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คํานํา 

รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ประจําปงบประมาณ 2561 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสียในคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ สํารวจความตองการและ

ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

สํารวจความเชื่อมั่นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

และนําผลการสํารวจไปใชในการวางแผนยุทธศาสตร และปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ และ

การใหบริการ เพื่อใหผูประกอบการไดรบัประโยชนจากบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการสูงสุด 

โดยผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดําเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ของงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการ

และรับรองผลิตภัณฑ) ดวยวิธีการสัมภาษณทางโทรศพัท สงแบบสอบถามทางไปรษณีย แบบสอบถาม

ออนไลน โดยมีขนาดตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 95 หนวยตัวอยาง ซ่ึงแบงออกเปน 1. กลุมผูรับบริการ 

จํานวน 72 หนวยตัวอยาง 2. กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 23 หนวยตัวอยาง และการวิจัย 

เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ เชิ งลึก  

(In Depth Interview) จากกลุมผูรับบริการ จํานวน 2 หนวยตัวอยาง โดยดําเนินการสํารวจชวง 

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – มกราคม พ.ศ. 2562 ท้ังน้ี ผูวิจัยหวังวารายงานการสํารวจฉบับนี้จะมี

ประโยชนไมมากก็นอยแกผูท่ีสนใจ อน่ึง โครงการวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลุลวงลงได โดยไดรับความรวมมือ

จากคณะทํางานของกรมวิทยาศาสตรบริการในการรวมกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินการสํารวจ 

รวมทั้งกลุมตัวอยางที่ไดเสียสละเวลาแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม ซึ่งศูนยสํารวจความคิดเห็น 

“นิดาโพล” ขอขอบพระคณุทุกฝายมา ณ โอกาสน้ี 
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สารบัญ 

 หนา 
คาํนํา ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ค 
ผลการสํารวจ งานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ)  

ผลการสํารวจของกลุมผูรับบริการ 1 
ผลการสํารวจของกลุมผูมสีวนไดสวนเสีย 17 
ผลสํารวจเชิงคุณภาพ 31 

ภาคผนวก ก เคร่ืองมือท่ีใชในการสํารวจ 34 
ภาคผนวก ข ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 44 
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -ค- 

สารบัญตาราง 

  หนา 
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไป จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการสอบเทียบ 

(กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลติภัณฑ) 
1 

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของเหตุผลในการเลือกใชบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการ
และรับรองผลิตภัณฑ) 

2 

ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของประเภทของแหลงขอมูลที่ทํ า ใหผู รับบ ริการ รู จัก 
กรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการสอบเทียบ  
(กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

3 

ตารางท่ี 4 คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพ 
การใหบริการของผูรับบริการงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการ
และรบัรองผลิตภัณฑ) 

4 

ตารางท่ี 5 คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพ 
การใหบริการของผูรับบริการงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการ
และรบัรองผลิตภัณฑ) 

8 

ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละของผู รับบริการที่มีประ เด็นที่ ไม พึงพอใจตอคุณภาพ 
การใหบริการ จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรบัรองผลิตภัณฑ) 

12 

ตารางท่ี 7 คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพ 
การใหบ ริการของผูรับบริการงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรบัรองผลิตภัณฑ) 

13 

ตารางท่ี 8 จํานวนและรอยละของผูรับบริการที่ มีความตองการ หรือความคาดหวังให 
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผู รับบริการของ 
งานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ)  

14 

ตารางท่ี 9 จํานวนและรอยละของผูรับบริการที่ มีความตองการ หรือความคาดหวังให 
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผู รับบริการของ 
งานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ)  

15 

ตารางท่ี 10 จํานวนและรอยละขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอ่ืน ๆ จําแนกตามผูรับบริการของ
งานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

15 

ตารางท่ี 11 จํานวนและรอยละของประเภทหนวยงานที่มาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผู มีสวนไดสวนเสียของงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรบัรองผลิตภัณฑ) 

17 

ตารางท่ี 12 จํานวนและรอยละของวัตถุประสงคในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรบัรองผลิตภัณฑ) 

17 
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สารบัญตาราง (ตอ) 

  หนา 
ตารางที่ 13  จํานวนและรอยละของหนวยงาน/งานบริการที่มาติดตอ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสีย

ของงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรบัรองผลิตภัณฑ) 
18 

ตารางที่ 14  จํานวนและรอยละของความถ่ีในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม
ผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและ
รับรองผลิตภัณฑ) (ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา) 

19 

ตารางที่ 15  จํานวนและรอยละของประเภทแหลงขอมูลที่ทําใหผูมีสวนไดสวนเสีย รูจัก 
กรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการสอบเทียบ 
(กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

19 

ตารางที่ 16  คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพ 
การใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรบัรองผลิตภัณฑ) 

20 

ตารางที่ 17  คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพ 
การใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรบัรองผลิตภัณฑ) 

23 

ตารางที่ 18  จํานวนและรอยละของผู มีสวนไดสวนเสียที่มีประเด็นที่ ไม พึงพอใจตอคุณภาพ 
การใหบรกิาร จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

25 

ตารางที่ 19   คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพ 
การใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรบัรองผลิตภัณฑ) 

27 

ตารางที่ 20  จํานวนและรอยละของชองทางที่สะดวกในการติดตอกับกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผู มีสวนไดสวนเสียของงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรบัรองผลิตภัณฑ) 

28 

ตารางที่ 21   จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความตองการ หรือความคาดหวังให
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ
งานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

29 

ตารางที่ 22  จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความตองการ หรือความคาดหวังให
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ
งานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

29 

ตารางที่ 23   จํานวนและรอยละขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอ่ืน ๆ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสีย
ของงานบริการสอบเทยีบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

30 
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 ผลสํารวจของกลุมผูรับบริการ 
 

 งานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไป จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการสอบเทียบ  
(กองความสามารถหองปฏิบัตกิารและรับรองผลิตภัณฑ) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
เพศ 

1. ชาย 32 44.44 
2. หญิง 40 55.56 

รวมทั้งสิ้น 72 100.00 
ชวงอายุ 

1. นอยกวา 20 ป 0 0.00 
2. 20-29 ป 19 26.39 
3. 30-39 ป 24 33.33 
4. 40-49 ป 27 37.50 
5. 50-59 ป 2 2.78 
6. 60 ปขึ้นไป 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 72 100.00 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

1. ต่ํากวาปรญิญาตรี 17 23.61 
2. ปริญญาตรี 51 70.83 
3. ปริญญาโท 3 4.17 
4. ปริญญาเอก 1 1.39 

รวมทั้งสิ้น 72 100.00 
สถานภาพการทํางานในปจจุบัน 

1. ขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 18 25.00 
2. พนักงาน/ลูกจางเอกชน 51 70.83 
3. เจาของธุรกิจ/โรงงาน/อุตสาหกรรม 3 4.17 
4. ผูประกอบการ OTOP/SMEs 0 0.00 
5. เกษตรกร 0 0.00 
6. นักเรียน/นักศึกษา 0 0.00 
7. แมบาน/พอบาน 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 72 100.00 
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จากตารางท่ี 1 พบวา 

 ขอมูลทั่วไปของกลุมผูรับบริการของงานบริการสอบเทียบ สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 

55.56 และเพศชาย รอยละ 44.44 สวนใหญมีอายุระหวาง 40-49 ป รอยละ 37.50 รองลงมา 

คือ อายุระหวาง 30-39 ป รอยละ 33.33 อายุระหวาง 20-29 ป รอยละ 26.39 และอายุระหวาง 

50-59 ป รอยละ 2.78 ตามลําดับ 

 กลุมผูรับบริการสวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 70.83 รองลงมา คือ 

สําเร็จการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 23.61 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท  

รอยละ 4.17 และสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก รอยละ 1.39 ตามลําดับ 

 กลุมผู รับบริการสวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงาน/ลูกจางเอกชน รอยละ 70.83 

รองลงมา คือ ขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 25.00 และเจาของธุรกิจ/ 

โรงงาน/อุตสาหกรรม รอยละ 4.17 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของเหตุผลในการเลือกใชบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ  
จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและ
รบัรองผลิตภัณฑ) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

เหตุผลในการเลือกใชบริการ จํานวน รอยละ 
1. เปนสวนราชการ 32 44.44 
2. ความหลากหลาย/ครบถวนของการใหบริการ 14 19.44 
3. ความนาเชื่อถือ/ชื่อเสียงของหนวยงาน  44 61.11 
4. ไดรับการรบัรองตามมาตรฐานสากล  35 48.61 
5. คุณภาพของการใหบรกิาร  32 44.44 
6. ราคาคาบริการ 10 13.89 
7. คุณภาพ/ความเชี่ยวชาญของบุคลากร 16 22.22 
8. การบริการขอมลูทางวิชาการ 8 11.11 
9. ทําเลที่ตั้ง 2 2.78 

  

 จากตารางท่ี 2 พบวา 

 เหตุผลที่กลุมผูรับบริการของงานบรกิารสอบเทียบ เลือกใชบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

สวนใหญคิดวากรมวิทยาศาสตรบริการมีความนาเชื่อถือ/ชื่อเสียงของหนวยงาน  รอยละ 61.11 

รองลงมา คือ ไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล รอยละ 48.61 เปนสวนราชการ และคุณภาพ 

ของการใหบริการ ในสัดสวนท่ีเทากันรอยละ 44.44 คุณภาพ/ความเชี่ยวชาญของบุคลากร รอยละ 

22.22 และความหลากหลาย/ครบถวนของการใหบริการ รอยละ 19.44 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของประเภทของแหลงขอมูลท่ีทําใหผูรับบริการรูจักกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรอง
ผลติภัณฑ) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

ประเภทของแหลงขอมูล จํานวน รอยละ 
1. เว็บไซต 42 58.33 
2. เฟสบุก 2 2.78 
3. วิทยุ/โทรทัศน 5 6.94 
4. สื่อสิ่งพิมพ 22 30.56 
5. บุคคลแนะนํา 53 73.61 
6. งานสัมมนา/นิทรรศการ 19 26.39 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา 

 ประเภทของแหลงขอมูลท่ีทําใหกลุมผูรับบริการของงานบรกิารสอบเทียบ รูจักกรมวิทยาศาสตรบริการ 

สวนใหญรูจักจากบุคคลแนะนํามากท่ีสุด รอยละ 73.61 รองลงมา คือ เว็บไซต รอยละ 58.33  

สื่อส่ิงพิมพ รอยละ 30.56 งานสัมมนา/นิทรรศการ รอยละ 26.39 และ วิทยุ/โทรทัศน รอยละ 

6.94 ตามลําดบั 
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สวนท่ี 2 ประเมินความคาดหวัง และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ตารางท่ี 4 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการของผู รับบริการงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

ประเด็นความคาดหวัง 
ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ดานกระบวนการ และขั้นตอนการใหบริการ 3.86 0.653 มาก 77.20 
1. การประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนและ
ระยะเวลาการใหบริการ 

0 7 15 31 19 3.86 0.924 มาก 77.20 
(0.00) (9.72) (20.83) (43.06) (26.39) 

   
 

2. ขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน กระชับ และไมซับซอน 4 0 13 47 8 3.76 0.864 มาก 75.20 
(5.56) (0.00) (18.06) (65.28) (11.11) 

   
 

3. ความรวดเร็วในการใหบริการ 5 4 15 35 13 3.65 1.064 มาก 73.00 
(6.94) (5.56) (20.83) (48.61) (18.06) 

   
 

4. ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ 2 0 13 31 26 4.10 0.891 มาก 82.00 
(2.78) (0.00) (18.06) (43.06) (36.11) 

   
 

5. แบบฟอรมใบคํารอง/คําขอรับบริการเขาใจงาย 0 0 19 40 13 3.92 0.666 มาก 78.40 
(0.00) (0.00) (26.39) (55.56) (18.06) 

   
 

6. การแจงผลการดําเนินงานแกผูรับบริการทราบอยางชัดเจน 2 3 14 30 23 3.96 0.971 มาก 79.20 
(2.78) (4.17) (19.44) (41.67) (31.94) 

   
 

7.ระบบ MOST One Stop Service ใชงานงาย 
สะดวก และไมยุงยากซับซอน 

0 11 8 40 13 3.76 0.927 มาก 75.20 
(0.00) (15.28) (11.11) (55.56) (18.06) 

   
 

ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 4.19 0.737 มาก 83.80 

8. ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน ตอบคําถามชี้แจง
ขอสงสัย, ใหคําแนะนํา, แกไขปญหาไดอยางถูกตอง เปนตน 

4 0 7 35 26 4.10 0.981 มาก 82.00 
(5.56) (0.00) (9.72) (48.61) (36.11) 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถ
หองปฏบิัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

ประเด็นความคาดหวัง 
ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

9. ความเต็มใจ และความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 4 0 2 35 31 4.24 0.957 มากทีสุ่ด 84.80 
(5.56) (0.00) (2.78) (48.61) (43.06) 

   
 

10. ความซื่อสัตยสุจรติในการปฏบิัติหนาที่ เชน ไมขอสิ่ง
ตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 

0 4 2 14 52 4.58 0.801 มากทีสุ่ด 91.60 
(0.00) (5.56) (2.78) (19.44) (72.22) 

   
 

11. ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพทาทาง
ของผูใหบริการ 

0 4 2 35 31 4.29 0.777 มากทีสุ่ด 85.80 
(0.00) (5.56) (2.78) (48.61) (43.06) 

   
 

12. การใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ 0 4 5 34 29 4.22 0.809 มากทีสุ่ด 84.40 
(0.00) (5.56) (6.94) (47.22) (40.28) 

   
 

13. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบรกิาร 2 6 11 45 8 3.71 0.879 มาก 74.20 
(2.78) (8.33) (15.28) (62.50) (11.11) 

   
 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.99 0.717 มาก 79.80 
14. สถานท่ีใหบริการเหมาะสม เดินทางสะดวก 6 0 16 32 18 3.78 1.091 มาก 75.60 

(8.33) (0.00) (22.22) (44.44) (25.00) 
   

 
15. ความเพียงพอของจุด/ชองการใหบริการ/อุปกรณ
การใหบริการเหมาะสม 

0 2 22 36 12 3.81 0.744 มาก 76.20 
(0.00) (2.78) (30.56) (50.00) (16.67) 

   
 

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

0 0 23 19 30 4.10 0.858 มาก 82.00 
(0.00) (0.00) (31.94) (26.39) (41.67) 

   
 

17. การเปดรบัฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ เชน 
กลองรบัขอความคิดเห็น, แบบสอบถาม เปนตน 

0 8 15 26 23 3.89 0.987 มาก 77.80 
(0.00) (11.11) (20.83) (36.11) (31.94) 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถ
หองปฏบิัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

ประเด็นความคาดหวัง 
ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

18. มีชองทางการติดตอประสานงานในหลายรูปแบบ 
เชน ทางโทรศัพท, อีเมล, สื่ออินเตอรเน็ต เปนตน 

0 2 11 34 25 4.14 0.775 มาก 82.80 
(0.00) (2.78) (15.28) (47.22) (34.72) 

   
 

19. ความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีใหบริการ 0 0 15 26 31 4.22 0.773 มากทีสุ่ด 84.40 
(0.00) (0.00) (20.83) (36.11) (43.06) 

   
 

ดานการใหบริการ 4.26 0.596 มากท่ีสุด 85.20 
20. การไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ 0 0 9 42 21 4.17 0.628 มาก 83.40 

(0.00) (0.00) (12.50) (58.33) (29.17) 
   

 

21. การบริการมีความถูกตอง นาเช่ือถือ 0 0 6 33 33 4.38 0.638 มากทีสุ่ด 87.60 
(0.00) (0.00) (8.33) (45.83) (45.83) 

   
 

22. การไดรับบริการที่คุมคา และมีประโยชน 0 0 7 35 30 4.32 0.646 มากทีสุ่ด 86.40 
(0.00) (0.00) (9.72) (48.61) (41.67) 

   
 

23. การสงมอบงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 0 2 10 34 26 4.17 0.769 มาก 83.40 
(0.00) (2.78) (13.89) (47.22) (36.11) 

   
 

24. ภาพรวมการใหบริการ 0 0 6 42 24 4.25 0.599 มากท่ีสุด 85.00 
(0.00) (0.00) (8.33) (58.33) (33.33) 

   
 

ผลรวมเฉลี่ยจากทุกประเด็น 4.11 0.555 มาก 82.20 
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 จากตารางท่ี 4 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูรับบริการของงานบริการสอบเทยีบ มีความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการ

เฉลี่ยจากทุกประเด็นอยูในระดับมาก โดยคิดเปน 4.11 คะแนน (รอยละ 82.20) เมื่อจําแนกเปน 

รายดาน พบวา  

 ดานกระบวนการ และข้ันตอนการใหบริการ ทุกประเด็นมีความคาดหวังอยูในระดับมาก 

ภาพรวมคิดเปน 3.86 คะแนน (รอยละ 77.20) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก 

ดังนี้ ประเด็นความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ คิดเปน 4.10 คะแนน (รอยละ 82.00) 

รองลงมา คือ ประเด็นการแจงผลการดําเนินงานแกผูรับบริการทราบอยางชัดเจน คิดเปน 3.96 

คะแนน (รอยละ 79.20) และประเด็นแบบฟอรมใบคํารอง/คําขอรับบริการเขาใจงาย คิดเปน 3.92 

คะแนน (รอยละ 78.40) ตามลาํดับ 

 ดานบุคลากรที่ใหบริการ เกือบทุกประเด็นมีความคาดหวังอยูในระดับมากที่สุด ภาพรวม 

คิดเปน 4.19 คะแนน (รอยละ 83.80) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังน้ี 

ประเด็นความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชน

ในทางมิชอบ เปนตน คิดเปน 4.58 คะแนน (รอยละ 91.60) รองลงมา คือ ประเด็นความเหมาะสม

ในการแตงกายบุคลิกภาพทาทางของผูใหบริการ คิดเปน 4.29 คะแนน (รอยละ 85.80) และ

ประเด็นความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ คิดเปน 4.24 คะแนน (รอยละ 

84.80) ตามลําดับ 

 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก เกือบทุกประเด็นมีความคาดหวังอยูในระดับมาก ภาพรวม 

คิดเปน 3.99 คะแนน (รอยละ 79.80) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังน้ี 

ประเด็นความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีใหบริการ คิดเปน 4.22 คะแนน (รอยละ 84.40) 

รองลงมา คือ ประเด็นมีชองทางการติดตอประสานงานในหลายรูปแบบ เชน ทางโทรศัพท, อีเมล,  

สื่ออินเตอรเน็ต เปนตน คิดเปน 4.14 คะแนน (รอยละ 82.80) และประเด็นความเพียงพอของสิ่ง

อํานวยความสะดวก เชน ที่นั่ง, นํ้าดื่ม, เอกสาร, หองนํ้า เปนตน คิดเปน 4.10 คะแนน (รอยละ 

82.00) ตามลําดับ 

 ดานการใหบริการ เกือบทุกประเด็นมีความคาดหวังอยูในระดับมากท่ีสุด ภาพรวมคิดเปน 

4.26 คะแนน (รอยละ 85.20) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังนี้  

ประเด็นการบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ คิดเปน 4.38 คะแนน (รอยละ 87.60) รองลงมา คือ 

ประเด็นการไดรับบริการท่ีคุมคา และมีประโยชน คิดเปน 4.32 คะแนน (รอยละ 86.40) ประเด็น

การไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ และประเด็นการสงมอบงานภายในระยะเวลาที่กําหนด  

ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 4.17 คะแนน (รอยละ 83.40) ตามลําดับ 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 
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ตารางท่ี 5 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถ
หองปฏบิัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ดานกระบวนการ และขั้นตอนการใหบริการ 3.73 0.569 มาก 74.60 
1. การประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับขั้นตอนและ
ระยะเวลาการใหบรกิาร 

0 3 26 36 7 3.65 0.715 มาก 73.00 
(0.00) (4.17) (36.11) (50.00) (9.72) 

   
 

2. ขั้นตอนการใหบริการท่ีชัดเจน กระชับ และไมซับซอน 0 10 18 30 14 3.67 0.949 มาก 73.40 
(0.00) (13.89) (25.00) (41.67) (19.44) 

   
 

3. ความรวดเร็วในการใหบริการ 5 4 30 25 8 3.38 0.999 ปาน 67.60 
(6.94) (5.56) (41.67) (34.72) (11.11) 

  
กลาง  

4. ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ 2 0 16 38 16 3.92 0.835 มาก 78.40 
(2.78) (0.00) (22.22) (52.78) (22.22) 

   
 

5. แบบฟอรมใบคํารอง/คาํขอรบับริการเขาใจงาย 0 0 17 43 12 3.93 0.635 มาก 78.60 
(0.00) (0.00) (23.61) (59.72) (16.67) 

   
 

6. การแจงผลการดําเนินงานแกผูรบับริการทราบอยาง
ชัดเจน 

2 5 12 35 18 3.86 0.969 มาก 77.20 
(2.78) (6.94) (16.67) (48.61) (25.00) 

   
 

7.ระบบ MOST One Stop Service ใชงานงาย 
สะดวก และไมยุงยากซับซอน 

0 12 9 42 9 3.67 0.904 มาก 73.40 
(0.00) (16.67) (12.50) (58.33) (12.50) 

   
 

ดานบุคลากรที่ใหบริการ 4.10 0.643 มาก 82.00 
8. ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน ตอบคําถามชี้แจง
ขอสงสัย, ใหคําแนะนํา, แกไขปญหาไดอยางถูกตอง เปนตน 

0 5 13 33 21 3.97 0.872 มาก 79.40 
(0.00) (6.94) (18.06) (45.83) (29.17) 

   
 

9. ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 0 0 9 36 27 4.25 0.666 มากทีสุ่ด 85.00 
(0.00) (0.00) (12.50) (50.00) (37.50) 

   
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผู รับบริการงานบริการสอบเทียบ  
(กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

10. ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมขอสิ่ง
ตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 

0 5 4 10 53 4.54 0.887 มากทีสุ่ด 90.80 
(0.00) (6.94) (5.56) (13.89) (73.61) 

   
 

11. ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพทาทาง
ของผูใหบริการ 

0 0 9 37 26 4.24 0.661 มากทีสุ่ด 84.80 
(0.00) (0.00) (12.50) (51.39) (36.11) 

   
 

12. การใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏบิัติ 0 0 9 45 18 4.13 0.604 มาก 82.60 
(0.00) (0.00) (12.50) (62.50) (25.00) 

   
 

13. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบริการ 7 2 20 36 7 3.47 1.048 มาก 69.40 
(9.72) (2.78) (27.78) (50.00) (9.72) 

   
 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.89 0.668 มาก 77.80 
14. สถานที่ใหบริการเหมาะสม เดินทางสะดวก 6 0 15 34 17 3.78 1.078 มาก 75.60 

(8.33) (0.00) (20.83) (47.22) (23.61) 
   

 
15. ความเพียงพอของจุด/ชองการใหบริการ/อุปกรณ
การใหบริการเหมาะสม 

0 2 23 40 7 3.72 0.676 มาก 74.40 
(0.00) (2.78) (31.94) (55.56) (9.72) 

   
 

16. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่น่ัง, 
น้ําด่ืม, เอกสาร, หองน้ํา เปนตน 

0 5 17 28 22 3.93 0.909 มาก 78.60 
(0.00) (6.94) (23.61) (38.89) (30.56) 

   
 

17. การเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบรกิาร เชน 
กลองรับขอความคิดเห็น, แบบสอบถาม เปนตน 

0 4 26 25 17 3.76 0.880 มาก 75.20 
(0.00) (5.56) (36.11) (34.72) (23.61) 

   
 

18. มีชองทางการติดตอประสานงานในหลายรูปแบบ 
เชน ทางโทรศพัท, อีเมล, สื่ออินเตอรเน็ต เปนตน 

0 2 17 34 19 3.97 0.787 มาก 79.40 
(0.00) (2.78) (23.61) (47.22) (26.39) 

   
 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผู รับบริการงานบริการสอบเทียบ  
(กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

19. ความสะอาดเรียบรอยของสถานที่ใหบริการ 0 0 18 25 29 4.15 0.799 มาก 83.00 
(0.00) (0.00) (25.00) (34.72) (40.28) 

   
 

ดานการใหบริการ 4.12 0.632 มาก 82.40 
20. การไดรับบริการท่ีตรงตามความตองการ 0 5 5 38 24 4.13 0.821 มาก 82.60 

(0.00) (6.94) (6.94) (52.78) (33.33) 
   

 

21. การบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ 0 5 2 43 22 4.14 0.775 มาก 82.80 
(0.00) (6.94) (2.78) (59.72) (30.56) 

   
 

22. การไดรับบริการท่ีคุมคา และมีประโยชน 0 5 3 35 29 4.22 0.826 มากทีสุ่ด 84.40 
(0.00) (6.94) (4.17) (48.61) (40.28) 

   
 

23. การสงมอบงานภายในระยะเวลาที่กําหนด 0 8 7 35 22 3.99 0.927 มาก 79.80 
(0.00) (11.11) (9.72) (48.61) (30.56) 

   
 

24. ภาพรวมการใหบริการ 0 0 7 49 16 4.13 0.555 มาก 82.60 
(0.00) (0.00) (9.72) (68.06) (22.22) 

   
 

ผลรวมเฉล่ียจากทุกประเด็น 3.99 0.526 มาก 79.80 
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 จากตารางท่ี 5 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูรับบริการของงานบริการสอบเทียบ มีความพึงพอใจในคณุภาพการใหบริการ

เฉลี่ยจากทุกประเด็นอยูในระดับมาก โดยคิดเปน 3.99 คะแนน (รอยละ 79.80) เม่ือจําแนกเปน 

รายดาน พบวา  

 ดานกระบวนการ และข้ันตอนการใหบริการ เกือบทุกประเด็นมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

ภาพรวมคิดเปน 3.73 คะแนน (รอยละ 74.60) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก 

ดังน้ี ประเด็นแบบฟอรมใบคํารอง/คําขอรับบริการเขาใจงาย คิดเปน 3.93 คะแนน (รอยละ 78.60) 

รองลงมา คือ ประเด็นความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ คิดเปน 3.92 คะแนน (รอยละ 

78.40) และประเด็นการแจงผลการดําเนินงานแกผู รับบริการทราบอยางชัดเจน คิดเปน 3.86 

คะแนน (รอยละ 77.20) ตามลําดับ 

 ดานบุคลากรท่ีใหบริการ เกือบทุกประเด็นมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ภาพรวม 

คิดเปน 4.10 คะแนน (รอยละ 82.00) โดยเรยีงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังน้ี 

ประเด็นความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชน

ในทางมิชอบ เปนตน คิดเปน 4.54 คะแนน (รอยละ 90.80) รองลงมา คอื ประเด็นความเต็มใจและ 

ความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ คิดเปน 4.25 คะแนน (รอยละ 85.00) และประเด็นความ

เหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพทาทางของผูใหบริการ คิดเปน 4.24 คะแนน (รอยละ 84.80) 

ตามลําดับ 

 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ทุกประเด็นมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ภาพรวมคิดเปน 

3.89 คะแนน (รอยละ 77.80) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังน้ี  

ประเด็นความสะอาดเรียบรอยของสถานที่ใหบริการ คิดเปน 4.15 คะแนน (รอยละ 83.00) 

รองลงมา คือ ประเด็นมีชองทางการติดตอประสานงานในหลายรูปแบบ เชน ทางโทรศัพท, อีเมล,  

สื่ออินเตอรเน็ต เปนตน คิดเปน 3.97 คะแนน (รอยละ 79.40) และประเด็นความเพียงพอ 

ของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีน่ัง, น้ําดื่ม, เอกสาร, หองน้ํา เปนตน คิดเปน 3.93 คะแนน  

(รอยละ 78.60) ตามลําดับ 

 ดานการใหบริการ เกือบทุกประเด็นมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ภาพรวมคิดเปน  

4.12 คะแนน (รอยละ 82.40) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังน้ี  

ประเด็นการไดรับบริการท่ีคุมคา และมีประโยชน คิดเปน 4.22 คะแนน (รอยละ 84.40) รองลงมา 

คือ ประเด็นการบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ คิดเปน 4.14 คะแนน (รอยละ 82.80) และ

ประเดน็การไดรับบริการท่ีตรงตามความตองการ คิดเปน 4.13 คะแนน (รอยละ 82.60) ตามลําดับ 
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สวนท่ี 3 ประเมินความไมพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละของผูรับบริการท่ีมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและ
รบัรองผลิตภัณฑ) 

ประเด็นท่ีไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ จํานวน รอยละ 
ไมมีประเด็นไมพึงพอใจ 42 58.33 
มปีระเด็นไมพึงพอใจ 30 41.67 

ประเด็นไมพึงพอใจ อันดับ รอยละ   
1. ระยะเวลาในการใหบริการ 1 35.62   
2. ความสะดวกรวดเรว็ในการติดตอประสานงาน 2 26.03   
3. ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 3 21.23   
4. การประกาศหรือแจงขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการใหบริการ 4 7.53   
5. ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการใหบริการ 5 4.79   
6. ความเพียงพอของส่ิงอํานวยความสะดวกอื่น ๆ  6 2.05   
7. การใหบริการของเจาหนาที่ 7 1.37   
8. การอํานวยความสะดวกของเจาหนาท่ี รปภ. 8 0.68   
9. ดานอื่น ๆ เชน ควรมีการรับตัวอยางนอกสถานท่ี 8 0.68   

รวมท้ังส้ิน 72 100.00 

 

 จากตารางท่ี 6 พบวา  

 กลุมผูรับบริการของงานบริการสอบเทียบ สวนใหญไมมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจ รอยละ 58.33 

และมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจ รอยละ 41.67 โดยมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก 

อันดับ 1 คือ ระยะเวลาในการใหบริการ รอยละ 35.62 รองลงมาอันดับ 2 คือ ความสะดวกรวดเร็ว

ในการติดตอประสานงาน รอยละ 26.03 อันดับ 3 คือ ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ รอยละ 

21.23 อันดับ 4 คือ การประกาศหรือแจงขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการใหบริการ รอยละ 7.53 และ

อันดับ 5 ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการใหบริการ รอยละ 4.79 ตามลาํดับ
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สวนท่ี 4 ประเมินความเชื่อม่ันของผูรับบริการตอกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ตารางท่ี 7 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความเชื่อม่ันในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรบัรองผลิตภัณฑ) 

ประเด็นความเชื่อม่ัน 
ระดับความเชื่อม่ัน 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
เชื่อม่ัน 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ความเปนสวนราชการ 0 0 8 31 33 4.35 0.675 มากทีสุ่ด 87.00 
(0.00) (0.00) (11.11) (43.06) (45.83) 

   
 

2. ไดการรบัรองตามมาตรฐานสากล 0 0 6 26 40 4.47 0.649 มากทีสุ่ด 89.40 
(0.00) (0.00) (8.33) (36.11) (55.56) 

   
 

3. ความรูความสามารถของบุคลากร 0 0 6 32 34 4.39 0.640 มากทีสุ่ด 87.80 
(0.00) (0.00) (8.33) (44.44) (47.22) 

   
 

4. ประสิทธิภาพและความคุมคา 0 0 7 41 24 4.24 0.617 มากทีสุ่ด 84.80 
(0.00) (0.00) (9.72) (56.94) (33.33) 

   
 

5. ใหบริการดวยความถูกตอง เที่ยงตรง เชื่อถือได 0 0 2 36 34 4.44 0.554 มากทีสุ่ด 88.80 
(0.00) (0.00) (2.78) (50.00) (47.22) 

   
 

6. ความสามารถของเครื่องมือและอุปกรณวทิยาศาสตร 0 0 11 32 29 4.25 0.707 มากทีสุ่ด 85.00 
(0.00) (0.00) (15.28) (44.44) (40.28) 

   
 

7. ดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจรติ สามารถ
ตรวจสอบได 

0 0 6 31 35 4.40 0.643 มากทีสุ่ด 88.00 
(0.00) (0.00) (8.33) (43.06) (48.61) 

   
 

8. บุคลากรปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ 0 0 8 31 33 4.35 0.675 มากทีสุ่ด 87.00 
(0.00) (0.00) (11.11) (43.06) (45.83) 

   
 

9. การรักษาความลับของผูรับบริการ 0 0 7 38 27 4.28 0.633 มากทีสุ่ด 85.60 
(0.00) (0.00) (9.72) (52.78) (37.50) 

   
 

ภาพรวมความเชื่อม่ัน 4.35 0.535 มากท่ีสุด 87.00 
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 จากตารางท่ี 7 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูรับบริการของงานบริการสอบเทียบ มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการ

อยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปน 4.35 คะแนน (รอยละ 87.00) โดยประเด็นท่ีมีความเชื่อมั่นมากท่ีสุด 

5 อันดับแรก ไดแก ประเด็นไดการรับรองตามมาตรฐานสากล คิดเปนรอยละ 4.47 คะแนน  

(รอยละ 89.40) รองลงมา คือ ประเด็นใหบริการดวยความถูกตอง เที่ยงตรง เชื่อถือได คิดเปนรอยละ 

4.44 คะแนน (รอยละ 88.80) ประเด็นดําเนินการดวยความโปรงใส ซ่ือสัตย สุจริต สามารถ

ตรวจสอบได คิดเปนรอยละ 4.40 คะแนน (รอยละ 88.00) ประเด็นความรูความสามารถของ

บุคลากร คิดเปนรอยละ 4.39 คะแนน (รอยละ 87.80) ประเด็นความเปนสวนราชการ และประเด็น

บุคลากรปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปนรอยละ 4.35 

คะแนน (รอยละ 87.00) ตามลําดบั 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ตารางท่ี 8 จํานวนและรอยละของผูรับบริการท่ีมีความตองการ หรือคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการ
จัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

ความตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จํานวน รอยละ 

1. ไมมีความตองการ หรือความคาดหวัง 0 0.00 
2. มคีวามตองการ หรือความคาดหวัง 72 100.00 

รวมทั้งสิ้น 72 100.00 

 

 จากตารางท่ี 8 พบวา  

  กลุมผูรับบริการของงานบริการสอบเทียบ มคีวามตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการ

จัดใหมีบริการเพ่ิมเติมโดยท้ังหมด 
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ตารางท่ี 9 จํานวนและรอยละของผูรับบริการท่ีมีความตองการ หรอืความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จัดใหมีบริการเพ่ิมเติม จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (เฉพาะผูท่ีมีความตองการ หรือ
ความคาดหวัง) 

ประเด็นที่มีความตองการ หรือความคาดหวัง จํานวน รอยละ 

1. ขยายการใหบริการของศนูยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อาคารตั้ว)  
ใหครอบคลุมทุกงานบริการของหนวยงาน 

10 13.89 

2. เพิ่มศูนยรับบรกิารในสวนภูมิภาค 28 38.89 
3. มีการแจงขอมูลขาวสาร เชน การรับตัวอยาง, การรับรายงานทาง SMS เปนตน 18 25.00 
4. การสงมอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผานระบบออนไลน 41 56.94 
5. การสงมอบรายงานทดสอบความชํานาญผานระบบออนไลน 20 27.78 
6. ใหมีการรับชําระคาธรรมเนียมผานบัตรเครดิต 19 26.39 
7. ปรับปรงุแบบฟอรมตาง ๆ ในการขอรับบริการใหเขาใจงายขึ้น 7 9.72 
8. การใหบริการรับตัวอยางทดสอบนอกสถานที่ (โดยคิดคาบรกิารเพ่ิม) 16 22.22 

 

  จากตารางท่ี 9 พบวา  

 ความตองการ หรือความคาดหวังของกลุมผูรับบริการของงานบริการสอบเทียบ ท่ีอยากให 

กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหบริการเพ่ิมเติม พบวา สวนใหญตองการใหกรมวิทยาศาสตรบริการมีการสง

มอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผานระบบออนไลน รอยละ 56.94 รองลงมา คือ เพ่ิมศูนย

รับบริการในสวนภูมิภาค รอยละ 38.89 การสงมอบรายงานทดสอบความชํานาญผานระบบออนไลน  

รอยละ 27.78 ใหมีการรับชําระคาธรรมเนียมผานบัตรเครดิต รอยละ 26.39 และมีการแจงขอมลูขาวสาร 

เชน การรบัตัวอยาง, การรับรายงานทาง SMS เปนตน รอยละ 25.00 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 10 จํานวนและรอยละขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ จําแนกตามผูรับบริการของ 
งานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรบัรองผลิตภัณฑ) 

ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ  จํานวน รอยละ 

 สําหรับตัวอยางท่ีแสดงความคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้  10 13.89 
1. ควรปรับปรุงการใหบริการใหรวดเร็วย่ิงข้ึน ลดข้ันตอนท่ีลาชา : รอยละ 50.00   
2. เจาหนาที่นอยเกินไป ควรเพ่ิมจํานวนบุคลากรใหมากข้ึน : รอยละ 20.00   
3. เพิ่มชองทางในการติดตอใหมากข้ึน : รอยละ 20.00   
4. ใบเสนอราคาอยากใหมีการตอบกลับโดยตรง : รอยละ 10.00   

 สําหรับตัวอยางที่ไมแสดงความคิดเห็น   62 86.11 
รวมท้ังสิ้น  72 100.00 
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จากตารางท่ี 10 พบวา  

 กลุมผูรับบริการของงานบริการสอบเทียบ สวนใหญไมมีขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ 
รอยละ 86.11 และมีเพียงสวนนอยที่มีขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ รอยละ 13.89  
โดยเสนอแนะในเรื่องควรปรับปรุงการใหบริการใหรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดข้ันตอนที่ลาชา รอยละ 50.00 
เจาหนาที่นอยเกินไป ควรเพิ่มจํานวนบุคลากรใหมากขึ้น และเพิ่มชองทางในการติดตอใหมากขึ้น  
ในสัดสวนท่ีเทากัน รอยละ 20.00 และใบเสนอราคาอยากใหมีการตอบกลับโดยตรง รอยละ 10.00 
ตามลําดับ 
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 ผลสํารวจของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

 งานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ตารางท่ี 11 จํานวนและรอยละของประเภทหนวยงานท่ีมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม
ผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและ
รบัรองผลิตภัณฑ) 

ประเภทหนวยงาน จํานวน รอยละ 
1. สวนราชการ 4 17.39 
2. รัฐวิสาหกิจ 3 13.04 
3. องคกรมหาชน 0 0.00 
4. หนวยงานในกํากับของรัฐ 0 0.00 
5. สมาคม/มูลนิธิ 0 0.00 
6. องคกรวิชาชีพ 0 0.00 
7. หนวยงานเอกชน 16 69.57 

รวม 23 100.00 

 

จากตารางท่ี 11 พบวา 

 ประเภทหนวยงานท่ีมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการของกลุมผู มีสวนไดสวนเสียของ 

งานบริการสอบเทียบ สวนใหญเปนหนวยงานเอกชนมากท่ีสุด รอยละ 69.57 รองลงมา คือ 

หนวยงานในสวนราชการ รอยละ 17.39 และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 13.04 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 12 จํานวนและรอยละของวัตถุประสงคในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม
ผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและ
รบัรองผลิตภัณฑ) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

วัตถุประสงคในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จํานวน รอยละ 

1. ขอคําปรึกษา 2 8.70 

2. ขอขอมูล 9 39.13 

3. ขอรับบริการ  20 86.96 

4. ประสานงานทั่วไป 2 8.70 

5. ประชุม/สัมมนา 7 30.43 
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 จากตารางที่ 12 พบวา 

 วัตถุประสงคในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของ 

งานบริการสอบเทียบ สวนใหญมาติดตอขอรับบริการมากที่สุด รอยละ 86.96 รองลงมา คือ  

ขอขอมูล รอยละ 39.13 ประชุม/สัมมนา รอยละ 30.43 ขอคําปรึกษา และประสานงานท่ัวไป  

ในสัดสวนท่ีเทากัน รอยละ 8.70 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 13 จํานวนและรอยละของหนวยงาน/งานบริการท่ีมาติดตอ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสีย
ของงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

หนวยงาน/งานบริการ จํานวน รอยละ 

1. สํานักงานเลขานุการกรม เชน ศนูยรับบริการเบ็ดเสร็จ, การเงนิ, พัสดุ, 

ประชาสัมพันธ  

4 17.39 

2. สํานักเทคโนโลยีชุมชน  0 0.00 

3. สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ  3 13.04 

4. สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ  12 52.17 

5. สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  7 30.43 

6. กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค  3 13.04 

7. กองวัสดุวิศวกรรม 1 4.35 

8. กองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร 0 0.00 

9. กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ 23 100.00 

 

 จากตารางท่ี 13 พบวา 

 กลุมผู มีสวนไดสวนเสียของงานบริการสอบเทียบท้ังหมดมาติดตอกองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ รองลงมา คือ สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร
หองปฏิบัติการ รอยละ 52.17 สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
รอยละ 30.43 สํานักงานเลขานุการกรม เชน ศูนยรับบริการเบ็ดเสร็จ, การเงิน, พัสดุ, ประชาสัมพันธ 
รอยละ 17.39 และสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ และกองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค 
รอยละ 13.04 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 14 จํานวนและรอยละของความถ่ีในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม 
ผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและ
รบัรองผลิตภัณฑ) (ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา)  
ความถี่ในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จํานวน รอยละ 

1. 1 – 5 คร้ัง 19 82.61 

2. 6 – 10 ครั้ง 4 17.39 

3. 11 – 15 คร้ัง 0 0.00 

4. มากกวา 15 ครั้ง 0 0.00 

รวม 23 100.00 

 จากตารางท่ี 14 พบวา 

 ความถี่ในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการสอบเทยีบ 

ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา สวนใหญมาติดตอ 1 – 5 ครั้ง รอยละ 82.61 รองลงมา คือ มาติดตอ 6 – 10 ครั้ง 

รอยละ 17.39 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 15 จํานวนและรอยละของประเภทแหลงขอมูลที่ทําใหผูมีสวนไดสวนเสียรูจักกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและ
รับรองผลิตภัณฑ) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ประเภทของแหลงขอมูล จํานวน รอยละ 

1. เว็บไซต 21 91.30 

2. เฟสบุก 2 8.70 

3. วิทยุ/โทรทัศน 1 4.35 

4. สื่อสิ่งพิมพ 10 43.48 

5. บุคคลแนะนํา 8 34.78 

6. งานสัมมนา/นิทรรศการ 9 39.13 

 

 จากตารางที่ 15 พบวา 

 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการสอบเทียบ สวนใหญรูจักกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ผานทางเว็บไซตมากท่ีสุด รอยละ 91.30 รองลงมา คือ ผานทางสื่อสิ่งพิมพ รอยละ 43.48  
งานสัมมนา/นิทรรศการ รอยละ 39.13 บุคคลแนะนํา รอยละ 34.78 และเฟสบุก รอยละ 8.70 
ตามลําดับ 
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สวนท่ี 2 ประเมินความคาดหวัง และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ตารางท่ี 16 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานบริการสอบเทียบ  
(กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

ประเด็นความคาดหวัง 
ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน รวดเร็ว และไมยุงยาก
ซับซอน 

0 0 5 9 9 4.17 0.778 มาก 83.40 
(0.00) (0.00) (21.74) (39.13) (39.13)     

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ 0 0 5 11 7 4.09 0.733 มาก 81.80 
(0.00) (0.00) (21.74) (47.83) (30.43)     

3. ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ 0 0 1 11 11 4.43 0.590 มากที่สุด 88.60 

(0.00) (0.00) (4.35) (47.83) (47.83)     

4. ไดรับบริการท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเสมอภาค 
ไมเลือกปฏบิัติ 

0 0 4 9 10 4.26 0.752 มากที่สุด 85.20 
(0.00) (0.00) (17.39) (39.13) (43.48)     

5. ชองทางการใหบริการสะดวก เขาถึงงาย และมีความ
หลากหลาย 

0 1 2 11 9 4.22 0.795 มากที่สุด 84.40 
(0.00) (4.35) (8.70) (47.83) (39.13)     

6. มีการประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการ หรือขอมูล
ขาวสารผานชองทางที่หลากหลาย และทั่วถึง 

0 1 4 11 7 4.04 0.825 มาก 80.80 
(0.00) (4.35) (17.39) (47.83) (30.43)     

7. ผลลัพธของการใหบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ 0 0 2 9 12 4.43 0.662 มากที่สุด 88.60 
(0.00) (0.00) (8.70) (39.13) (52.17)     

8. ผลลัพธของการใหบริการตรงตามความตองการ และ
สามารถนําไปใชประโยชนได 

0 0 1 8 14 4.57 0.590 มากที่สุด 91.40 
(0.00) (0.00) (4.35) (34.78) (60.87)     
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ตารางท่ี 16 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานบริการสอบเทียบ  
(กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

ประเด็นความคาดหวัง 

ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความ

คาดหวัง 

รอยละ

ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

9. อัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการมีความชัดเจน  
คุมคา และเหมาะสม 

0 0 7 4 12 4.22 0.902 มากที่สุด 84.40 
(0.00) (0.00) (30.43) (17.39) (52.17)     

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

0 0 5 9 9 4.17 0.778 มาก 83.40 
(0.00) (0.00) (21.74) (39.13) (39.13) 

    
11. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบริการ 0 0 6 8 9 4.13 0.815 มาก 82.60 

(0.00) (0.00) (26.09) (34.78) (39.13)     
12. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชน
ในทางมิชอบ เปนตน 

0 0 4 8 11 4.30 0.765 มากที่สุด 86.00 
(0.00) (0.00) (17.39) (34.78) (47.83) 

    
13. ภาพรวมการใหบริการ 0 0 3 12 8 4.22 0.671 มากท่ีสุด 84.40 

(0.00) (0.00) (13.04) (52.17) (34.78)     

ผลรวมเฉล่ียจากทุกประเด็น 4.25 0.660 มากท่ีสุด 85.00 
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 จากตารางท่ี 16 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการสอบเทียบ มีความคาดหวังในคุณภาพ 
การใหบริการเฉลี่ยจากทุกประเด็นอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปน 4.25 คะแนน (รอยละ 85.00)  
โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 5 อันดับแรก ดังน้ี ประเด็นผลลัพธของการใหบริการตรงตาม
ความตองการ และสามารถนําไปใชประโยชนได คิดเปน 4.57 คะแนน (รอยละ 91.40) รองลงมา คือ 
ประเด็นความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ และประเด็นผลลัพธของการใหบริการมีความถูกตอง 
นาเชื่อถือ ในสัดสวนที่เทากัน คิดเปน 4.43 คะแนน (รอยละ 88.60) ประเด็นความซื่อสัตยสุจริต 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 
คิดเปน 4.30 คะแนน (รอยละ 86.00) ประเด็นไดรับบริการที่เปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเสมอภาค  
ไมเลือกปฏิบัติ คิดเปน 4.26 คะแนน (รอยละ 85.20) และประเด็นชองทางการใหบริการสะดวก  
เขาถึงงาย และมีความหลากหลาย และประเด็นอัตราคาธรรมเนยีมในการขอรับบริการมีความชัดเจน คุมคา 
และเหมาะสม ในสัดสวนที่เทากัน คดิเปน 4.22 คะแนน (รอยละ 84.40) ตามลําดับ 
 
 
 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -23- 

ตารางท่ี 17 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานบริการสอบเทียบ  
(กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน รวดเร็ว และไมยุงยาก
ซับซอน 

0 0 9 10 4 3.78 0.736 มาก 75.60 
(0.00) (0.00) (39.13) (43.48) (17.39)     

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ 0 0 12 7 4 3.65 0.775 มาก 73.00 
(0.00) (0.00) (52.17) (30.43) (17.39)     

3. ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ 0 0 5 11 7 4.09 0.733 มาก 81.80 

(0.00) (0.00) (21.74) (47.83) (30.43)     

4. ไดรับบริการท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเสมอภาค 
ไมเลือกปฏิบัต ิ

0 0 4 13 6 4.09 0.668 มาก 81.80 
(0.00) (0.00) (17.39) (56.52) (26.09)     

5. ชองทางการใหบริการสะดวก เขาถึงงาย และมีความ
หลากหลาย 

0 1 7 10 5 3.83 0.834 มาก 76.60 
(0.00) (4.35) (30.43) (43.48) (21.74)     

6. มีการประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการ หรือขอมูล
ขาวสารผานชองทางท่ีหลากหลาย และทั่วถึง 

0 1 7 14 1 3.65 0.647 มาก 73.00 
(0.00) (4.35) (30.43) (60.87) (4.35)     

7. ผลลัพธของการใหบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ 0 0 1 16 6 4.22 0.518 มากที่สุด 84.40 
(0.00) (0.00) (4.35) (69.57) (26.09)     

8. ผลลัพธของการใหบริการตรงตามความตองการ และ
สามารถนําไปใชประโยชนได 

0 0 3 10 10 4.30 0.703 มากที่สุด 86.00 
(0.00) (0.00) (13.04) (43.48) (43.48)     

 
 
 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -24- 

ตารางท่ี 17 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานบริการสอบเทียบ  
(กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

รอยละ

ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

9. อัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการมีความชัดเจน  
คุมคา และเหมาะสม 

0 0 13 5 5 3.65 0.832 มาก 73.00 
(0.00) (0.00) (56.52) (21.74) (21.74)     

10. ความรูความสามารถของบุคลากรในการใหบริการ 
เชน สามารถตอบคําถามชี้แจงขอสงสัย, ใหคําแนะนํา, 
ชวยแกไขปญหาไดอยางถูกตอง, นาเชื่อถือ, และเปน
ประโยชน 

0 0 5 14 4 3.96 0.638 มาก 79.20 
(0.00) (0.00) (21.74) (60.87) (17.39) 

    
11. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบริการ 0 0 13 6 4 3.61 0.783 มาก 72.20 

(0.00) (0.00) (56.52) (26.09) (17.39)     
12. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชน
ในทางมิชอบ เปนตน 

0 0 7 10 6 3.96 0.767 มาก 79.20 
(0.00) (0.00) (30.43) (43.48) (26.09) 

    
13. ภาพรวมการใหบริการ 0 0 9 9 5 3.83 0.778 มาก 76.60 

(0.00) (0.00) (39.13) (39.13) (21.74)     

ผลรวมเฉล่ียจากทุกประเด็น 3.89 0.581 มาก 77.80 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -25- 

 จากตารางท่ี 17 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการสอบเทียบ มีความพึงพอใจในคุณภาพ 

การใหบริการเฉลี่ยจากทุกประเด็นอยูในระดับมาก คิดเปน 3.89 คะแนน (รอยละ 77.80)  

โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 5 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็นผลลัพธของการใหบริการ 

ตรงตามความตองการ และสามารถนําไปใชประโยชนได คิดเปน 4.30 คะแนน (รอยละ 86.00) 

รองลงมา คือ ประเด็นผลลัพธของการใหบริการมีความถูกตอง นาเช่ือถือ คิดเปน 4.22 คะแนน  

(รอยละ 84.40) ประเด็นความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ และประเด็นไดรับบริการท่ีเปน

มาตรฐานเดียวกัน มีความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 4.09 คะแนน  

(รอยละ 81.80) ประเด็นความรูความสามารถของบุคลากรในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม

ชี้แจงขอสงสัย, ใหคําแนะนํา, ชวยแกไขปญหาไดอยางถูกตอง, นาเชื่อถือ และเปนประโยชน และ

ประเด็นความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ เปนตน ในสัดสวนที่เทากัน คิดเปน 3.96 คะแนน (รอยละ 79.20) และ

ประเด็นชองทางการใหบริการสะดวก เขาถึงงาย และมีความหลากหลาย คิดเปน 3.83 คะแนน  

(รอยละ 76.60) ตามลําดบั 

 

สวนท่ี 3 ประเมินความไมพงึพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ตารางที่ 18 จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการ
และรับรองผลิตภัณฑ) 
ประเด็นท่ีไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ จํานวน รอยละ 

ไมมีประเด็นไมพึงพอใจ 12 52.17 

มีประเด็นไมพึงพอใจ 11 47.83 

ประเด็นไมพึงพอใจ อันดับ รอยละ  

1. ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 1 32.08  

2. ระยะเวลาในการใหบริการ 2 22.64  

3. ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน 2 22.64  
4. การใหบริการของเจาหนาที่ 3 11.32  
5. การประกาศหรือแจงขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการใหบริการ 4 3.77  
6. การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ รปภ. 4 3.77  
7. ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการใหบริการ 5 1.89  
8. ความสะอาดเรียบรอยของอาคาร และสถานที่ใหบริการ 5 1.89  

รวมท้ังส้ิน 23 100.00 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -26- 

 จากตารางท่ี 18 พบวา  

 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการสอบเทียบ สวนใหญไมมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจ รอยละ 

52.17 และมีประเด็นที่ไมพึงพอใจ รอยละ 47.83 โดยมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับ

แรก ไดแก อันดับ 1 คือ ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ รอยละ 32.08 รองลงมา อันดับ 2 คือ 

ระยะเวลาในการใหบริการ และความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน ในสัดสวนท่ีเทากัน  

รอยละ 22.64 อันดับ 3 คือ การใหบริการของเจาหนาที่ รอยละ 11.32 อันดับ 4 คือ การประกาศ

หรือแจงขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการใหบริการ และการอํานวยความสะดวกของเจาหนาท่ี รปภ.  

ในสัดสวนท่ีเทากัน รอยละ 3.77 และอันดับ 5 คือ ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

การใหบริการ และความสะอาดเรียบรอยของอาคาร และสถานท่ีใหบริการ ในสัดสวนท่ีเทากัน รอยละ 

1.89 ตามลําดับ 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคดิเห็น “นิดาโพล” -27- 

สวนท่ี 4 ประเมินความเชื่อม่ันในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ตารางท่ี 19 คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานบริการสอบเทียบ  

(กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

ประเด็นความเชื่อม่ัน 
ระดับความเชื่อม่ัน 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
เชื่อม่ัน 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ความเปนสวนราชการ 0 0 6 12 5 3.96 0.706 มาก 79.20 
(0.00) (0.00) (26.09) (52.17) (21.74)     

2. ไดการรบัรองตามมาตรฐานสากล 0 0 1 12 10 4.39 0.583 มากที่สุด 87.80 
(0.00) (0.00) (4.35) (52.17) (43.48)     

3. ความรูความสามารถของบุคลากร 0 0 4 13 6 4.09 0.668 มาก 81.80 
(0.00) (0.00) (17.39) (56.52) (26.09)     

4. ประสิทธิภาพและความคุมคา 0 0 6 10 7 4.04 0.767 มาก 80.80 
(0.00) (0.00) (26.09) (43.48) (30.43)     

5. ใหบริการดวยความถูกตอง เที่ยงตรง เชื่อถือได 0 0 2 14 7 4.22 0.600 มากที่สุด 84.40 
(0.00) (0.00) (8.70) (60.87) (30.43)     

6. ความสามารถของเคร่ืองมือและอุปกรณวิทยาศาสตร 0 0 4 14 5 4.04 0.638 มาก 80.80 
(0.00) (0.00) (17.39) (60.87) (21.74)     

7. ดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจรติ สามารถ
ตรวจสอบได 

0 0 4 11 8 4.17 0.717 มาก 83.40 
(0.00) (0.00) (17.39) (47.83) (34.78)     

8. บุคลากรปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัต ิ 0 0 5 11 7 4.09 0.733 มาก 81.80 
(0.00) (0.00) (21.74) (47.83) (30.43)     

9. การรักษาความลับของผูรับบริการ 0 0 6 8 9 4.13 0.815 มาก 82.60 
(0.00) (0.00) (26.09) (34.78) (39.13)     

ภาพรวมความเชื่อม่ัน 4.13 0.601 มาก 82.60 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -28- 

 จากตารางท่ี 19 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการสอบเทียบ มีความเชื่อม่ันในคุณภาพ 

การใหบริการอยูในระดับมาก คิดเปน 4.13 คะแนน (รอยละ 82.60) โดยประเด็นท่ีมีความเชื่อม่ัน

มากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก ประเด็นไดการรับรองตามมาตรฐานสากล คิดเปน 4.39 คะแนน  

(รอยละ 87.80) รองลงมา คอื ประเด็นใหบริการดวยความถูกตอง เท่ียงตรง เชื่อถือได คดิเปน 4.22 

คะแนน (รอยละ 84.40) ประเด็นดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 

คิดเปน 4.17 คะแนน (รอยละ 83.40) ประเด็นการรักษาความลับของผูรับบริการ คิดเปน 4.13 

คะแนน (รอยละ 82.60) ประเด็นความรูความสามารถของบุคลากร และประเด็นบุคลากรปฏิบัติงาน

ดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 4.09 คะแนน (รอยละ 81.80) ตามลําดับ 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ตารางท่ี 20 จํานวนและรอยละของชองทางท่ีสะดวกในการติดตอกับกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม
ผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรอง
ผลิตภัณฑ) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ชองทางท่ีสะดวกในการติดตอ จํานวน รอยละ 

1. ติดตอดวยตนเอง 8 34.78 

2. อีเมล 15 65.22 

3. ไปรษณีย 3 13.04 

4. โทรศัพท 16 69.57 

5. โทรสาร (Fax) 2 8.70 

6. ขอความ SMS 0 0.00 

7. เฟสบุก 2 8.70 

8. ไลน 9 39.13 

9. อื่น ๆ (เว็บไซต) 1 4.35 

 จากตารางท่ี 20 พบวา  

 ผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการสอบเทียบ สวนใหญสะดวกติดตอกับกรมวิทยาศาสตร

บริการผานทางโทรศัพท รอยละ 69.57 รองลงมา คือ สะดวกติดตอผานทางอีเมล รอยละ 65.22 

สะดวกติดตอผานทางไลน รอยละ 39.13 สะดวกมาติดตอดวยตนเอง รอยละ 34.78 และสะดวก

ติดตอผานทางไปรษณยี รอยละ 13.04 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 21 จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวังให 
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพ่ิมเติม จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ 
งานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

ความตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จํานวน รอยละ 

1. ไมมีความตองการ หรือความคาดหวัง 0 0.00 

2. มีความตองการ หรือความคาดหวัง 23 100.00 

รวมท้ังสิ้น 23 100.00 

 จากตารางที่ 21 พบวา  

 ผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการสอบเทียบทั้งหมดมีความตองการ หรือความคาดหวังให 

กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม  

 

ตารางท่ี 22 จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวังให 
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ 
งานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) (ตอบได
มากกวา 1 ขอ)  (เฉพาะผูท่ีมีความตองการ หรอืความคาดหวัง) 

ประเด็นท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวัง จํานวน รอยละ 

1. ขยายการใหบริการของศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อาคารต้ัว) 

ใหครอบคลุมทุกงานบรกิารของหนวยงาน 
12 52.17 

2. เพ่ิมศนูยรับบรกิารในสวนภูมภิาค 9 39.13 

3. มีการแจงขอมูลขาวสาร เชน การรับตัวอยาง, การรับรายงานทาง SMS เปนตน 7 30.43 

4. การสงมอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผานระบบออนไลน 10 43.48 

5. การสงมอบรายงานทดสอบความชํานาญผานระบบออนไลน 9 39.13 

6. ใหมีการรับชําระคาธรรมเนียมผานบัตรเครดิต 7 30.43 

7. ปรับปรงุแบบฟอรมตาง ๆ ในการขอรับบริการใหเขาใจงายข้ึน 5 21.74 

8. การใหบรกิารรับตัวอยางทดสอบนอกสถานท่ี (โดยคิดคาบริการเพ่ิม) 7 30.43 
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 จากตารางที ่22 พบวา  

 ความตองการ หรือความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการสอบเทียบท่ีอยาก

ใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหบริการเพ่ิมเติม พบวา สวนใหญตองการใหกรมวิทยาศาสตรบริการ

ขยายการใหบริการของศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณช้ัน 1 อาคารตั้ว) ใหครอบคลุมทุกงาน

บริการของหนวยงาน รอยละ 52.17 รองลงมา คือ การสงมอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ 

ใบรับรองผานระบบออนไลน รอยละ 43.48 เพ่ิมศูนยรับบริการในสวนภูมิภาค และการสงมอบ

รายงานทดสอบความชํานาญผานระบบออนไลน ในสัดสวนท่ีเทากัน รอยละ 39.13 มีการแจงขอมูล

ขาวสาร เชน การรับตัวอยาง, การรับรายงานทาง SMS เปนตน ใหมีการรับชําระคาธรรมเนียมผาน

บัตรเครดิต และการใหบริการรับตัวอยางทดสอบนอกสถานท่ี (โดยคิดคาบริการเพิ่ม) ในสัดสวน 

ที่เทากัน รอยละ 30.43 และปรับปรุงแบบฟอรมตาง ๆ ในการขอรับบริการใหเขาใจงายขึ้น รอยละ 

21.74 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 23 จํานวนและรอยละขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ 
งานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

ขอคดิเห็น หรือขอเสนอแนะ  จํานวน รอยละ 

 สําหรับตัวอยางท่ีแสดงความคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้  5 21.74 
1. อยากใหมีการบริการรายงานผลผานระบบออนไลน เพราะชวย
ลดระยะเวลา คาใชจายในการจัดสง และยังแกปญหาเรื่องเอกสาร
สญูหายไดอีกดวย 

: รอยละ 40.00   

2. เพิ่มสถานที่จอดรถใหมากขึ้น : รอยละ 20.00   
3. อยากใหปรับปรุงหัวขอ E-learning ใหมีความหลากหลาย
มากกวานี้เพราะมีแตซ้ํา ๆ 

: รอยละ 20.00   

4. อยากใหเพิ่มรอบหลักสูตรฝกอบรมประจําปใหมากกวาน้ี : รอยละ 20.00   
 สําหรับตัวอยางที่ไมแสดงความคิดเห็น   18 78.26 

รวมท้ังสิ้น  23 100.00 

 จากตารางท่ี 23 พบวา  

 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการสอบเทียบ สวนใหญไมขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

รอยละ 78.26 และมีขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ รอยละ 21.74 โดยสวนใหญมีขอเสนอแนะ 

ในเร่ืองอยากใหมีการบริการรายงานผลผานระบบ ออนไลนเพราะชวยลดระยะเวลา คาใชจายในการ

จัดสง และยังแกปญหาเรื่องเอกสารสูญหายไดอีกดวย รอยละ 40.00 รองลงมา คอื อยากใหเพ่ิมสถานท่ี

จอดรถใหมากขึ้น อยากใหปรับปรุงหัวขอ E-learning ใหมีความหลากหลายมากกวาน้ีเพราะมีแตซ้ํา ๆ 

และอยากใหเพิ่มรอบหลักสูตรฝกอบรมประจําปใหมากกวานี้ รอยละ 20.00 ตามลําดับ 
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 ผลสํารวจเชิงคุณภาพ 
 

 งานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

การสัมภาษณเชิงลึกของกลุมผูรับบริการงานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถ

หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) เปนผูประกอบธุรกิจ จํานวน 2 คน เปนการสํารวจขอมูล 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของ 

กรมวิทยาศาสตรบริการในประเด็นตาง ๆ นั้น สามารถสรุปไดดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

ผูรับการบริการซึ่งเปนผูใหสัมภาษณเปนเจาหนาท่ีของหนวยงานในระดับผูจัดการ โดยงาน 

ที่ใชบริการสวนใหญ คือ ใชบริการการสอบเทียบเครื่องมือ เครื่องทดสอบแรงดึง  และ Proficiency 

Testing (PT) Program เฉพาะเคร่ือง OES ทดสอบทางเคมี งานบริการ Calibrate เครื่องเทส  

(สอบเทียบมวล) ขนาด 300 ตัน และ Load cell (สอบเทียบแรง) ขนาด 50 ตัน เปนตน            

สวนท่ี 2 การรับรูและติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

2.1 ทานสนใจ หรือติดตามขอมูลขาวสารในดานใดของกรมวิทยาศาสตรบริการบอยท่ีสุด 

 ผูรับบริการมีความสนใจ หรือมีการติดตามขอมูลขาวสารของกรมวิทยาศาสตรบริการ  

โดยเรื่องที่สนใจเขาดูบอยท่ีสุด คือ ดานสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibrate) เนื่องจากงานของ

ผูรับบริการเปนการรับทดสอบ (Test) อุปกรณชวยยกสลิงค เครื่องเทสจึงตองไดรับการรับรองตาม

มาตรฐานสากล และจําเปนตองไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐ เพ่ือสรางความนาเชื่อถือ 

นอกจากนี้ก็ยังมีบริการขอมูลของหองสมุดกรมวิทยาศาสตรบริการที่มีขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานตาง ๆ 

ฉบับอัพเดทลาสุด  

2.2 ชองทางใดท่ีทานคิดวากรมวิทยาศาสตรบริการควรใชในการเผยแพรขอมูลขาวสาร

และการใหบริการไดดีและเหมาะสมมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

ผูรับบริการบางทานมีความเห็นวา โดยปกติจะติดตอประสานงานกับกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ผานทางไปรษณียเปนประจํา หรือมีบางกรณีท่ีตองการรายละเอียด หรือเอกสารเพิ่มเติมก็แจง

เจาหนาที่สงขอมูลเหลาน้ันผานอีเมล ซึ่งถือวาเปนชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร และการ

ใหบริการท่ีเหมาะสมที่สดุ เพราะสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย และสามารถเก็บขอมูลทางอีเมล ไวใชงาน

ไดสะดวก ไมยุงยาก แตปญหาคอืขาดการตดิตามงาน (Follow up) ดังนั้น หากกรมวิทยาศาสตรบริการ 

จัดเจาหนาที่มาชวยประสานงานในสวนน้ีงานก็จะดีมาก หรืออีกชองทางที่ควรมี คือ ไลน ใชเผยแพร 
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หรือแจงขอมูลขาวสารการใหบริการ หรือการแจงเตือนระยะการทํา PT Program ในชองทางอื่น ๆ 

เชน เฟสบุก ดวยก็จะดีมาก   

สวนท่ี 3 ความคาดหวัง และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการในแตละงานบริการ  

3.1 เหตุผลใดท่ีทานควรเลือกใชบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ  

ผูรับบริการมีความเห็นวาเหตุผลที่เลือกใชบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ เน่ืองจากเปน

หนวยงานของรัฐที่มีมาตรฐานสากล มีความนาเชื่อถือในระบบงาน ตัวบุคลากรท่ีมีความชํานาญ 

เครื่องมือที่มีมาตรฐาน คาใชจายไมแพง และสามารถสรางความเชื่อมั่นได  

3.2 ทานมีความพึงพอใจในการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการดานใดมากท่ีสุด 

เพราะเหตุใด 

ผูรับบริการมีความรูสึกพึงพอใจในการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ในดานการ

บริการตอนรับ ดานตัวบุคลากรผูประสานงานมีความเอาใจใส อัธยาศัยดี มีความรูความสามารถ

ปฏิบัติงานไดดี เปนที่ปรกึษาไดตรงจุดและกลายอมรับในความผิดพลาด (รูจักขอโทษเม่ือทําผิดพลาด)  

 3.3 ทานมีความตองการ หรือคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการเพิ่มเติม หรือปรับปรุง

การใหบริการเรื่องใดบาง เพื่อใหเกิดประโยชนกับผูรับบริการมากที่สุด  

 ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการบริการ แตผูรับบริการบางทานมีความคาดหวังตองการให

ปรับปรุง ดังน้ี 

(1) ควรพัฒนาเครื่องมือครอบคลุมทุกรายการใหไดรับรองมาตรฐานระบบสากล 

อยางเชน เครื่องทดสอบแรงกระแทกของกรมวิทยาศาสตรบริการ ซึ่งทราบวาขณะนี้ยังไมไดการรับรอง

มาตรฐาน ISO 17025 ซึ่งจะมีผลตอความนาเชื่อถือ ความเชื่อมั่นตอผูประกอบการและลูกคาของ

ผูประกอบการดวย เปนผลกระทบที่มีความตอเน่ืองสมัพันธกัน 

(2) ปญหาดานสมรรถนะเครื่องมือ/อุปกรณของกรมวิทยาศาสตรบริการ ควรมีการ

ตรวจสอบใหอยูในสภาพพรอมบริการ มีความคลองตัว ไมติดขัด  

(3) ขยายชองทางการชําระเงินคาบริการผานระบบออนไลนใหเขากับยุคเทคโนโลยี 

4.0 หรือระบบดิจิทัลเพ่ือความสะดวกของผูรับบริการ 

สวนท่ี 4 ความเช่ือมั่นในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ     

4.1 โดยภาพรวม ทานมีความเชื่อม่ันตอการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการอยูใน

ระดับใด ถาคะแนนเต็ม 10 ทานใหคะแนนความเช่ือมั่นตอการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ

กี่คะแนน เพราะเหตุใด  



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 
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ผูรับบริการมีความเชื่อ ม่ันตอการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการอยู ในระดับ 

ความเชื่อม่ันมากท่ีสุด ในระดับคะแนนเฉลี่ย 8.50 จากคะแนนเต็ม 10  (ผูรับบริการท่ีใหสัมภาษณ 

จํานวน 2 คน ใหคะแนนความเชื่อม่ัน 9 คะแนน จํานวน 1 คน และ 8 คะแนน จํานวน 1 คน)  

เหตุผลเน่ืองจากระบบการทดสอบมีมาตรฐาน การบริการคอนขางดี ใหคําแนะนํา คําปรึกษาไดดี  

สวนท่ีอยากใหปรับปรุงก็คือ ปญหาความไมพรอมของเคร่ืองมือ รวมถึงการปฏิเสธการใหบริการ  

เพราะอยูระหวางการ Audit ของกรมวิทยาศาสตรบริการ ซึ่งในเรื่องนี้ถือเปนคนละสวนไมควรนํา 

มารวมกัน รวมทั้งปญหาเร่ืองการประสานงานการแจงขาวสาร เจาหนาที่ยังขาดความเขาใจ ขาดการ

ประสานติดตอกัน ควรปรับปรุงใหสามารถประสานงานติดตอไดอยางสะดวก รวดเร็ว และสม่ําเสมอ 

สวนท่ี 5 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเดนของการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

5.1 ทานคิดวากรมวิทยาศาสตรบริการ มีจดุเดนของการใหบริการในเรื่องใด เพราะเหตุใด  

    ผูรับบริการมีความเห็นวากรมวิทยาศาสตรบริการมีจุดเดนของการใหบริการในเรื่องความเปน

มาตรฐานสากล ไดรับการยอมรับจากผูรับบริการท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังมีจุดเดนในการทํางาน

ของเจาหนาที่ซ่ึงมีความเต็มใจในการบริการ มีความเปนกันเอง ใหคาํแนะนาํปรึกษาถูกตองชัดเจน  

     สวนท่ี 6 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

6.1 ขอเสนอแนะอื่น  ๆเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ

ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น อยางไรบาง 

  ผูรบับริการไดมีขอเสนอแนะใหกรมวิทยาศาสตรบริการ ควรปรบัปรุง ดังน้ี 

(1) เนื่องจากกรมวิทยาศาสตรบริการ เปนจุดรวมของการขอรับรองมาตรฐาน 

Certificate จึงอยากใหมีการพัฒนาดานเคร่ืองมือสอบเทียบท่ีมีความทันสมัย ครอบคลุมทุกรายการ

เพ่ือรองรับความตองของผูรับบริการไดอยางกวางขวาง อีกทั้งควรมีบุคลากรท่ีมีประสบการณ มีความ

ชํานาญเฉพาะดานเพิ่มข้ึน เพ่ือชวยใหงานมีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน มีระบบการรายงานผล

การทดสอบใหมีความรวดเร็วข้ึนกวาเดมิ 

(2) ปรับปรุงระบบการติดตอประสานงาน โดยกําหนดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบ

ตดิตามประสานงานกับผูรับบริการเปนการเฉพาะรายและมีการติดตามงานใหมีความตอเน่ือง 

   (3) ปรับปรุงขอมูลของหองสมุดใหมีความทันสมัยเปนปจจุบัน รวมท้ังขยายชอง

ทางการชําระเงินในยุค 4.0 ผานระบบดิจิทัล 
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

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

สวนที่ 2 การรับรู 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 ถาคะแนนเต็ม 
10 ทานใหคะแนนความเชื่อมั่นตอการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการก่ีคะแนน  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 ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ 
เก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการบริการ ประจําปงบประมาณ 2561 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ ประจําปงบประมาณ 2561 
มีวัตถุประสงคเพื่อการประเมินคุณภาพการให บริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ และใชเปนขอมูลในการพัฒนา
ปรบัปรุงการใหบริการ ซึ่งเปนประโยชนในการปรับปรงุระบบบริหารจัดการและใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ 

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

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

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

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

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

. 
  

 

งานบริการสอบเทียบ 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/คําขอรับบริการเขาใจงาย 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
ปญหาไดอยางถูกตอง 

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 

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 

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

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 

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. การสงมอบงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

ภาพรวมการใหบริการ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
 

สวนท่ี 3 ประเมินความไมพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

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

 
 
 
 
 
 

  

 

 

  

 อันดับ 1      

 อันดับ 2      

 อันดับ 3    

 

 

1. ระยะเวลาในการใหบริการ 2. ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน 

3. ขอมูล และองคความรูที่ไดรับ 4. การประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับขั้นตอนการใหบริการ 

5. ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการใหบริการ 6. ความนาเชื่อถือของการบริการ 

7. การรักษาความลับของผูรับบริการ 8. การใหบริการของเจาหนาท่ี 

9. การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ รปภ. 10. ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 

11. ความสะอาดเรียบรอยของอาคาร และสถานที่ใหบริการ 

12. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .............................................................. 

13. ดานอื่น ๆ (โปรดระบุ)......................................................................................................................... 



 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -39- 

สวนท่ี 4 ประเมินความเชื่อม่ันของผูรับบริการตอกรมวิทยาศาสตรบริการ 

คําช้ีแจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  ใน  ที่ตรงกับความเห็นของทานมากท่ีสุด 

ประเด็นความเช่ือม่ัน 
ระดับความเชื่อม่ัน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

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

 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

1. ทานตองการ หรือคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพ่ิมเติม 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 เรื่อง การสํารวจความคาดหวัง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
เก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการบริการ ประจําปงบประมาณ 2561 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ ประจําปงบประมาณ 
2561 มีวัตถุประสงคเพ่ือการประเมินคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ และใชเปนขอมูลในการพัฒนา
ปรบัปรุงการใหบริการ ซ่ึงเปนประโยชนในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการและใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

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  (เลือกตอบไดมากกวา 1 หนวยงาน) 

  1. สํานักงานเลขานกุารกรม เชน ศูนยรับบริการเบ็ดเสร็จ  การเงิน พัสดุ ประชาสัมพันธ  

  2. สํานักเทคโนโลยชีุมชน 

  3. สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ  

  4. สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรบริการหองปฏิบัติการ       

  5. สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรบริการและเทคโนโลยี  

  6. กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค  

  7. กองวัสดุวิศวกรรม                     

  8. กองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร                  

  9. กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ            

4. ความถ่ีในการติดตอกับกรมวิทยาศาสตรบริการ  (ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา) 

  1. 1 – 5 คร้ัง  2. 6 – 10 คร้ัง 

  3. 11 – 15 คร้ัง  4. มากกวา 15 คร้ัง 

   

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

สวนท่ี 2 ประเมินความคาดหวัง และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ  

คําช้ีแจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  ใน  ที่ตรงกับความเห็นของทานมากท่ีสุด 

ประเด็นการใหบริการ 
ระดับความคาดหวัง  ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1.  ขั้นตอนการใหบริการท่ีชัดเจน รวดเร็ว และ
ไมยุงยากซับซอน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

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

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

5. ชองทางการใหบริการสะดวก เขาถึงงาย 
และมีความหลากหลาย 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

6. มีการประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการ หรือ
ขอมูลขาวสารผานชองทางที่หลากหลาย และทั่วถึง 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

7. ผลลัพธของการใหบริการมีความถูกตอง  
นาเชื่อถือ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

8. ผลลัพธของการใหบริการตรงตามความ
ตองการ และสามารถนําไปใชประโยชนได 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

9. อัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการมี
ความชัดเจน  คุมคา และเหมาะสม 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

10. ความรูความสามารถของบุคลากรในการ
ใหบริการ เชน สามารถตอบคําถามชี้แจงขอสงสัย 
ใหคําแนะนํา ชวยแกไขปญหาไดอยางถูกตอง 
นาเชื่อถือ และเปนประโยชน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

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

12. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, 
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. ความสามารถของเคร่ืองมือและอุปกรณวิทยาศาสตรบริการ 5 4 3 2 1 
7. ดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจรติ สามารถตรวจสอบได 5 4 3 2 1 
8. บุคลากรปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ 5 4 3 2 1 
9. การรักษาความลับของผูรับบริการ 5 4 3 2 1 

 

 

1. ระยะเวลาในการใหบริการ 2. ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน 

3. ขอมูล และองคความรูที่ไดรับ 4. การประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับขั้นตอนการใหบริการ 

5. ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการใหบริการ 6. ความนาเชื่อถือของการบริการ 

7. การรักษาความลับของผูรับบริการ 8. การใหบริการของเจาหนาที ่

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 หรือคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพ่ิมเติม 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 (โดยคิดคาบริการเพ่ิม) 

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

3. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอื่น ๆ  

             

             

             

             

             

             

             

              

 
*** ขอขอบพระคุณทานท่ีกรุณาสละเวลารวมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ *** 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 
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การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 

สําหรับการวิจัยน้ีจะใชวิธีหาสัมประสิทธความเที่ยงของแบบสอบถามโดยใชคาสัมประสิทธ์ิ

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

α =
𝑘

𝑘 − 1
1 −

∑𝑠

𝑠
 

  โดย α  คือ คาความเชื่อมั่น 

   𝑘 คือ จํานวนขอ  

   𝑠  คอื ความแปรปรวน (variance) ของขอท่ี i 

   𝑠  คอื ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามของแตละงานบริการ (Try Out) จํานวน 30 ชุด ตอ 1 งานบริการ 

เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ดวยการตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) ของเคร่ืองมือ ซึ่งเปน

คาท่ีใชวัดความสอดคลองภายในของคําตอบของคําถามหลาย ๆ ขอในแบบสอบถามชุดเดียวกัน โดยใช

สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient alpha) ของครอนบาค (Cronbach) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติ คาสัมประสิทธ์ิท่ีคํานวณไดตองมีคาต้ังแต 0.7 ข้ึนไป จึงจะถือวาแบบสอบถามน้ีมีคุณภาพสามารถ

นําไปใชเก็บขอมูลไดจริง อยางไรก็ตาม การประเมินความเท่ียงสัมประสิทธ์ิแอลฟาของเคร่ืองมอื มีเกณฑ

การประเมินความเท่ียงสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ดังน้ี (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) 

คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) การแปลความหมายระดับความเท่ียง 

มากกวา 0.9 ดีมาก 

มากกวา 0.8 ดี 

มากกวา 0.7 พอใช 

มากกวา 0.6 คอนขางพอใช 

มากกวา 0.5 ตํ่า 

นอยกวาหรือเทากับ 0.5 ไมสามารถรับได 

 

ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิความเที่ยงของแบบสอบถามแตละฉบับ มีคามากกวา 0.7 ขึ้นไป 

แสดงวา เครื่องมือมีความสอดคลองภายในอยูในระดับพอใชถึงดีมาก 
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งานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 
 

 ผลการทดสอบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในสวนของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพ 
การใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

 

Reliability 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.927 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 91.83 108.902 .539 .925 
p2a2 91.37 107.620 .837 .920 
p2a3 91.40 109.007 .655 .923 
p2a4 91.53 110.740 .623 .923 
p2a5 91.60 111.283 .473 .926 
p2a6 91.57 110.530 .568 .924 
p2a7 91.63 109.068 .692 .922 
p2a8 91.53 109.913 .634 .923 
p2a9 91.37 107.620 .837 .920 
p2a10 91.33 109.954 .721 .922 
p2a11 91.57 112.392 .568 .924 
p2a12 91.57 115.702 .294 .928 
p2a13 91.80 106.993 .716 .921 
p2a14 91.70 111.390 .449 .927 
p2a15 91.77 110.461 .638 .923 
p2a16 91.57 110.323 .668 .923 
p2a17 91.47 107.568 .720 .921 
p2a18 91.43 110.668 .595 .924 
p2a19 91.50 110.672 .615 .923 
p2a20 91.77 111.771 .428 .927 
p2a21 91.67 114.782 .334 .928 
p2a22 91.37 114.033 .472 .926 
p2a23 91.80 115.200 .285 .929 
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 ผลการทดสอบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในสวนของการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ 
ของกรมวิทยาศาสตรบริการ  

 

Reliability 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.852 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 92.27 61.720 .489 .844 
p2b2 92.17 60.833 .595 .839 
p2b3 91.80 64.993 .301 .851 
p2b4 92.10 61.610 .529 .842 
p2b5 91.97 63.551 .477 .845 
p2b6 91.93 64.961 .333 .849 
p2b7 91.90 64.783 .371 .848 
p2b8 91.80 61.959 .610 .840 
p2b9 92.00 61.241 .518 .842 
p2b10 91.57 64.392 .488 .845 
p2b11 91.83 64.213 .497 .845 
p2b12 91.73 65.582 .367 .848 
p2b13 91.97 63.551 .477 .845 
p2b14 91.93 64.961 .333 .849 
p2b15 91.70 64.217 .331 .850 
p2b16 91.93 65.306 .237 .854 
p2b17 92.17 60.833 .595 .839 
p2b18 91.97 64.930 .254 .853 
p2b19 91.97 65.344 .259 .852 
p2b20 91.87 64.740 .335 .849 
p2b21 91.80 64.993 .301 .851 
p2b22 92.10 61.610 .529 .842 
p2b23 91.73 65.582 .367 .848 
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 ผลการทดสอบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในสวนของการประเมินความเชื่อม่ันในการรับบริการ 
ของกรมวิทยาศาสตรบริการ  

 
Reliability 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.836 9 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

p4.1 33.67 17.747 .725 .802 
p4.2 33.83 18.695 .443 .831 
p4.3 33.93 18.133 .496 .826 
p4.4 33.93 18.271 .476 .828 
p4.5 33.77 17.633 .720 .801 
p4.6 33.67 17.747 .725 .802 
p4.7 33.67 19.471 .421 .832 
p4.8 34.13 18.947 .334 .848 
p4.9 33.67 17.747 .725 .802 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


