่วนที่ 5 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเดนของกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

5.1 ท่ำนคิดว่ำกรมวิทยำศำสตร์บริกำร มีจุดเดนของกำรให้บริกำรในเรื่องใด เพรำะเหตุใด 
 

ส่วนที่ 6 ขอเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

6.1 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น อย่ำงไรบ้ำง

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

 

โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู รับบริกำรและผู มีส วนไดสวนเสียของกรมวิทยำศำสตร บริกำร  
ประจ ำป งบประมำณ 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมวิทยำ
ศำสตรบริกำร และใช้เปนขอมูลในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำร ซึ่งเปนประโยชนในกำรปรับปรุง
ระบบบริหำรจัดกำรและให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตรบริกำร 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร 

ค ำชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 
1. เพศ  1. ชำย  2. หญิง 
2. อำยุ  1. น้อยกว่ำ 20 ป ี  2. 20 – 29 ป ี  3. 30 – 39 ป ี
   4. 40 – 49 ป ี  5. 50 – 59 ป ี  6. 60 ปีขึ้นไป 

3. ระดับกำรศึกษำสูงสุด   
  1. ต่ ำกว่ำปริญญำตรี  2. ปริญญำตรี  3. ปริญญำโท 
  4. ปริญญำเอก  5. อื่น ๆ...............................  

4. สถำนภำพกำรท ำงำนในปัจจุบัน   
  1. ข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ  2. พนักงำน/ลูกจ้ำงเอกชน 
  3. เจ้ำของธุรกิจ/โรงงำน/อุตสำหกรรม  4. ผู้ประกอบกำร OTOP/SMEs 
  5. เกษตรกร  6. นักเรียน/นักศึกษำ 
  7. แม่บ้ำน/พ่อบ้ำน  8. อื่น ๆ.......................................................... 

5. เหตุผลของกำรเลือกใช้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1. เป็นส่วนรำชกำร             2. ควำมหลำกหลำย/ครบถ้วนของกำรให้บริกำร            
  3. ควำมน่ำเชื่อถือ/ชื่อเสียงของหน่วยงำน       4. ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล 
  5. คุณภำพของกำรให้บริกำร  6. รำคำค่ำบริกำร                             
  7. คุณภำพ/ควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกร     8. กำรบริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร            
  9. ท ำเลที่ตั้ง  10. อื่น ๆ (ระบุ)...................................................... 

6. ท่ำนรู้จักกรมวิทยำศำสตร์บริกำรจำกแหล่งใด  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1. เว็บไซต์    2. เฟสบุ๊ก  3. วิทยุ/โทรทัศน์ 
  4. สื่อสิ่งพิมพ์  5. บุคคลแนะน ำ  6. งำนสัมมนำ/นิทรรศกำร 
  7. อื่น ๆ...................................  

 
 

งานบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 
(กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสมัผัสอาหาร) 

 

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

ค ำชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ใน  ที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 

ประเด็นกำรให้บริกำร 
ระดับควำมคำดหวัง  ระดับควำมพึงพอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด  มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร            
1. กำรประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน
และระยะเวลำกำรให้บริกำร 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

2. ขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน กระชับ และ
ไม่ซับซ้อน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

3. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
4. ควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
5. แบบฟอร์มใบค ำร้อง/ค ำขอรับบริกำรเข้ำใจ
ง่ำย 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

6. กำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำนแก่ผู้รับบริกำร
ทรำบอย่ำงชัดเจน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

7.ระบบ MOST One Stop Service ใช้งำนง่ำย 
สะดวก และไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

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

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

9. ควำมเต็มใจและควำมพรอมในกำรให้บริกำร
อยำงสุภำพ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

10. ควำมซื่อสัตยสุจริตในกำรปฏิบัติหนำที่ เชน  
ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหำประโยชน์
ในทำงมิชอบ เป็นต้น 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

11. ควำมเหมำะสมในกำรแตงกำยบุคลิกภำพ
ท่ำทำงของผูให้บริกำร 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

12. กำรให้บริกำรดวยควำมเสมอภำคไมเลือกปฏิบัติ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
13. ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกรผูให้บริกำร 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก            
14. สถำนทีใ่ห้บริกำรเหมำะสม เดินทำงสะดวก 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
15. ควำมเพียงพอของจุด/ชองกำรให้บริกำร/ 
อุปกรณกำรให้บริกำรเหมำะสม 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
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ประเด็นกำรให้บริกำร 
ระดับควำมคำดหวัง  ระดับควำมพึงพอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด  มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

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

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

17. กำรเปดรับฟงขอคิดเห็นตอกำรให้บริกำร เชน 
กลองรับขอควำมคิดเห็น/แบบสอบถำม เปนตน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

18. มีช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำนในหลำยรูปแบบ 
เช่น ทำงโทรศัพท์, อีเมล, สื่ออินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

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

ภำพรวมกำรให้บริกำร 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
 
ส่วนที่ 3 ประเมินควำมไม่พึงพอใจในคุณภำพกำรใหบ้ริกำร 

ท่ำนมีประเด็นที่ ไม่พึงพอใจ ต่อคุณภำพกำรให้บริกำรหรือไม่ 
 1. ไม่มีประเด็นที่ไม่พึงพอใจ (ข้ามไปตอบในส่วนที่ 4) 

 2. มีประเด็นที่ไม่พึงพอใจ  ( โปรดระบุตัวเลข โดยเรียงล าดับประเด็นที่ท่านไม่พึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก) 

 

 

 

 

 
  อันดับ 1      

  อันดับ 2      

  อันดับ 3    

 

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

ค ำชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ใน  ที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 

ประเด็นควำมเชื่อม่ัน 
ระดับควำมเชื่อม่ัน 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ควำมเปนส่วนรำชกำร 5 4 3 2 1 
2. ไดกำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล 5 4 3 2 1 
3. ควำมรูควำมสำมำรถของบุคลำกร 5 4 3 2 1 
4. ประสิทธิภำพ และควำมคุมคำ 5 4 3 2 1 
5. ให้บริกำรด้วยควำมถูกต้อง เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 5 4 3 2 1 
6. ควำมสำมำรถของเครื่องมือ และอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ 5 4 3 2 1 
7. ด ำเนินกำรดวยควำมโปรงใส ซื่อสัตย์ สุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ 5 4 3 2 1 
8. บุคลำกรปฏิบัติงำนด้วยควำมเสมอภำค ไมเลือกปฏิบัติ 5 4 3 2 1 
9. ผลทดสอบมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ 5 4 3 2 1 
10. กำรรักษำควำมลับของผู้รับบริกำร 5 4 3 2 1 

 

ส่วนที่ 5 ขอเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

1. ท่ำนต้องกำร หรือคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้มีบริกำรเพิ่มเติม หรือปรับปรุงกำรให้บริกำรใดบ้ำง  
(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

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

2. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
            
            
             

 

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

 

โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู รับบริกำรและผู มีส วนไดสวนเสียของกรมวิทยำศำสตร บริกำร 
ประจ ำป งบประมำณ 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรประเมินคุณภำพกำรให้ บริกำรของกรมวิทยำ
ศำสตรบริกำร และใช้เปนขอมูลในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำร ซึ่งเปนประโยชนในกำรปรับปรุง
ระบบบริหำรจัดกำรและให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตรบริกำร 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ค ำชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 

1. ท่ำนติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำรในฐำนะตัวแทนของหน่วยงำนประเภทใด 
  1. ส่วนรำชกำร  2. รัฐวิสำหกิจ 
  3. องค์กรมหำชน  4. หน่วยงำนในก ำกับของรัฐ 
  5. สมำคม/มูลนิธิ  6. องค์กรวิชำชีพ 
  7. หน่วยงำนเอกชน  8. อื่น ๆ....................................................... 

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1. ขอค ำปรึกษำ  2. ขอข้อมูล  3. ขอรับบริกำร 
  4. ประสำนงำนทั่วไป  5. ประชุม/สัมมนำ  6. อื่น ๆ (โปรดระบุ) …….……………… 

3. หน่วยงำน/งำนบริกำรที่ท่ำนมำติดต่อ  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 หน่วยงาน) 
  1. ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม เช่น ศูนย์รับบริกำรเบ็ดเสร็จ กำรเงิน พัสดุ ประชำสัมพันธ์  
  2. ส ำนักเทคโนโลยีชุมชน 
  3. ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร  
  4. ส ำนักพัฒนำศักยภำพนักวิทยำศำสตร์ห้องปฏิบัติกำร       
  5. ส ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
  6. กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค  
  7. กองวัสดุวิศวกรรม                     
  8. กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร                  
  9. กองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรและรับรองผลิตภัณฑ์   

4. ควำมถี่ในกำรติดต่อกับกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  (ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา) 
  1. 1 – 5 ครั้ง  2. 6 – 10 ครั้ง 

  3. 11 – 15 ครัง้  4. มำกกว่ำ 15 ครั้ง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เลขท่ีแบบสอบถาม......................... 



 

ศูนย์ส ำรวจควำมคดิเห็น “นิด้ำโพล” -41- 

5. ท่ำนรู้จักกรมวิทยำศำสตร์บริกำรจำกแหล่งใด  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1. เว็บไซต์    2. เฟสบุ๊ก  3. วิทยุ/โทรทัศน์ 
  4. สื่อสิ่งพิมพ์  5. บุคคลแนะน ำ  6. งำนสัมมนำ/นิทรรศกำร 
  7. อื่น ๆ................................   

ส่วนที่ 2 ประเมินควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร  

ค ำชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ใน  ที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 

ประเด็นกำรให้บริกำร 
ระดับควำมคำดหวัง  ระดับควำมพึงพอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด  มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.  ขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน รวดเร็ว และ
ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

2. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
3. ควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
4. ได้รับบริกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน มีควำม
เสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

5. ช่องทำงกำรให้บริกำรสะดวก เข้ำถึงง่ำย 
และมีควำมหลำกหลำย 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

6. มีกำรประชำสัมพันธ์ขั้นตอนกำรให้บริกำร หรือ
ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย และทั่วถึง 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

7. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรมีควำมถูกตอง  
นำเชื่อถือ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

8. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรตรงตำมควำม
ต้องกำร และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

9. อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรขอรับบริกำรมี
ควำมชัดเจน  คุมคำ และเหมำะสม 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

10. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรในกำร
ให้บริกำร เช่น สำมำรถตอบค ำถำมชี้แจงข้อสงสัย 
ให้ค ำแนะน ำ, ช่วยแก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง 
น่ำเชื่อถือ, และเป็นประโยชน์ เป็นต้น 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

11. ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกรผูใหบริกำร 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
12. ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน,  
ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ เป็นต้น 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

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

ท่ำนมีประเด็นที่ ไม่พึงพอใจ ต่อคุณภำพกำรให้บริกำรหรือไม่ 

 1. ไม่มีประเด็นที่ไม่พึงพอใจ (ข้ามไปตอบในส่วนที่ 4) 

 2. มีประเด็นที่ไม่พึงพอใจ  ( โปรดระบุตัวเลข โดยเรียงล าดับประเด็นที่ท่านไม่พึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก) 

 

 

 

 

 

 อันดับ 1      

  อันดับ 2      

  อันดับ 3    

ส่วนที่ 4 ประเมินควำมเชื่อมั่นในกำรรับบริกำรของกรมวิทยำศำสตรบริกำร 

ค ำชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ใน  ที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 

ประเด็นควำมเชื่อม่ัน 
ระดับควำมเชื่อม่ัน 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

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

 
 
 
. 

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

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

2. ท่ำนต้องกำร หรือคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้มีบริกำรเพิ่มเติม หรือปรับปรุงกำรให้บริกำรใดบ้ำง  
(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

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

 
3. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 

*** ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาสละเวลาร่วมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ *** 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ข 

ผลกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือกำรวิจัย 
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กำรตรวจสอบควำมเทีย่งตรงเชิงเนื้อหำของแบบสอบถำม 

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

α =
𝑘

𝑘 − 1
[1 −

∑𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2 ] 

  โดย α  คือ ค่ำควำมเชือ่มั่น 
   𝑘 คือ จ ำนวนข้อ  
   𝑠𝑖

2 คือ ควำมแปรปรวน (variance) ของข้อที่ i 
   𝑠𝑡

2 คือ ควำมแปรปรวนของคะแนนรวม 

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

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

น้อยกวำ่หรือเท่ำกับ 0.5 ไม่สำมำรถรับได ้
 

ผลกำรวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมเที่ยงของแบบสอบถำมแต่ละฉบับ มีค่ำมำกกว่ำ 0.7 ขึ้นไป 
แสดงว่ำ เครื่องมือมีควำมสอดคล้องภำยในอยู่ในระดับพอใช้ถึงดีมำก 
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 งานบริการทดสอบทางหอ้งปฏิบัตกิาร (กองผลิตภณัฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร) 
 

➢ ผลการทดสอบค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามในส่วนของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพ 
การให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 

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 

 
 

 



 

ศูนย์ส ำรวจควำมคดิเห็น “นิด้ำโพล” -47- 
 

➢ ผลกำรทดสอบค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำมในส่วนของกำรประเมินควำมพึงพอใจในคุณภำพ 
กำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

 
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 

 

 

 

 

 

 



 

ศูนย์ส ำรวจควำมคดิเห็น “นิด้ำโพล” -48- 
 

➢ ผลกำรทดสอบค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำมในส่วนของกำรประเมินควำมเชื่อม่ันในกำรรับบริกำร
ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  

 
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 

 

 

 

 


