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ค ำน ำ 

รำยงำนกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ส ำรวจควำมต้องกำร  
และควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรรับบริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรรวมถึง
ควำมเชื่อมั่น และน ำผลกำรส ำรวจไปใช้ในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ และปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
และกำรให้บริกำร เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรได้รับประโยชน์จำกบริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรสูงสุด 

กำรส ำรวจครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
จำกแบบสอบถำม (Questionnaire) ของงำนบริกำรสอบเทียบ (กองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรและรับรอง
ผลิตภัณฑ์) ด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ ส่งแบบสอบถำมทำงไปรษณีย์ แบบสอบถำมออนไลน์  
โดยมีขนำดตัวอย่ ำงจ ำนวนทั้ งสิ้ น  136 หน่วยตัวอย่ ำง  ซึ่ งแบ่ งออกเป็น 1 .  กลุ่ มผู้ รับบริ กำร  
จ ำนวน 114 หน่วยตัวอย่ำง 2. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ ำนวน 22 หน่วยตัวอย่ำง และกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
(Qualitative Research) ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview)  
จำกกลุ่มผู้รับบริกำร จ ำนวน 3 ท่ำน โดยด ำเนินกำรส ำรวจช่วงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2562 – มกรำคม  
พ.ศ. 2563 อนึ่ง โครงกำรส ำรวจครั้งนี้ส ำเร็จลุล่วงลงได้ โดยได้รับควำมร่วมมือจำกคณะท ำงำนของ 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำรในกำรร่วมก ำหนดกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรส ำรวจ รวมทั้งผู้ตอบแบบสอบถำมที่
ได้เสียสละเวลำแสดงควำมคิดเห็นในแบบสอบถำม ซึ่งศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” ขอขอบพระคุณ
ทุกฝ่ำยมำ ณ โอกำสนี้ 
 
 

      คณะผู้วิจัย 
ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” 

     สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
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สำรบัญ 
 หน้ำ 
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
สำรบัญตำรำง ค 
สำรบัญแผนภูมิ จ 
ผลกำรส ำรวจ งำนบริกำรสอบเทียบ (กองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรและรับรองผลิตภัณฑ์)  

ผลกำรส ำรวจของกลุ่มผู้รับบริกำร 1 
ผลกำรส ำรวจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 21 
ผลส ำรวจเชิงคุณภำพ 38 

ภำคผนวก ก เครื่องมือที่ใช้ในกำรส ำรวจ 40 
ภำคผนวก ข ผลกำรตรวจสอบคุณภำพเครืงมือ 51 
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สำรบัญตำรำง  
  หน้ำ 
ตำรำงท่ี 1 จ ำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไป จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรสอบเทียบ 1 
ตำรำงท่ี 2 จ ำนวนและร้อยละของเหตุผลในกำรเลือกใช้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรสอบเทียบ 
2 

ตำรำงท่ี 3 จ ำนวนและร้อยละของประเภทของแหล่งข้อมูลที่ท ำ ให้ผู้ รับบริกำรรู้ จั ก 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรสอบเทียบ  

3 

ตำรำงท่ี 4 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำร 
ของผู้รับบริกำรงำนบริกำรสอบเทียบ 

5 

ตำรำงท่ี 5 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 
ของผู้รับบริกำรงำนบริกำรสอบเทียบ 

10 

ตำรำงท่ี 6 จ ำนวนและร้อยละของผู้รับบริกำรเกี่ยวกับประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพ 
กำรให้บริกำร จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรสอบเทียบ 

15 

ตำรำงท่ี 7 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำร  
ของผู้รับบริกำรงำนบริกำรสอบเทียบ 

18 

ตำรำงท่ี 8 อันดับและร้อยละของผู้ รั บบริ กำรที่ มี ควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวั ง 
ให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงกำรให้บริกำร  
จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรสอบเทียบ 

19 

ตำรำงท่ี 9 จ ำนวนและร้อยละข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จ ำแนกตำมผู้รับบริกำร 
ของงำนบริกำรสอบเทียบ 

20 

ตำรำงท่ี 10 จ ำนวนและร้อยละของประเภทหน่วยงำนที่มำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ 

21 

ตำรำงท่ี 11 จ ำนวนและร้อยละของวัตถุประสงค์ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ 

21 

ตำรำงท่ี 12 จ ำนวนและร้อยละของหน่วยงำน/งำนบริกำรที่มำติดต่อ จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ 

22 

ตำรำงท่ี 13 จ ำนวนและร้อยละของควำมถี่ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ (ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ) 

22 

ตำรำงท่ี 14 จ ำนวนและร้อยละของประเภทแหล่งข้อมูลที่ท ำให้ผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียรู้ จั ก 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ 

23 

ตำรำงท่ี 15 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำร 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนบริกำรสอบเทียบ 

25 

ตำรำงท่ี 16 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนบริกำรสอบเทียบ 

28 

ตำรำงท่ี 17 จ ำนวนและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพ 
กำรให้บริกำร จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ 

31 
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สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
  หน้ำ 
ตำรำงท่ี 18 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำร  

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนบริกำรสอบเทียบ 
34 

ตำรำงท่ี 19 จ ำนวนและร้อยละของช่องทำงที่สะดวกในกำรติดต่อกับกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ 

35 

ตำรำงท่ี 20 อันดับและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องกำรหรือคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์
บริกำรจัดให้บริกำรเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงกำรให้บริกำร จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ 

36 

ตำรำงท่ี 21 จ ำนวนและร้อยละข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ 

37 
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สำรบัญแผนภูม ิ
  หน้ำ 
แผนภูมิ 1 ระดับควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวม จ ำแนก 

รำยด้ำน 
4 

แผนภูมิ 2 ระดับควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวม จ ำแนกรำยประเด็น 17 
แผนภูมิ 3 ระดับควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวม จ ำแนก 

รำยประเด็น 
24 

แผนภูมิ 4 ระดับควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวม จ ำแนกรำยประเด็น 33 
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 ผลส ำรวจของกลุ่มผู้รบับริกำร 
 

 งำนบริกำรสอบเทียบ (กองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรและรับรองผลิตภัณฑ์) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร 

ตำรำงท่ี 1 จ ำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไป จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรสอบเทียบ 
ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ 
1. ชำย 45 39.47 
2. หญิง 69 60.53 

รวมทั้งสิ้น 114 100.00 
อำยุ 

1. น้อยกว่ำ 20 ปี 0 0.00 
2. 20-29 ปี 25 21.93 
3. 30-39 ปี 37 32.46 
4. 40-49 ปี 32 28.07 
5. 50-59 ปี 20 17.54 
6. 60 ปีขึ้นไป 0 0.00 
7. ไม่ระบุ 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 114 100.00 
ระดับกำรศึกษำสูงสุด 

1. ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 18 15.79 
2. ปริญญำตรี 80 70.17 
3. ปริญญำโท 14 12.28 
4. ปริญญำเอก 1 0.88 
5. ไม่ระบุ 1 0.88 

รวมทั้งสิ้น 114 100.00 
สถำนภำพกำรท ำงำนในปัจจุบัน 

1. ข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 13 11.41 
2. พนักงำน/ลูกจ้ำงเอกชน 85 74.56 
3. เจ้ำของธุรกิจ/โรงงำน/อุตสำหกรรม 14 12.28 
4. ผู้ประกอบกำร OTOP/SMEs 0 0.00 
5. เกษตรกร 0 0.00 
6. นักเรียน/นักศึกษำ 2 1.75 
7. แม่บ้ำน/พ่อบ้ำน 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 114 100.00 
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 จำกตำรำงที่ 1 จ ำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไป จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรสอบเทียบ พบว่ำ 
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรสอบเทียบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 60.53  
และเพศชำยร้อยละ 39.47 ส่วนใหญมี่อำยุระหว่ำง 30-39 ปี ร้อยละ 32.46 รองลงมำ คือ อำยุระหว่ำง 40-49 
ร้อยละ 28.07 อำยุระหว่ำง 20-29 ปี ร้อยละ 21.93  และอำยุระหว่ำง 50-59 ปี ร้อยละ 17.54 ตำมล ำดับ  
 กลุ่มผู้รับบริกำรส่วนใหญ่ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี ร้อยละ 70.17 รองลงมำ คือ  
ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี ร้อยละ 15.79 ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโท ร้อยละ 
12.28 และส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกและไม่ระบุระดับกำรศึกษำ ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 0.88 
ตำมล ำดับ 
 กลุ่มผู้รับบริกำรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเป็นพนักงำน/ลูกจ้ำงเอกชน ร้อยละ 74.56 รองลงมำ  
คือ เจ้ำของธุรกิจ/โรงงำน/อุตสำหกรรม ร้อยละ 12.28 ข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
ร้อยละ 11.41 และนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 1.75 ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที่ 2 จ ำนวนและร้อยละของเหตุผลในกำรเลือกใช้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำม

ผู้รับบริกำรของงำนบริกำรสอบเทียบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
เหตุผลในกำรเลือกใช้บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 

1. เป็นส่วนรำชกำร 45 39.47 
2. ควำมหลำกหลำย/ครบถ้วนของกำรให้บริกำร 42 36.84 
3. ควำมน่ำเชื่อถือ/ชื่อเสียงของหน่วยงำน  74 64.91 
4. ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล  69 60.53 
5. คุณภำพของกำรให้บริกำร  35 30.70 
6. รำคำค่ำบริกำร 43 37.72 
7. คุณภำพ/ควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกร 46 40.35 
8. กำรบริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร 29 25.44 
9. ท ำเลที่ตั้ง 8 7.02 

 
จำกตำรำงที่ 2 จ ำนวนและร้อยละของเหตุผลในกำรเลือกใช้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  

จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรสอบเทียบ พบว่ำ 
 เหตุผลที่กลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรสอบเทียบเลือกใช้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  
ส่วนใหญ่คิดว่ำกรมวิทยำศำสตร์บริกำรมีควำมน่ำเชื่อถือ/ชื่อเสียงของหน่วยงำน  ร้อยละ 64.91 รองลงมำ 
คือ ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล ร้อยละ 60.53 และคุณภำพ/ควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกร ร้อยละ 
40.35 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงท่ี 3 จ ำนวนและร้อยละของประเภทของแหล่งข้อมูลที่ท ำให้ผู้รับบริกำรรู้จักกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรสอบเทียบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ประเภทของแหล่งข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 
1. เว็บไซต์ (Website) 65 57.02 
2. เฟซบุ๊ก (Facebook) 3 2.63 
3. วิทยุ/โทรทัศน์ 2 1.75 
4. สื่อสิ่งพิมพ์ 39 34.21 
5. บุคคลแนะน ำ 46 40.35 
6. งำนสัมมนำ/นิทรรศกำร 33 28.95 

 
 จำกตำรำงที่  3 จ ำนวนและร้อยละของประเภทของแหล่งข้อมูลที่ท ำให้ผู้ รับบริกำรรู้ จั ก 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรสอบเทียบ พบว่ำ 
 ประเภทของแหล่งข้อมูลที่ท ำให้กลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรสอบเทียบรู้จักกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
ส่วนใหญ่รู้จักจำกเว็บไซต์ (Website) มำกที่สุด ร้อยละ 57.02 รองลงมำ คือ บุคคลแนะน ำ ร้อยละ 40.35 
และสื่อสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 34.21 ตำมล ำดับ 
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ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก

ด้ำนกำรให้บริกำร

ควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจ

ส่วนที่ 2 ควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 

ผลส ำรวจควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวม จ ำแนกรำยด้ำน 

                 

 

 

  

   

   

 

  

  

 

 

 

 
แผนภูมิ 1 ระดับควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวม จ ำแนกรำยด้ำน 

เกณฑ์คะแนน กำรแปลผล 
4.21-5.00 คำดหวัง/พึงพอใจมำกที่สุด 
3.41-4.20 คำดหวัง/พึงพอใจมำก 
2.61-3.40 คำดหวัง/พึงพอใจปำนกลำง 
1.81-2.60 คำดหวัง/พึงพอใจน้อย 
1.00–1.80 คำดหวัง/พึงพอใจน้อยที่สุด 

หมำยเหต ุ: คะแนนต่ำง มีวิธีกำรคิด ดงันี้ 
                คะแนนควำมคำดหวงั - คะแนนควำมพึงพอใจ 

หน่วย : คะแนน 

(คะแนนต่ำง 0.38) 

(คะแนนต่ำง 0.45) 

(คะแนนต่ำง 0.28) 

(คะแนนต่ำง 0.25) 
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ตำรำงท่ี 4 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนบริกำรสอบเทียบ 

ประเด็น 
ระดับควำมคำดหวัง ไม่ได้รับ

กำร
บริกำร 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ร้อยละของ

คะแนน น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปำน
กลำง 

มำก 
มำก
ที่สุด 

รวม
ทั้งสิ้น 

ด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอนกำรให้บริกำร 4.13 0.70 มำก 82.60 
1. กำรประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

0 0 14 64 36 114 0 4.19 0.64 มำก 83.80 
(0.00) (0.00) (12.28) (56.14) (31.58) (100.00) (0.00)     

2. ขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน กระชับ 
และไม่ซับซ้อน 

0 4 13 67 30 114 0 4.08 0.72 มำก 81.60 
(0.00) (3.51) (11.40) (58.77) (26.32) (100.00) (0.00)     

3. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 0 4 21 66 23 114 0 3.95 0.73 มำก 79.00 
(0.00) (3.51) (18.42) (57.89) (20.18) (100.00) (0.00)     

4. ควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร 0 4 14 53 43 114 0 4.18 0.78 มำก 83.60 
(0.00) (3.51) (12.28) (46.49) (37.72) (100.00) (0.00)     

5. แบบฟอร์มใบค ำร้อง/ค ำขอรับบริกำร
เข้ำใจง่ำย 

0 0 23 56 35 114 0 4.11 0.71 มำก 82.20 
(0.00) (0.00) (20.18) (49.12) (30.70) (100.00) (0.00)     

6. กำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำนแก่
ผู้รับบริกำรทรำบอย่ำงชัดเจน 

0 1 18 54 41 114 0 4.18 0.72 มำก 83.60 
(0.00) (0.88) (15.79) (47.37) (35.96) (100.00) (0.00)     

7.ระบบขอรับบริกำรทดสอบออนไลน์ 
(One Stop Service) ใช้งำนง่ำย สะดวก 
และไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

0 0 10 70 34 114 0 4.21 0.59 มำกที่สุด 84.20 
(0.00) (0.00) (8.77) (61.40) (29.83) (100.00) (0.00)     
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ตำรำงท่ี 4 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนบริกำรสอบเทียบ 

ประเด็น 
ระดับควำมคำดหวัง ไม่ได้รับ

กำร
บริกำร 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ร้อยละของ

คะแนน น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปำน
กลำง 

มำก 
มำก
ที่สุด 

รวม
ทั้งสิ้น 

ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร 4.41 0.57 มำกที่สุด 88.20 
8. ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น  
ตอบค ำถำมชี้แจงข้อสงสยั ให้ค ำแนะน ำ 
แก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง 

0 0 8 55 51 114 0 4.38 0.62 มำกที่สุด 87.60 
(0.00) (0.00) (7.02) (48.24) (44.74) (100.00) (0.00)     

9. ควำมเต็มใจและควำมพร้อมในกำร
ให้บริกำรอย่ำงสุภำพ 

0 0 7 56 51 114 0 4.39 0.60 มำกที่สุด 87.80 
(0.00) (0.00) (6.14) (49.12) (44.74) (100.00) (0.00)     

10. ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน 
ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ เป็นต้น 

0 0 3 54 57 114 0 4.47 0.55 มำกที่สุด 89.40 
(0.00) (0.00) (2.63) (47.37) (50.00) (100.00) (0.00)     

11. ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำย
บุคลิกภำพท่ำทำงของผู้ให้บริกำร 

0 0 3 57 52 112 2 4.44 0.55 มำกที่สุด 88.80 
(0.00) (0.00) (2.68) (50.89) (46.43) (100.00) (1.75)     

12. กำรให้บริกำรด้วยควำมเป็นกลำง  
มีควำมเสมอภำคไม่เลือกปฏิบัติ 

0 0 3 54 57 114 0 4.47 0.55 มำกที่สุด 89.40 
(0.00) (0.00) (2.63) (47.37) (50.00) (100.00) (0.00)     

13. ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกร 
ผู้ให้บริกำร 

0 0 4 68 42 114 0 4.33 0.54 มำกที่สุด 86.60 
(0.00) (0.00) (3.51) (59.65) (36.84) (100.00) (0.00)     

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.27 0.58 มำกที่สุด 85.40 
14. สถำนที่ให้บริกำรเหมำะสม เดินทำงสะดวก 0 3 4 69 36 112 2 4.23 0.64 มำกที่สุด 84.60 

(0.00) (2.68) (3.57) (61.61) (32.14) (100.00) (1.75)     
15. ควำมเพียงพอของจุด/ช่องกำรให้บริกำร 0 0 4 66 42 112 2 4.34 0.55 มำกที่สุด 86.80 

(0.00) (0.00) (3.57) (58.93) (37.50) (100.00) (1.75)     
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ตำรำงท่ี 4 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนบริกำรสอบเทียบ 

ประเด็น 
ระดับควำมคำดหวัง ไม่ได้รับ

กำร
บริกำร 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ร้อยละของ

คะแนน น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปำน
กลำง 

มำก 
มำก
ที่สุด 

รวม
ทั้งสิ้น 

16. อุปกรณ์กำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 0 1 3 64 44 112 2 4.35 0.58 มำกที่สุด 87.00 
(0.00) (0.89) (2.68) (57.14) (39.29) (100.00) (1.75)     

17. ควำมเพียงพอ และควำมเหมำะสมของ
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่นั่ง น้ ำดื่ม 
เอกสำร ห้องน้ ำ เป็นต้น 

0 0 9 68 35 112 2 4.23 0.58 มำกที่สุด 84.60 
(0.00) (0.00) (8.04) (60.71) (31.25) (100.00) (1.75)     

18. กำรเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อกำรให้บริกำร 
เช่น กล่องรับข้อคิดเห็น แบบสอบถำม เป็นต้น 

0 0 5 72 31 108 6 4.24 0.53 มำกที่สุด 84.80 
(0.00) (0.00) (4.63) (66.67) (28.70) (100.00) (5.26)     

19. มีช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำนใน
หลำยรูปแบบ เช่น ทำงโทรศัพท์ อีเมล  
สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

0 0 6 67 41 114 0 4.31 0.57 มำกที่สุด 86.20 
(0.00) (0.00) (5.26) (58.77) (35.97) (100.00) (0.00)     

20. ควำมสะอำดเรียบร้อยของสถำนที่
ให้บริกำร 

0 0 11 65 36 112 2 4.22 0.61 มำกที่สุด 84.40 
(0.00) (0.00) (9.82) (58.04) (32.14) (100.00) (1.75)     

ด้ำนกำรให้บริกำร 4.44 0.57 มำกที่สุด 88.80 
21. ได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร 0 0 3 57 54 114 0 4.45 0.55 มำกที่สุด 89.00 

(0.00) (0.00) (2.63) (50.00) (47.37) (100.00) (0.00)         
22. กำรบริกำรมีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ 0 0 2 50 62 114 0 4.53 0.54 มำกที่สุด 90.60 

(0.00) (0.00) (1.75) (43.86) (54.39) (100.00) (0.00)         
23. ได้รับบริกำรที่คุ้มค่ำ และมีประโยชน์ 0 0 4 51 59 114 0 4.48 0.57 มำกที่สุด 89.60 

(0.00) (0.00) (3.51) (44.74) (51.75) (100.00) (0.00)         
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ตำรำงท่ี 4 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนบริกำรสอบเทียบ 

ประเด็น 
ระดับควำมคำดหวัง ไม่ได้รับ

กำร
บริกำร 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ร้อยละของ

คะแนน น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปำน
กลำง 

มำก 
มำก
ที่สุด 

รวม
ทั้งสิ้น 

24. กำรส่งมอบงำนภำยในระยะเวลำ 
ที่ก ำหนด 

0 0 12 58 44 114 0 4.28 0.65 มำกที่สุด 85.60 
(0.00) (0.00) (10.53) (50.88) (38.59) (100.00) (0.00)         

ภำพรวมกำรให้บริกำร 0 0 4 70 40 114 0 4.32 0.54 มำกที่สุด 86.40 
(0.00) (0.00) (3.51) (61.40) (35.09) (100.00) (0.00)         
ผลรวมเฉลี่ยจำกทุกประเด็น 4.31 0.59 มำกที่สุด 86.20 
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 จำกตำรำงที่ 4 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรของ
ผู้รับบริกำรงำนบริกำรสอบเทียบ พบว่ำ 
 ในภำพรวมกลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรสอบเทียบ มีควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรเฉลี่ย
จำกทุกประเด็นอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยคิดเป็น 4.31 คะแนน (ร้อยละ 86.20) เมื่อจ ำแนกเป็นรำยด้ำน 
พบว่ำ  
 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร เกือบทุกประเด็นมีควำมคำดหวังอยู่ในระดับมำก 
ภำพรวมคิดเป็น 4.13 คะแนน (ร้อยละ 82.60) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก  
ดังนี้ ประเด็นระบบขอรับบริกำรทดสอบออนไลน์ (One Stop Service) ใช้งำนง่ำย สะดวก และไม่ยุ่งยำก
ซับซ้อน คิดเป็น 4.21 คะแนน (ร้อยละ 84.20) ประเด็นกำรประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน 
และระยะเวลำกำรให้บริกำร คิดเป็น 4.19 คะแนน (ร้อยละ 83.80) และประเด็นควำมครบถ้วน ถูกต้อง 
ของกำรให้บริกำรและประเด็นกำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำนแก่ผู้รับบริกำรทรำบอย่ำงชัดเจน ในคะแนนที่เท่ำกัน  
คิดเป็น 4.18 คะแนน (ร้อยละ 83.60) ตำมล ำดับ 
 ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร ทุกประเด็นมีควำมคำดหวังอยู่ในระดับมำกที่สุด ภำพรวมคิดเป็น 4.41  
คะแนน (ร้อยละ 88.20) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็นควำมซื่อสัตย์
สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ เป็นต้น  
และประเด็นกำรให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำคไม่เลือกปฏิบัติ ในคะแนนที่เท่ำกัน คิดเป็น 4.47 คะแนน  
(ร้อยละ 89.40)ประเด็นควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำยบุคลิกภำพท่ำทำงของผู้ให้บริกำร คิดเป็น 4.44 คะแนน 
(ร้อยละ 88.80) และประเด็นควำมเต็มใจและควำมพร้อมในกำรให้บริกำรอย่ำงสุภำพ คิดเป็น 4.39 คะแนน 
(ร้อยละ 87.80) ตำมล ำดับ 
 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  ทุกประเด็นมีควำมคำดหวังอยู่ ในระดับมำกที่สุด ภำพรวม 
คิดเป็น 4.27 คะแนน (ร้อยละ 85.40) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็น
อุปกรณ์กำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม คิดเป็น 4.35 คะแนน (ร้อยละ 87.00) ประเด็นควำมเพียงพอ 
ของจุด/ช่องกำรให้บริกำร คิดเป็น 4.34 คะแนน (ร้อยละ 86.80) และประเด็นมีช่องทำงกำรติดต่อ
ประสำนงำนในหลำยรูปแบบ เช่น ทำงโทรศัพท์ อีเมล สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น  คิดเป็น 4.31 คะแนน  
(ร้อยละ 86.20) ตำมล ำดับ 

ด้ำนกำรให้บริกำร ทุกประเด็นมีควำมคำดหวังอยู่ในระดับมำกที่สุด ภำพรวมคิดเป็น 4.44 คะแนน 
(ร้อยละ 88.80) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้  ประเด็นกำรบริกำร 
มีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ  คิดเป็น 4.53 คะแนน (ร้อยละ 90.60)  ประเด็นได้รับบริกำรที่คุ้มค่ำ  
และมีประโยชน์ คิดเป็น 4.48 คะแนน (ร้อยละ 89.60) และประเด็นได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร  
คิดเป็น 4.45 คะแนน (ร้อยละ 89.00) ตำมล ำดับ 
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ตำรำงท่ี 5 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนบริกำรสอบเทียบ 

ประเด็น 
ระดับควำมพึงพอใจ ไม่ได้รับ

กำร
บริกำร 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ร้อยละของ

คะแนน น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปำน
กลำง 

มำก 
มำก
ที่สุด 

รวม
ทั้งสิ้น 

ด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอนกำรให้บริกำร 3.68 0.91 มำก 73.60 
1. กำรประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

4 8 29 54 19 114 0 3.67 0.96 มำก 73.40 
(3.51) (7.02) (25.44) (47.37) (16.66) (100.00) (0.00)     

2. ขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน กระชับ 
และไม่ซับซ้อน 

1 12 33 48 20 114 0 3.65 0.92 มำก 73.00 
(0.88) (10.53) (28.95) (42.1) (17.54) (100.00) (0.00)     

3. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 1 13 54 41 5 114 0 3.32 0.77 ปำนกลำง 66.40 
(0.88) (11.40) (47.37) (35.96) (4.39) (100.00) (0.00)    

4. ควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร 1 4 28 51 30 114 0 3.92 0.85 มำก 78.40 
(0.88) (3.51) (24.56) (44.74) (26.31) (100.00) (0.00)     

5. แบบฟอร์มใบค ำร้อง/ค ำขอรับบริกำร
เข้ำใจง่ำย 

3 9 31 41 30 114 0 3.75 1.02 มำก 75.00 
(2.63) (7.9) (27.19) (35.96) (26.32) (100.00) (0.00)     

6. กำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำนแก่
ผู้รับบริกำรทรำบอย่ำงชัดเจน 

3 7 30 49 25 114 0 3.75 0.96 มำก 75.00 
(2.63) (6.14) (26.32) (42.98) (21.93) (100.00) (0.00)     

7.ระบบขอรับบริกำรทดสอบออนไลน์ 
(One Stop Service) ใช้งำนง่ำย สะดวก 
และไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

4 6 24 63 17 114 0 3.73 0.91 มำก 74.60 
(3.51) (5.26) (21.05) (55.27) (14.91) (100.00) (0.00)     
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ตำรำงท่ี 5 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนบริกำรสอบเทียบ 

ประเด็น 
ระดับควำมพึงพอใจ ไม่ได้รับ

กำร
บริกำร 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ร้อยละของ

คะแนน น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปำน
กลำง 

มำก 
มำก
ที่สุด 

รวม
ทั้งสิ้น 

ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร 4.13 0.71 มำก 82.60 
8. ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น  
ตอบค ำถำมชี้แจงข้อสงสัย ให้ค ำแนะน ำ 
แก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง 

3 2 8 75 26 114 0 4.04 0.78 มำก 80.80 
(2.63) (1.75) (7.02) (65.79) (22.81) (100.00) (0.00)         

9. ควำมเต็มใจและควำมพร้อมในกำร
ให้บริกำรอย่ำงสุภำพ 

3 2 4 71 34 114 0 4.15 0.79 มำก 83.00 
(2.63) (1.75) (3.51) (62.28) (29.83) (100.00) (0.00)         

10. ควำมซื่อสัตย์สจุริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสนิบน ไม่หำ
ประโยชน์ในทำงมิชอบ เป็นต้น 

0 0 8 55 51 114 0 4.38 0.62 มำกที่สุด 87.60 
(0.00) (0.00) (7.02) (48.24) (44.74) (100.00) (0.00)         

11. ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำย
บุคลิกภำพท่ำทำงของผู้ให้บริกำร 

0 0 5 65 42 112 2 4.33 0.56 มำกที่สุด 86.60 
(0.00) (0.00) (4.46) (58.04) (37.50) (100.00) (1.75)         

12. กำรให้บริกำรด้วยควำมเป็นกลำง  
มีควำมเสมอภำคไม่เลือกปฏิบัติ 

0 0 12 52 50 114 0 4.33 0.66 มำกที่สุด 86.60 
(0.00) (0.00) (10.53) (45.61) (43.86) (100.00) (0.00)         

13. ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกร 
ผู้ให้บริกำร 

5 3 39 56 11 114 0 3.57 0.87 มำก 71.40 
(4.39) (2.63) (34.21) (49.12) (9.65) (100.00) (0.00)         

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.02 0.67 มำก 80.40 
14. สถำนที่ให้บริกำรเหมำะสม เดินทำงสะดวก 
 

0 10 22 62 18 112 2 3.79 0.82 มำก 75.80 
(0.00) (8.93) (19.64) (55.36) (16.07) (100.00) (1.75)     

15. ควำมเพียงพอของจุด/ช่องกำรให้บริกำร 0 4 18 61 29 112 2 4.03 0.75 มำก 80.60 
(0.00) (3.57) (16.07) (54.47) (25.89) (100.00) (1.75)     
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ตำรำงท่ี 5 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนบริกำรสอบเทียบ 

ประเด็น 
ระดับควำมพึงพอใจ ไม่ได้รับ

กำร
บริกำร 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ร้อยละของ

คะแนน น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปำน
กลำง 

มำก 
มำก
ที่สุด 

รวม
ทั้งสิ้น 

16. อุปกรณ์กำรใหบ้ริกำรมีควำมเหมำะสม 0 5 13 67 27 112 2 4.04 0.73 มำก 80.80 
(0.00) (4.46) (11.61) (59.82) (24.11) (100.00) (1.75)     

17. ควำมเพียงพอ และควำมเหมำะสมของ
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่นั่ง น้ ำดื่ม 
เอกสำร ห้องน้ ำ เป็นต้น 

0 4 15 70 23 112 2 4.00 0.70 มำก 80.00 
(0.00) (3.57) (13.39) (62.50) (20.54) (100.00) (1.75)     

18. กำรเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อกำรให้บริกำร 
เช่น กล่องรับข้อคิดเห็น แบบสอบถำม เป็นต้น 

0 0 14 77 17 108 6 4.03 0.54 มำก 80.60 
(0.00) (0.00) (12.96) (71.30) (15.74) (100.00) (5.26)     

19. มีช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำนใน
หลำยรูปแบบ เช่น ทำงโทรศัพท์ อีเมล 
สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

0 2 16 73 23 114 0 4.03 0.64 มำก 80.60 
(0.00) (1.75) (14.04) (64.04) (20.17) (100.00) (0.00)     

20. ควำมสะอำดเรียบร้อยของสถำนที่
ให้บริกำร 

0 0 5 81 26 112 2 4.19 0.49 มำก 83.80 
(0.00) (0.00) (4.47) (72.32) (23.21) (100.00) (1.75)     

ด้ำนกำรให้บริกำร 4.06 0.83 มำก 81.20 
21. ได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร 
 

3 1 8 68 34 114 0 4.13 0.79 มำก 82.60 
(2.63) (0.88) (7.02) (59.65) (29.82) (100.00) (0.00)     

22. กำรบริกำรมีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ 3 1 4 62 44 114 0 4.25 0.80 มำกที่สุด 85.00 
(2.63) (0.88) (3.51) (54.39) (38.59) (100.00) (0.00)         

23. ได้รับบริกำรที่คุ้มค่ำ และมีประโยชน์ 
 

3 1 5 63 42 114 0 4.23 0.80 มำกที่สุด 84.60 
(2.63) (0.88) (4.39) (55.26) (36.84) (100.00) (0.00)         
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ตำรำงท่ี 5 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนบริกำรสอบเทียบ 

ประเด็น 
ระดับควำมพึงพอใจ ไม่ได้รับ

กำร
บริกำร 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ร้อยละของ

คะแนน น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปำน
กลำง 

มำก 
มำก
ที่สุด 

รวม
ทั้งสิ้น 

24. กำรส่งมอบงำนภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด 

4 3 45 41 21 114 0 3.63 0.93 มำก 72.60 
(3.51) (2.63) (39.47) (35.97) (18.42) (100.00) (0.00)         

ภำพรวมกำรให้บริกำร 3 2 14 70 25 114 0 3.98 0.81 มำก 79.60 
(2.63) (1.75) (12.28) (61.41) (21.93) (100.00) (0.00)         
ผลรวมเฉลี่ยจำกทุกประเด็น 3.97 0.79 มำก 79.40 
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 จำกตำรำงที่ 5 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของ
ผู้รับบริกำรงำนบริกำรสอบเทียบ พบว่ำ 
 ในภำพรวมกลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรสอบเทียบ มีควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรเฉลี่ย
จำกทุกประเด็นอยู่ในระดับมำก โดยคิดเป็น 3.97 คะแนน (ร้อยละ 79.40) เมื่อจ ำแนกเป็นรำยด้ำน พบว่ำ  
 ด้ำนกระบวนกำร และขั้นตอนกำรให้บริกำร เกือบทุกประเด็นมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
ภำพรวมคิดเป็น 3.68 คะแนน (ร้อยละ 73.60) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ 
ประเด็นควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร คิดเป็น 3.92 คะแนน (ร้อยละ 78.40) ประเด็นแบบฟอร์ม
ใบค ำร้อง/ค ำขอรับบริกำรเข้ำใจง่ำย และประเดน็กำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำนแก่ผู้รับบริกำรทรำบอย่ำงชัดเจน  
ในคะแนนที่เท่ำกัน คิดเป็น 3.75 คะแนน (ร้อยละ 75.00) และประเด็นระบบขอรับบริกำรทดสอบออนไลน์ 
(One Stop Service) ใช้งำนง่ำย สะดวก และไม่ยุ่งยำกซับซ้อน คิดเป็น 3.73 คะแนน (ร้อยละ 74.60) 
ตำมล ำดับ 
 ด้ำนบุคลำกรที่ ให้บริกำร เกือบทุกประเด็นมีควำมพึงพอใจอยู่ ในระดับมำก ภำพรวม 
คิดเป็น 4.13 คะแนน (ร้อยละ 82.60) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็น
ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ  
เป็นต้น คิดเป็น 4.38 คะแนน (ร้อยละ 87.60) ประเด็นควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำยบุคลิกภำพท่ำทำงของ 
ผู้ให้บริกำร และประเด็นกำรให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำคไม่เลือกปฏิบัติ ในคะแนนที่เท่ำกัน คิดเป็น 4.33 
คะแนน (ร้อยละ 86.60) และประเด็นควำมเต็มใจและควำมพร้อมในกำรให้บริกำรอย่ำงสุภำพ คิดเป็น 4.15 
คะแนน (ร้อยละ 83.00) ตำมล ำดับ 
 ด้ ำนสิ่ งอ ำนวยควำมสะดวก  ทุกประเด็นมีควำมพึงพอใจอยู่ ในระดับมำก ภำพรวม 
คิดเป็น 4.02 คะแนน (ร้อยละ 80.40) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็น
ควำมสะอำดเรียบร้อยของสถำนที่ให้บริกำร  คิดเป็น 4.19 คะแนน (ร้อยละ 83.80) ประเด็นอุปกรณ์ 
กำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม  คิดเป็น 4.04 คะแนน (ร้อยละ 80.80) และประเด็นควำมเพียงพอ 
ของจุด/ช่องกำรให้บริกำร ประเด็นกำรเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อกำรให้บริกำร เช่น กล่องรับข้อคิดเห็น 
แบบสอบถำม เป็นต้น และประเด็นมีช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำนในหลำยรูปแบบ เช่น ทำงโทรศัพท์ 
อีเมล สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น ในคะแนนที่เท่ำกัน คิดเป็น 4.03 คะแนน (ร้อยละ 80.60) ตำมล ำดับ 
 ด้ำนกำรให้บริกำร ทุกประเด็นมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด ภำพรวมคิดเป็น 4.06 คะแนน 
(ร้อยละ 81.20) โดยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็นกำรบริกำรมีควำม
ถูกต้อง น่ำเชื่อถือ คิดเป็น 4.25 คะแนน (ร้อยละ 85.00) ประเด็นได้รับบริกำรที่คุ้มค่ำ และมีประโยชน์  
คิดเป็น 4.23 คะแนน (ร้อยละ 84.60) และประเด็นได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร คิดเป็น 4.13 
คะแนน (ร้อยละ 82.60) ตำมล ำดับ 
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ส่วนที่ 3 ควำมไม่พอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 

ตำรำงท่ี 6 จ ำนวนและร้อยละของผู้รับบริกำรที่มีประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร จ ำแนกตำม
ผู้รับบริกำรของงำนบริกำรสอบเทียบ 

ประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 
ด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอนกำรให้บริกำร   
ตัวอย่ำงที่แสดงควำมคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้ 11 9.65 

1. ระยะเวลาวิเคราะห์ผลหรือทดสอบนานเกินไป 10 90.91 
2. ควรให้ช าระเงินภายหลังการรับการบริการ 1 9.09 

ตัวอย่ำงที่ไม่แสดงควำมคิดเห็น 103 90.35 
รวมทั้งสิ้น 114 100.00 

ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร   
ตัวอย่ำงที่แสดงควำมคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้ 5 4.39 

1. เจ้าหน้าที่มีน้อย ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 3 60.00 
2. เมื่อชิ้นงานหรือตัวอย่างเข้าทดสอบแล้ว ควรส่งอีเมล (E-mail) เพ่ือแจ้ง

การติดต่อกลับ 1 20.00 
3. การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ ใช้เวลาค่อนข้างนาน

กว่าจะตอบกลับมา เนื่องจากการโอนสายกันไปมา 1 20.00 
ตัวอย่ำงที่ไม่แสดงควำมคิดเห็น 109 95.61 

รวมทั้งสิ้น 114 100.00 
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก   
ตัวอย่ำงที่แสดงควำมคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้ 5 4.39 

1. สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ 5 100.00 
ตัวอย่ำงที่ไม่แสดงควำมคิดเห็น 109 95.61 

รวมทั้งสิ้น 114 100.00 
ด้ำนกำรให้บริกำร   
ตัวอย่ำงที่แสดงควำมคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้ 2 1.75 

1. เพ่ิมบริการรับ-ส่งคืนเครื่องมือ 1 50.00 
2. ใบเสร็จรับเงินควรแจ้งในอีเมล (E-mail) 1 50.00 

ตัวอย่ำงที่ไม่แสดงควำมคิดเห็น 112 98.25 
รวมทั้งสิ้น 114 100.00 

หมำยเหตุ : ผู้รับบริกำรงำนบริกำรสอบเทียบอำจใช้บริกำรของงำนบริกำรอื่น ๆ ด้วย 
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จำกตำรำงที่ 6 จ ำนวนและร้อยละของผู้รับบริกำรที่มีประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรสอบเทียบ พบว่ำ  

ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร กลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรสอบเทียบ ส่วนใหญ ่
ไม่แสดงควำมคิดเห็น ร้อยละ 90.35 และมีเพียงบำงส่วนที่แสดงควำมคิดเห็นในประเด็นที่ไม่พึงพอใจ  
ร้อยละ 9.65 โดยมีประเด็นที่ไม่พึงพอใจมำกที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 คือ ระยะเวลำวิเครำะห์ผล
หรือทดสอบนำนเกินไป ร้อยละ 90.91 รองลงมำอันดับ 2 ควรให้ช ำระเงินภำยหลังกำรรับกำรบริกำร  
ร้อยละ 9.09  

ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร กลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรสอบเทียบ ส่วนใหญ่ไม่แสดงควำมคิดเห็น 
ร้อยละ 95.61 และมีเพียงบำงส่วนที่แสดงควำมคิดเห็นในประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 4.39 โดยมีประเด็น 
ที่ไม่พึงพอใจมำกที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 คือ เจ้ำหน้ำที่มีน้อย ไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำร  
ร้อยละ 60.00  รองลงมำอันดับ 2 คือ เมื่อชิ้นงำนหรือตัวอย่ำงเข้ำทดสอบแล้ว ควรส่งอีเมล (E-mail)  
เพ่ือแจ้งกำรติดต่อกลับ และประเด็นกำรติดต่อประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ทำงโทรศัพท์ ใช้เวลำค่อนข้ำงนำน
กว่ำจะตอบกลับมำ เนื่องจำกกำรโอนสำยกันไปมำ ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 20.00  

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก กลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรสอบเทียบ ส่วนใหญ่ไม่มีประเด็น 
ที่ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 95.61 และมีเพียงบำงส่วนที่แสดงควำมคิดเห็นในประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 4.39 
โดยทั้งหมดมีประเด็นที่ไม่พึงพอใจ คือ สถำนที่จอดรถไม่เพียงพอ  

ด้ำนกำรให้บริกำร กลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรสอบเทียบ ส่วนใหญ่ไม่แสดงควำมคิดเห็น ร้อยละ 
98.25 และมีเพียงบำงส่วนที่แสดงควำมคิดเห็นในประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 1.75 โดยมีประเด็นที่ไม่ 
พึงพอใจมำกที่สุดคือ เพ่ิมบริกำรรับ-ส่งคืนเครื่องมือ และใบเสร็จรับเงินควรแจ้งในอีเมล (E-mail) ในสัดส่วน
ที่เท่ำกัน ร้อยละ 50.00   
 

 

 

 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 17 

 

89.60 89.40 89.20 89.20 89.20 

86.60 86.40 

83.60 

88.00 

4.48 4.47 4.46 4.46 4.46 
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4.18 

4.40 

กำรรักษำควำมลับ
ของผู้รับบริกำร

ได้กำรรับรองตำม
มำตรฐำนสำกล

ควำมเป็นส่วน
รำชกำร

ด ำเนินกำรดวยควำม
โปรงใส ซื่อสัตย์ 
สุจริต สำมำรถ
ตรวจสอบได้

ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ของบุคลำกร

บุคลำกรปฏิบัติงำน
ด้วยควำมเสมอภำค

ไม่เลือกปฏิบัติ

ให้บริกำรด้วยควำม
ถูกต้อง เที่ยงตรง 

เชื่อถือได้

ประสิทธิภำพและ
ควำมคุมคำ

ภำพรวมควำมเชื่อมั่น

ร้อยละ คะแนน

ส่วนที่ 4 ควำมเชื่อม่ันของผู้รับบริกำรต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

ผลส ำรวจควำมเชื่อม่ันในคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวม จ ำแนกรำยประเด็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิ 2 ระดับควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวม จ ำแนกรำยประเด็น 

 

เกณฑ์คะแนน กำรแปลผล 
4.21-5.00 เชื่อมั่นมำกที่สุด 
3.41-4.20 เชื่อมั่นมำก 
2.61-3.40 เชื่อมั่นปำนกลำง 
1.81-2.60 เชื่อมั่นน้อย 
1.00–1.80 เชื่อมั่นน้อยที่สุด 
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ตำรำงท่ี 7 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรงำนบริกำรสอบเทียบ 

ประเด็น 
ระดับควำมเชื่อม่ัน ไม่ได้รับ

กำรบริกำร คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ร้อยละ
ของ

คะแนน 
น้อย
ที่สุด น้อย ปำน

กลำง มำก มำก
ที่สุด 

รวม
ทั้งสิ้น 

1. ควำมเป็นส่วนรำชกำร 0 0 2 58 54 114 0 4.46 0.53 มำกที่สุด 89.20 
(0.00) (0.00) (1.75) (50.88) (47.37) (100.00) (0.00)     

2. ได้กำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล 0 0 2 56 56 114 0 4.47 0.54 มำกที่สุด 89.40 
(0.00) (0.00) (1.76) (49.12) (49.12) (100.00) (0.00)     

3. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร 0 0 3 56 55 114 0 4.46 0.55 มำกที่สุด 89.20 
(0.00) (0.00) (2.63) (49.12) (48.25) (100.00) (0.00)     

4. ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ 3 0 7 67 37 114 0 4.18 0.77 มำก 83.60 
(2.63) (0.00) (6.14) (58.77) (32.46) (100.00) (0.00)     

5. ให้บริกำรด้วยควำมถูกต้อง เที่ยงตรง 
เชื่อถือได้ 

0 0 9 60 45 114 0 4.32 0.61 มำกที่สุด 86.40 
(0.00) (0.00) (7.9) (52.63) (39.47) (100.00) (0.00)     

6. ด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ 
สุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ 

0 0 8 45 61 114 0 4.46 0.63 มำกที่สุด 89.20 
(0.00) (0.00) (7.02) (39.47) (53.51) (100.00) (0.00)     

7. บุคลำกรปฏิบัติงำนด้วยควำมเสมอภำค 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

0 1 13 47 53 114 0 4.33 0.71 มำกที่สุด 86.60 
(0.00) (0.88) (11.40) (41.23) (46.49) (100.00) (0.00)     

8. กำรรักษำควำมลับของผู้รับบริกำร 0 0 4 51 58 113 1 4.48 0.57 มำกที่สุด 89.60 
(0.00) (0.00) (3.54) (45.13) (51.33) (100.00) (0.88)     

ภำพรวมควำมเชื่อม่ัน 4.40 0.61 มำกที่สุด 88.00 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 19 

 

 จำกตำรำงที่ 7 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำร  
ของผู้รับบริกำรงำนบริกำรสอบเทียบ พบว่ำ 
 ในภำพรวมกลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรสอบเทียบ มีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด คิดเป็น 4.40 คะแนน (ร้อยละ 88.00) โดยประเด็นที่มีควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ ประเด็นกำรรักษำควำมลับของผู้รับบริกำร  คิดเป็น 4.48 คะแนน (ร้อยละ 89.60) ประเด็นได้ 
กำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล คิดเป็น 4.47 คะแนน (ร้อยละ 89.40) และประเด็นควำมเป็นส่วนรำชกำร 
ประเด็นควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร และประเด็นด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต  
สำมำรถตรวจสอบได ้ในสัดส่วนที่เท่ำกัน คิดเป็น 4.46 คะแนน (ร้อยละ 89.20) ตำมล ำดับ 
 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
 
ตำรำงท่ี 8 อันดับและร้อยละของผู้รับบริกำรที่มีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำร  

จัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงกำรให้บริกำร จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำรสอบเทียบ  
อันดับที่ ควำมต้องกำรหรือคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

จัดให้บริกำรเพิ่มเติม หรือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
ร้อยละ 

1 กำรส่งมอบรำยงำนผลกำรทดสอบ/สอบเทียบ หรือใบรับรองผ่ำนระบบออนไลน์ 24.71 
2 ขยำยกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อำคำรตั้วฯ)  

ให้ครอบคลุมทุกงำนบริกำรของหน่วยงำน 
18.57 

3 เพ่ิมศูนย์รับบริกำรในส่วนภูมิภำค เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  
จังหวัดปทุมธำนี จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น 

14.33 

4 กำรให้บริกำรรับตัวอย่ำงทดสอบนอกสถำนที่ (โดยคิดค่ำบริกำรเพ่ิม) 9.80 
5 ปรับปรุงแบบฟอร์มต่ำง ๆ ในกำรขอรับบริกำรให้เข้ำใจง่ำยขึ้น 6.29 
6 ให้มีกำรรับช ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนบัตรเครดิต 5.70 
7 มีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร เช่น กำรรับตัวอย่ำง กำรรับรำยงำนทำงข้อควำม 

(SMS) เป็นต้น 
4.24 

8 กำรส่งมอบรำยงำนทดสอบควำมช ำนำญผ่ำนระบบออนไลน์ 3.07 
9 กำรจัดฝึกอบรม (In-house Training) 1.90 
10 ที่ปรึกษำในกำรด ำเนินงำนด้ำนระบบคุณภำพและควำมปลอดภัย 1.32 
11 อ่ืน ๆ เช่น ปรับปรุงเรื่องระยะเวลำทดสอบ 0.58 

หมำยเหตุ : ผู้รับบริกำรงำนบริกำรสอบเทียบอำจใช้บริกำรของงำนบริกำรอื่น ๆ ด้วย 
 
 จำกตำรำงที่  8 อันดับและร้อยละของผู้รับบริกำรที่มีควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังให้ 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงกำรให้บริกำร จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของ 
งำนบริกำรสอบเทียบ พบว่ำ  
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 ควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังของกลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรสอบเทียบที่อยำกให้ 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้บริกำรเพ่ิมเติม พบว่ำ ส่วนใหญ่ต้องกำรให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรเพ่ิม 
กำรส่งมอบรำยงำนผลกำรทดสอบ/สอบเทียบ หรือใบรับรองผ่ำนระบบออนไลน์ ร้อยละ 24.71 รองลงมำ 
คือ ขยำยกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อำคำรตั้วฯ) ให้ครอบคลุมทุกงำนบริกำร
ของหน่วยงำน ร้อยละ 18.57 และเพ่ิมศูนย์รับบริกำรในส่วนภูมิภำค เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  
จังหวัดปทุมธำนี จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น ร้อยละ 14.33 ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที่ 9 จ ำนวนและร้อยละข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จ ำแนกตำมผู้รับบริกำรของงำนบริกำร 

สอบเทียบ 
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ จ ำนวน ร้อยละ 

ตัวอย่ำงที่แสดงควำมคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้ 20 17.54 
1. เพ่ิมสถานทีจ่อดรถ 5 25.00 
2. ปรับปรุงระบบออนไลน์ให้มีความเสถียรมากกว่านี้ 3 15.00 
3. เพ่ิมบริการรับ-ส่งคืนอุปกรณ์ 3 15.00 
4. อยากให้ลดขั้นตอนด้านเอกสารและกระบวนการรับ–ส่ง เครื่องมือ 2 10.00 
5. เพ่ิมรายละเอียดการใช้บริการระบบ One Stop Service 2 10.00 
6. เพ่ิมความรวดเร็วในการทดสอบ 2 10.00 
7. เพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ 2 10.00 
8. อยากให้มีการแชร์ข้อมูลเพื่อแสดงความคิดเห็นระหว่างกัน 1 5.00 

ตัวอย่ำงที่ไม่แสดงควำมคิดเห็น 94 82.46 
รวมทั้งสิ้น 114 100.00 

หมำยเหตุ : ผู้รับบริกำรงำนบริกำรสอบเทียบอำจใช้บริกำรของงำนบริกำรอื่น ๆ ด้วย 

จำกตำรำงที่ 9 จ ำนวนและร้อยละข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จ ำแนกตำมผู้รับบริกำร 
ของงำนบริกำรสอบเทียบ พบว่ำ  
 กลุ่มผู้รับบริกำรของงำนบริกำรสอบเทียบ ส่วนใหญ่ไม่มีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
ร้อยละ 82.46 และมีเพียงส่วนน้อยที่มีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ร้อยละ 17.54 โดยเสนอแนะ 
ในเรื่องเพ่ิมสถำนทีจ่อดรถ ร้อยละ 25.00 ปรับปรุงระบบออนไลน์ให้มีควำมเสถียรมำกกว่ำนี้และเพ่ิมบริกำร 
รับ-ส่งคืนอุปกรณ์ ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 15.00 และอยำกให้ลดขั้นตอนด้ำนเอกสำรและกระบวนกำร
รับ-ส่งเครื่องมือ เพ่ิมรำยละเอียดกำรใช้บริกำรระบบ One Stop Service เพ่ิมควำมรวดเร็วในกำรทดสอบ  
และเพ่ิมจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 10.00 ตำมล ำดับ 
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 ผลส ำรวจของกลุ่มผูม้สี่วนได้ส่วนเสีย  
 

 งำนบริกำรสอบเทียบ (กองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรและรับรองผลิตภัณฑ์) 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
ตำรำงที่ 10 จ ำนวนและร้อยละของประเภทหน่วยงำนที่มำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำม  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ 
ประเภทหน่วยงำน จ ำนวน ร้อยละ 

1. ส่วนรำชกำร 4 18.18 
2. รัฐวิสำหกิจ 2 9.09 
3. องค์กำรมหำชน 0 0.00 
4. หน่วยงำนในก ำกับของรัฐ 0 0.00 
5. สมำคม/มูลนิธิ 0 0.00 
6. องค์กรวิชำชีพ 0 0.00 
7. หน่วยงำนเอกชน 16 72.73 

รวม 22 100.00 
 

จำกตำรำงที่ 10 จ ำนวนและร้อยละของประเภทหน่วยงำนที่มำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ พบว่ำ 
 ประ เภทหน่ วย งำนที่ ม ำติ ดต่ อกรม วิทยำศำสตร์ บริ ก ำร ของกลุ่ มผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย 
ของงำนบริกำรสอบเทียบ ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงำนเอกชน ร้อยละ 72.73 รองลงมำ คือ ส่วนรำชกำร  
ร้อยละ 18.18 และรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 9.09 ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที่ 11 จ ำนวนและร้อยละของวัตถุประสงค์ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
วัตถุประสงค์ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 

1. ขอค ำปรึกษำ 3 13.64 
2. ขอข้อมูล 3 13.64 
3. ขอรับบริกำร 22 100.00 
4. ประสำนงำนทั่วไป 2 9.09 
5. ประชุม/สัมมนำ 3 13.64 

 
 จำกตำรำงที่ 11 จ ำนวนและร้อยละของวัตถุประสงค์ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ พบว่ำ 
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 วัตถุประสงค์ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำรของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำร 
สอบเทียบ ทั้งหมดมำขอรับบริกำร รองลงมำ คือ ขอค ำปรึกษำ ขอข้อมูล และประชุม/สัมมนำ ในสัดส่วน 
ที่เท่ำกัน ร้อยละ 13.64 และ ประสำนงำนทั่วไป ร้อยละ 9.09 ตำมล ำดับ  
 
ตำรำงที่ 12 จ ำนวนและร้อยละของหน่วยงำน/งำนบริกำรที่มำติดต่อ จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ของงำนบริกำรสอบเทียบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
หน่วยงำน/งำนบริกำร จ ำนวน ร้อยละ 

1. ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม เช่น ศูนย์รับบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ กำรเงิน 
พัสดุ ประชำสัมพันธ์  

11 50.00 

2. ส ำนักเทคโนโลยีชุมชน 0 0.00 
3. ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร  1 4.55 
4. ส ำนักพัฒนำศักยภำพนักวิทยำศำสตร์ห้องปฏิบัติกำร 4 18.18 
5. ส ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  6 27.27 
6. กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค  0 0.00 
7. กองวัสดุวิศวกรรม 3 13.64 
8. กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร 1 4.55 
9. กองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรและรับรองผลิตภัณฑ์ 22 100.00 

 
จำกตำรำงที่ 12 จ ำนวนและร้อยละของหน่วยงำน/งำนบริกำรที่มำติดต่อ จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ พบว่ำ 
 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบทั้งหมดเคยมำติดต่อที่กองควำมสำมำรถ
ห้องปฏิบัติกำรและรับรองผลิตภัณฑ์  รองลงมำ คือ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม เช่น ศูนย์รับบริกำร 
แบบเบ็ดเสร็จ กำรเงิน พัสดุ ประชำสัมพันธ์ ร้อยละ 50.00 และส ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 27.27 ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที่ 13 จ ำนวนและร้อยละของควำมถี่ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ (ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ) 
ควำมถี่ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 

1. 1 – 5 ครั้ง 19 86.36 
2. 6 – 10 ครั้ง 2 9.09 
3. 11 – 15 ครั้ง 0 0.00 
4. มำกกว่ำ 15 ครั้ง 1 4.55 

รวม 22 100.00 
 
จำกตำรำงที่ 13 จ ำนวนและร้อยละของควำมถี่ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ (ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ) พบว่ำ 
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 ควำมถี่ในกำรมำติดต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำรของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ 
ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ ส่วนใหญ่มำติดต่อ 1 – 5 ครั้ง ร้อยละ 86.36 รองลงมำ คือ มำติดต่อ 6 - 10 ครั้ง 
ร้อยละ 9.09 และมำกกว่ำ 15 ครั้ง ร้อยละ 4.55 ตำมล ำดับ 
 
ตำรำงที่ 14 จ ำนวนและร้อยละของประเภทแหล่งข้อมูลที่ท ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้จักกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ประเภทของแหล่งข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 

1. เว็บไซต์ (Website) 18 81.82 
2. เฟซบุ๊ก (Facebook) 1 4.55 
3. วิทยุ/โทรทัศน์ 1 4.55 
4. สื่อสิ่งพิมพ์ 2 9.09 
5. บุคคลแนะน ำ 12 54.55 
6. งำนสัมมนำ/นิทรรศกำร 3 13.64 

 
จำกตำรำงที่ 14 จ ำนวนและร้อยละของประเภทแหล่งข้อมูลที่ท ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้จัก 

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ พบว่ำ 
 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ ส่วนใหญ่รู้จักกรมวิทยำศำสตร์บริกำรผ่ำน 
ทำงเว็บไซต์ (Website) ร้อยละ 81.82 รองลงมำ คือ บุคคลแนะน ำ ร้อยละ 54.55 และงำนสัมมนำ/
นิทรรศกำร ร้อยละ 13.64 ตำมล ำดับ 
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ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรตรงตำมควำมต้องกำร ใช้ประโยชน์ได้

ได้รับบริกำรท่ีเป็นมำตรฐำนเดียวกัน มีควำมเสมอภำค

ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง น่ำเช่ือถือ

ควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร

ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรในกำรให้บริกำร 

อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรขอรับบริกำรมีควำมชัดเจน  คุ้มค่ำ

ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกรผู้ให้บริกำร

ช่องทำงกำรให้บริกำรสะดวก เข้ำถึงง่ำย และมีควำมหลำกหลำย

ขั้นตอนกำรให้บริกำรท่ีชัดเจน รวดเร็ว และไม่ยุ่งยำกซับซ้อน

ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร

มีกำรประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำร ผ่ำนช่องทำงท่ีหลำกหลำย

ควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจ

ส่วนที่ 2 ควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 

ผลส ำรวจควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวม จ ำแนกรำยประเด็น 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 3 ระดับควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวม จ ำแนกรำยประเด็น 

เกณฑ์คะแนน กำรแปลผล 
4.21-5.00 คำดหวัง/พึงพอใจมำกที่สุด 
3.41-4.20 คำดหวัง/พึงพอใจมำก 
2.61-3.40 คำดหวัง/พึงพอใจปำนกลำง 
1.81-2.60 คำดหวัง/พึงพอใจน้อย 
1.00–1.80 คำดหวัง/พึงพอใจน้อยที่สุด 

หมำยเหต ุ: คะแนนต่ำง มีวิธีกำรคิด ดงันี้ 
                คะแนนควำมคำดหวงั - คะแนนควำมพึงพอใจ หน่วย : คะแนน 

(คะแนนต่ำง 0.00) 

(คะแนนต่ำง -0.05) 

(คะแนนต่ำง -0.14) 

(คะแนนต่ำง 0.00) 

(คะแนนต่ำง 0.27) 

(คะแนนต่ำง -0.09) (คะแนนต่ำง 0.09) 

(คะแนนต่ำง 0.00) (คะแนนต่ำง 0.00) 

(คะแนนต่ำง 0.30) (คะแนนต่ำง 0.09) 

(คะแนนต่ำง 0.00) 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 25 

 

ตำรำงท่ี 15 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนบริกำรสอบเทียบ 

ประเด็น 
ระดับควำมคำดหวัง ไม่ได้รับ

กำร
บริกำร 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ร้อยละ
ของ

คะแนน 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปำนกลำง มำก มำก
ที่สุด 

รวม
ทั้งสิ้น 

1. ขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน รวดเร็ว 
และไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

0 1 4 13 4 22 0 3.91 0.75 มำก 78.20 
(0.00) (4.55) (18.18) (59.09) (18.18) (100.00) (0.00)     

2. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 
0 1 7 8 6 22 0 3.86 0.89 มำก 77.20 

(0.00) (4.55) (31.82) (36.36) (27.27) (100.00) (0.00)     
3. ควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร 0 0 3 8 11 22 0 4.36 0.73 มำกที่สุด 87.20 

(0.00) (0.00) (13.64) (36.36) (50.00) (100.00) (0.00)     
4. ได้รับบริกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  
มีควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ 

0 0 2 8 11 21 1 4.43 0.68 มำกที่สุด 88.60 
(0.00) (0.00) (9.52) (38.10) (52.38) (100.00) (4.55)     

5. ช่องทำงกำรให้บริกำรสะดวก เข้ำถึงง่ำย 
และมีควำมหลำกหลำย 

0 1 6 7 8 22 0 4.00 0.93 มำก 80.00 
(0.00) (4.55) (27.27) (31.82) (36.36) (100.00) (0.00)     

6. มีกำรประชำสัมพันธ์ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
หรือข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย 
และทั่วถึง 

0 0 7 12 2 21 1 3.76 0.62 มำก 75.20 
(0.00) (0.00) (33.33) (57.14) (9.53) (100.00) (4.55) 

 
 

 
 

7. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง  
น่ำเชื่อถือ 

0 0 1 11 10 22 0 4.41 0.59 มำกที่สุด 88.20 
(0.00) (0.00) (4.55) (50.00) (45.45) (100.00) (0.00)     

8. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรตรงตำมควำม
ต้องกำร และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

0 0 1 10 11 22 0 4.45 0.60 มำกที่สุด 89.00 
(0.00) (0.00) (4.55) (45.45) (50.00) (100.00) (0.00)     

 
 

      
 

 
 

 
 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 26 

 

ตำรำงท่ี 15 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนบริกำรสอบเทียบ 

ประเด็น 
ระดับควำมคำดหวัง ไม่ได้รับ

กำร
บริกำร 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ร้อยละ
ของ

คะแนน 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปำนกลำง มำก มำก
ที่สุด 

รวม
ทั้งสิ้น 

9. อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรขอรับบริกำร 
มีควำมชัดเจน  คุ้มค่ำ และเหมำะสม 

0 0 3 11 7 21 1 4.19 0.68 มำก 83.80 
(0.00) (0.00) (14.29) (52.38) (33.33) (100.00) (4.55)     

10. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบคุลำกรใน 
กำรให้บริกำร เช่น สำมำรถตอบค ำถำมชี้แจง
ข้อสงสัย ให้ค ำแนะน ำ ชว่ยแก้ไขปัญหำได้
อย่ำงถูกต้อง น่ำเชื่อถือ และเปน็ประโยชน ์

0 0 2 10 9 21 1 4.33 0.66 มำกที่สุด 86.60 
(0.00) (0.00) (9.52) (47.62) (42.86) (100.00) (4.55) 

 
 

 
 

11. ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกร 
ผู้ให้บริกำร 

0 0 3 12 5 20 2 4.10 0.64 มำก 82.00 
(0.00) (0.00) (15.00) (60.00) (25.00) (100.00) (9.09)     

12. ควำมซื่อสัตย์สจุริตในกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน  
ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ เปน็ต้น 

0 0 0 6 14 20 2 4.70 0.47 มำกที่สุด 94.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (30.00) (70.00) (100.00) (9.09) 

    

ภำพรวมกำรให้บริกำร 0 0 4 14 4 22 0 4.00 0.62 มำก 80.00 
(0.00) (0.00) (18.18) (63.64) (18.18) (100.00) (0.00)     

ผลรวมเฉลี่ยจำกทุกประเด็น 4.19 0.68 มำก 83.80 
 
 
 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 27 

 

 จำกตำรำงที่ 15 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำร 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนบริกำรสอบเทียบ พบว่ำ 
 ในภำพรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ มีควำมคำดหวังในคุณภำพ 
กำรให้บริกำรเฉลี่ยจำกทุกประเด็นอยู่ในระดับมำกคิดเป็น 4.19 คะแนน (ร้อยละ 83.80) โดยเรียงล ำดับ
คะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็นควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร  
เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ เป็นต้น  คิดเป็น 4.70 คะแนน  
(ร้อยละ 94.00) ประเด็นผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรตรงตำมควำมต้องกำร และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้  
คิดเป็น 4.45 คะแนน (ร้อยละ 89.00) และประเด็นได้รับบริกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน มีควำมเสมอภำค 
ไม่เลือกปฏิบัติ คิดเป็น 4.43 คะแนน (ร้อยละ 88.60) ตำมล ำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 28 

 

ตำรำงท่ี 16 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนบริกำรสอบเทียบ 

ประเด็น 
ระดับควำมพึงพอใจ ไม่ได้รับ

กำร
บริกำร 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ร้อยละ
ของ

คะแนน 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปำนกลำง มำก 
มำก
ที่สุด 

รวม
ทั้งสิ้น 

1. ขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน รวดเร็ว 
และไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

1 2 3 10 6 22 0 3.82 1.10 มำก 76.40 
(4.55) (9.09) (13.64) (45.45) (27.27) (100.00) (0.00)     

2. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 1 1 7 10 3 22 0 3.59 0.96 มำก 71.80 
(4.55) (4.55) (31.82) (45.44) (13.64) (100.00) (0.00)     

3. ควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร 0 1 0 11 10 22 0 4.36 0.73 มำกที่สุด 87.20 
(0.00) (4.55) (0.00) (50.00) (45.45) (100.00) (0.00)     

4. ได้รับบริกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  
มีควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ 

0 0 1 7 13 21 1 4.57 0.60 มำกที่สุด 91.40 
(0.00) (0.00) (4.76) (33.33) (61.91) (100.00) (4.55)     

5. ช่องทำงกำรให้บริกำรสะดวก เข้ำถึงง่ำย 
และมีควำมหลำกหลำย 

0 2 4 8 8 22 0 4.00 0.98 มำก 80.00 
(0.00) (9.09) (18.19) (36.36) (36.36) (100.00) (0.00)     

6. มีกำรประชำสัมพันธ์ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
หรือข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย 
และทั่วถึง 

0 3 4 9 5 21 1 3.76 1.00 มำก 75.20 
(0.00) (14.28) (19.05) (42.86) (23.81) (100.00) (4.55) 

 
 

 
 

7. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง  
น่ำเชื่อถือ 

0 0 1 9 12 22 0 4.50 0.60 มำกที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (4.55) (40.91) (54.54) (100.00) (0.00)     

8. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรตรงตำมควำม
ต้องกำร และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

0 0 0 11 11 22 0 4.50 0.51 มำกที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00) (100.00) (0.00)     

 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 29 

 

ตำรำงท่ี 16 (ต่อ) คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนบริกำรสอบเทียบ 

ประเด็น 
ระดับควำมพึงพอใจ ไม่ได้รับ

กำร
บริกำร 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ร้อยละ
ของ

คะแนน 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปำนกลำง มำก 
มำก
ที่สุด 

รวม
ทั้งสิ้น 

9. อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรขอรับบริกำร 
มีควำมชัดเจน  คุ้มค่ำ และเหมำะสม 

0 0 4 9 8 21 1 4.19 0.75 มำก 83.80 
(0.00) (0.00) (19.05) (42.86) (38.09) (100.00) (4.55)     

10. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรในกำร
ให้บริกำร เช่น สำมำรถตอบค ำถำมชี้แจงข้อ
สงสัย ให้ค ำแนะน ำ ช่วยแก้ไขปัญหำได้
อย่ำงถูกต้อง น่ำเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ 

0 0 3 10 8 21 1 4.24 0.70 มำกที่สุด 84.80 
(0.00) (0.00) (14.29) (47.62) (38.09) (100.00) (4.55)     

11. ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกร 
ผู้ให้บริกำร 

0 0 7 10 3 20 2 3.80 0.70 มำก 76.00 
(0.00) (0.00) (35.00) (50.00) (15.00) (100.00) (9.09)     

12. ควำมซื่อสัตย์สจุริตในกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน  
ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ เปน็ต้น 

0 0 0 6 14 20 2 4.70 0.47 มำกที่สุด 94.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (30.00) (70.00) (100.00) (9.09)     

ภำพรวมกำรให้บริกำร 0 1 4 10 7 22 0 4.05 0.84 มำก 81.00 
(0.00) (4.55) (18.18) (45.45) (31.82) (100.00) (0.00)     

ผลรวมเฉลี่ยจำกทุกประเด็น 4.16 0.76 มำก 83.20 
 
 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 30 

 

 จำกตำรำงที่ 16 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร  
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนบริกำรสอบเทียบ พบว่ำ 
 ในภำพรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ มีควำมพึงพอใจในคุณภำพ 
กำรให้บริกำรเฉลี่ยจำกทุกประเด็นอยู่ในระดับมำก คิดเป็น 4.16 คะแนน (ร้อยละ 83.20) โดยเรียงล ำดับ
คะแนนจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็นควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร เช่น 
ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ เป็นต้น คิดเป็น 4.70 คะแนน (ร้อยละ 94.00)
ประเด็นได้รับบริกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน มีควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ คิดเป็น 4.57 คะแนน (ร้อยละ 
91.40) และประเด็นผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ  และประเด็นผลลัพธ์ของ 
กำรให้บริกำรตรงตำมควำมต้องกำร และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้  ในสัดส่วนที่เท่ำกัน คิดเป็น 4.50 
คะแนน (ร้อยละ 90.00) ตำมล ำดับ 
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ส่วนที่ 3 ควำมไม่พึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 

ตำรำงที่ 17 จ ำนวนและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร 
จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ 

ประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 
ด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอนกำรให้บริกำร   
ตัวอย่ำงที่แสดงควำมคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้ 8 36.36 

1. ระยะเวลาวิเคราะห์ผลหรือทดสอบนานเกินไป 8 100.00 
ตัวอย่ำงที่ไม่แสดงควำมคิดเห็น 14 63.64 

รวมทั้งสิ้น 22 100.00 
ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร   
ตัวอย่ำงที่แสดงควำมคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้ 1 4.55 

1. เจ้าหน้าที่มีน้อย ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 1 100.00 
ตัวอย่ำงที่ไม่แสดงควำมคิดเห็น 21 95.45 

รวมทั้งสิ้น 22 100.00 
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก   
ตัวอย่ำงที่แสดงควำมคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้ 7 31.82 

1. ควรเพ่ิมช่องทางติดต่อกับกรมฯ ให้มากขึ้น 2 28.55 
2. สถานทีจอดรถไม่เพียงพอ 1 14.29 
3. สถานที่รับ-ส่งตัวอย่างกับสถานที่จ่ายเงินควรอยู่ในตึกเดียวกัน  

เพ่ือความสะดวกของผู้รับบริการ 
1 14.29 

4. การขอใบเสนอราคาผ่านทางเว็บไซต์แต่ผู้รับบริการก็ต้องโทรศัพท์ตามอีกครั้ง 1 14.29 
5. การค้นคว้าผ่านเว็บไซต์บางครั้งเนื้อหายังไม่เพียงพอกับสิ่งที่ต้องการ 1 14.29 
6. ควรปรับปรุงระบบการคลังให้พร้อมสอดรับกับระบบการคลังของ

ผู้รับบริการ 
1 14.29 

ตัวอย่ำงที่ไม่แสดงควำมคิดเห็น 15 68.18 
รวมทั้งสิ้น 22 100.00 

ด้ำนกำรให้บริกำร   
ตัวอย่ำงที่แสดงควำมคิดเห็น  0 0.00 
ตัวอย่ำงที่ไม่แสดงควำมคิดเห็น 22 100.00 

รวมทั้งสิ้น 22 100.00 
หมำยเหตุ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนบริกำรสอบเทียบอำจใช้บริกำรของงำนบริกำรอื่น ๆ ด้วย 
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จำกตำรำงที่ 17 จ ำนวนและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพ 
กำรให้บริกำร จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ พบว่ำ  

ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ  
ส่วนใหญ่ไม่แสดงควำมคิดเห็น ร้อยละ 63.64 และมีเพียงบำงส่วนที่แสดงควำมคิดเห็นในประเด็น 
ที่ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 36.36 โดยทั้งหมดมีประเด็นที่ไม่พึงพอใจ คือ ระยะเวลำวิเครำะห์ผลหรือทดสอบ 
นำนเกินไป 

ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ ส่วนใหญ่ไม่แสดงควำมคิดเห็น 
ร้อยละ 95.45 และมีเพียงบำงส่วนที่แสดงควำมคิดเห็นในประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 4.55 โดยทั้งหมด 
มีประเด็นที่ไม่พึงพอใจ คือ เจ้ำหน้ำที่มีน้อย ไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำร  

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ ส่วนใหญ่ 
ไม่แสดงควำมคิดเห็น ร้อยละ 68.18 และมีเพียงบำงส่วนที่แสดงควำมคิดเห็นในประเด็นที่ไม่พึงพอใจ  
ร้อยละ 31.82 โดยมีประเด็นที่ไม่พึงพอใจมำกที่สุด คือ ควรเพ่ิมช่องทำงติดต่อกับกรมฯ ให้มำกขึ้น  
ร้อยละ 28.55 รองลงมำ คือ สถำนที่จอดรถไม่เพียงพอ สถำนที่รับ-ส่งตัวอย่ำงกับสถำนที่จ่ำยเงินควรอยู่ใน
ตึกเดียวกัน เพ่ือควำมสะดวกของผู้รับบริกำร กำรขอใบเสนอรำคำผ่ำนทำงเว็บไซต์แต่ผู้รับบริกำรก็ต้อง
โทรศัพท์ตำมอีกครั้ง กำรค้นคว้ำผ่ำนเว็บไซต์บำงครั้งเนื้อหำยังไม่เพียงพอกับสิ่งที่ต้องกำร และควรปรับปรุง
ระบบกำรคลังให้พร้อมสอดรับกับระบบกำรคลังของผู้รับบริกำร  ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 14.29 
ตำมล ำดับ 

ด้ำนกำรให้บริกำร กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ ทั้งหมดไม่แสดงควำมคิดเห็น 
ในประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร
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4.59 4.59 4.59 
4.57 

4.55 4.55 

4.45 

4.59 

ให้บริกำรด้วย
ควำมถูกต้อง 

เที่ยงตรง เชื่อถือได้

บุคลำกรปฏิบัติงำน
ด้วยควำมเสมอ

ภำคไม่เลือกปฏิบัติ

ด ำเนินกำรดวย
ควำมโปรงใส 
ซื่อสัตย์ สุจริต 

สำมำรถตรวจสอบ
ได้

ประสิทธิภำพและ
ควำมคมุคำ

ควำมสำมำรถของ
เครื่องมือและ

อุปกรณ์
วิทยำศำสตร์

ควำมรู้
ควำมสำมำรถของ

บุคลำกร

ได้กำรรับรองตำม
มำตรฐำนสำกล

ควำมเป็นส่วน
รำชกำร

กำรรักษำควำมลับ
ของผู้รับบริกำร

ภำพรวมควำม
เชื่อมั่น

ร้อยละ คะแนน

ส่วนที่ 4 ควำมเชื่อม่ันของผู้รับบริกำรต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

ผลส ำรวจควำมเชื่อม่ันในคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวม จ ำแนกรำยประเด็น 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
แผนภูมิ 4 ระดับควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวม จ ำแนกรำยประเด็น 

 

เกณฑ์คะแนน กำรแปลผล 
4.21-5.00 เชื่อมั่นมำกที่สุด 
3.41-4.20 เชื่อมั่นมำก 
2.61-3.40 เชื่อมั่นปำนกลำง 
1.81-2.60 เชื่อมั่นน้อย 
1.00–1.80 เชื่อมั่นน้อยที่สุด 
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ตำรำงท่ี 18 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนบริกำรสอบเทียบ 

ประเด็น 
ระดับควำมเชื่อม่ัน ไม่ได้รับ

กำร
บริกำร 

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ร้อยละ
ของ

คะแนน 
น้อย
ที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด รวม

ทั้งสิ้น 
1. ควำมเป็นส่วนรำชกำร 0 0 0 10 12 22 0 4.55 0.51 มำกที่สุด 91.00 

(0.00) (0.00) (0.00) (45.45) (54.55) (100.00) (0.00)     
2. ได้กำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล 0 0 0 10 12 22 0 4.55 0.51 มำกที่สุด 91.00 

(0.00) (0.00) (0.00) (45.45) (54.55) (100.00) (0.00)     
3. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร 0 0 0 9 12 21 1 4.57 0.51 มำกที่สุด 91.40 

(0.00) (0.00) (0.00) (42.86) (57.14) (100.00) (4.55)     
4. ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ 0 0 0 9 13 22 0 4.59 0.50 มำกที่สุด 91.80 

(0.00) (0.00) (0.00) (40.91) (59.09) (100.00) (0.00)     
5. ให้บริกำรด้วยควำมถูกต้อง เที่ยงตรง 
เชื่อถือได้ 

0 0 0 6 16 22 0 4.73 0.46 มำกที่สุด 94.60 
(0.00) (0.00) (0.00) (27.27) (72.73) (100.00) (0.00)     

6. ควำมสำมำรถของเครื่องมือและ
อุปกรณ์วิทยำศำสตร์ 

0 0 0 9 13 22 0 4.59 0.50 มำกที่สุด 91.80 
(0.00) (0.00) (0.00) (40.91) (59.09) (100.00) (0.00)     

7. ด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ 
สุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ 

0 0 0 9 13 22 0 4.59 0.50 มำกที่สุด 91.80 
(0.00) (0.00) (0.00) (40.91) (59.09) (100.00) (0.00)     

8. บุคลำกรปฏิบัติงำนดว้ยควำมเสมอภำค 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

0 0 0 7 14 21 1 4.67 0.48 มำกที่สุด 93.40 
(0.00) (0.00) (0.00) (33.33) (66.67) (100.00) (4.55)     

9. กำรรักษำควำมลับของผู้รับบริกำร 0 0 0 12 10 22 0 4.45 0.51 มำกที่สุด 89.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (54.55) (45.45) (100.00) (0.00)     

ภำพรวมควำมเชื่อม่ัน 4.59 0.50 มำกที่สุด 91.80 
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 จำกตำรำงที่ 18 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนบริกำรสอบเทียบ พบว่ำ 
 ในภำพรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ มีควำมเชื่อม่ันในคุณภำพกำรให้บริกำร
อยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็น 4.59 คะแนน (ร้อยละ 91.80) โดยประเด็นที่มีควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ประเด็นให้บริกำรด้วยควำมถูกต้อง เที่ยงตรง เชื่อถือได้ คิดเป็น 4.73 คะแนน (ร้อยละ 94.60)
ประเด็นบุคลำกรปฏิบัติงำนด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ คิดเป็น 4.67 คะแนน (ร้อยละ 93.40) และ
ประเด็นประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ ประเด็นควำมสำมำรถของเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยำศำสตร์   
และประเด็นด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต สำมำรถตรวจสอบได้  ในสัดส่วนที่เท่ำกัน คิดเป็น 
4.59 คะแนน (ร้อยละ 91.80) ตำมล ำดับ 
 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
ตำรำงที่ 19 จ ำนวนและร้อยละของช่องทำงที่สะดวกในกำรติดต่อกับกรมวิทยำศำสตร์บริกำร จ ำแนกตำม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ช่องทำงท่ีสะดวกในกำรติดต่อ จ ำนวน ร้อยละ 

1. ติดต่อด้วยตนเอง 13 59.09 
2. อีเมล (E-mail) 15 68.18 
3. ไปรษณีย์ 1 4.55 
4. โทรศัพท์ 19 86.36 
5. โทรสำร (Fax) 0 0.00 
6. ข้อควำม (SMS) 0 0.00 
7. เฟซบุ๊ก (Facebook) 1 4.55 
8. ไลน์ (Line) 2 9.09 

  
จำกตำรำงที่ 19 จ ำนวนและร้อยละของช่องทำงที่สะดวกในกำรติดต่อกับกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ พบว่ำ  
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ ส่วนใหญ่สะดวกติดต่อกับกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
ผ่ำนโทรศัพท ์ร้อยละ 86.36 รองลงมำ คือ สะดวกติดต่อผ่ำนทำงอีเมล (E-mail) ร้อยละ 68.18 และสะดวก
มำติดต่อด้วยตนเอง ร้อยละ 59.09 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 20 อันดับและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องกำรหรือคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จัดให้บริกำรเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงกำรให้บริกำร จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำร
สอบเทียบ  

อันดับที่ ควำมต้องกำรหรือคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
จัดให้บริกำรเพิ่มเติม หรือปรับปรุงกำรให้บริกำร 

ร้อยละ 

1 เพ่ิมศูนย์รับบริกำรในส่วนภูมิภำค เช่น จังหวัดปทุมธำนี จังหวัดปรำจีนบุรี 
จังหวัดรำชบุรี เป็นต้น 

18.18 

2 กำรส่งมอบรำยงำนผลกำรทดสอบ/สอบเทียบ หรือใบรับรองผ่ำนระบบออนไลน์ 17.42 
3 ขยำยกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อำคำรตั้วฯ)  

ให้ครอบคลุมทุกงำนบริกำรของหน่วยงำน 
11.36 

4 กำรให้บริกำรรับตัวอย่ำงทดสอบนอกสถำนที่ (โดยคิดค่ำบริกำรเพ่ิม) 9.09 
5 ให้มีกำรรับช ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนบัตรเครดิต 6.82 
6 กำรจัดฝึกอบรม (In-house Training) 5.30 
7 ที่ปรึกษำในกำรด ำเนินงำนด้ำนระบบคุณภำพและควำมปลอดภัย 5.30 
8 ปรับปรุงแบบฟอร์มต่ำง ๆ ในกำรขอรับบริกำรให้เข้ำใจง่ำยขึ้น 4.55 
9 มีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร เช่น กำรรับตัวอย่ำง กำรรับรำยงำนทำงข้อควำม 

(SMS) เป็นต้น 
4.55 

10 กำรส่งมอบรำยงำนทดสอบควำมช ำนำญผ่ำนระบบออนไลน์ 3.79 

หมำยเหตุ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนบริกำรสอบเทียบอำจใช้บริกำรของงำนบริกำรอื่น ๆ ด้วย 

 
 จำกตำรำงที่ 20 อันดับและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องกำรหรือคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
จัดให้บริกำรเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงกำรให้บริกำร จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ 
พบว่ำ  
 ควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบที่อยำกให้
กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดให้บริกำรเพ่ิมเติม ส่วนใหญ่ต้องกำรให้กรมวิทยำศำสตร์เพ่ิมศูนย์รับบริกำร 
ในส่วนภูมิภำค เช่น จังหวัดปทุมธำนี จังหวัดปรำจีนบุรี จังหวัดรำชบุรี เป็นต้น ร้อยละ 18.18 รองลงมำ  
คือ เพิ่มกำรส่งมอบรำยงำนผลกำรทดสอบ/สอบเทียบ หรือใบรับรองผ่ำนระบบออนไลน์ ร้อยละ 17.42  
และขยำยกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อำคำรตั้วฯ) ให้ครอบคลุมทุกงำนบริกำร
ของหน่วยงำน ร้อยละ 11.36 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 21 จ ำนวนและร้อยละข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
งำนบริกำรสอบเทียบ 

ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ จ ำนวน ร้อยละ 
ตัวอย่ำงที่แสดงควำมคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้ 2 9.09 

1. ปรับปรุงกำรบริกำรทุกอย่ำงให้พร้อมบริกำรแบบระบบออนไลน์ 1 50.00 
2. เพ่ิมกำรบริกำรให้มีควำมเป็น One Stop Service มำกกว่ำนี้ 1 50.00 

ตัวอย่ำงที่ไม่แสดงควำมคิดเห็น 20 90.91 
รวมทั้งสิ้น 22 100.00 

หมำยเหตุ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนบริกำรสอบเทียบอำจใช้บริกำรของงำนบริกำรอื่น ๆ ด้วย 

 
จำกตำรำงที่ 21 จ ำนวนและร้อยละข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จ ำแนกตำมผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ พบว่ำ  
 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงำนบริกำรสอบเทียบ ส่วนใหญ่ไม่มีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ร้อยละ 90.91 และมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ร้อยละ 9.09 โดยเสนอแนะในเรื่องควรปรับปรุงกำร
บริกำรทุกอย่ำงให้พร้อมบริกำรแบบระบบออนไลน์ และเพ่ิมกำรบริกำรให้มีควำมเป็น One Stop Service 
มำกกว่ำนี้ ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 50.00 
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 ผลส ำรวจเชิงคุณภำพ 
 

 งำนบริกำรสอบเทียบ (กองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรและรับรองผลิตภัณฑ์) 

กำรสัมภำษณ์เชิงลึกของกลุ่มผู้รับบริกำรงำนบริกำรสอบเทียบ ประกอบด้วย หน่วยงำนเอกชน 
จ ำนวน 3 ท่ำน เป็นกำรส ำรวจข้อมูลควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรเกี่ยวกับ
คุณภำพกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรในประเด็นต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ผู้รับบริกำรซึ่งเป็นผู้ให้สัมภำษณ์ ประกอบด้วย ผู้จัดกำรฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรทดสอบ ผู้ช่วยหัวหน้ำ
ฝ่ำยเทคนิค และผู้ประสำนงำน โดยงำนที่ไปใช้บริกำรจำกกรมวิทยำศำสตร์บริกำรส่วนใหญ่ คือ งำนบริกำร
สอบเทียบ (กองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรและรับรองผลิตภัณฑ์) ซึ่งผู้รับบริกำรมีควำมคิดเห็นต่อประเด็น
ต่ำง ๆ สำมำรถสรุปได้ดังนี้  

ประเด็นกำรรับรู้ และติดตำมข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  
จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงผู้รับกำรจำกกรมวิทยำศำสตร์บริกำรนั้น พบว่ำ ผู้รับบริกำรไม่ค่อยได้ติดตำม
ข้อมูลข่ำวสำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร แต่จะมีกำรเข้ำไปติดตำมข้อมูลข่ำวสำรของกรมวิทยำศำสตร์
บริกำรในกรณีที่ต้องมีเหตุเพ่ือเข้ำไปติดต่อหรือใช้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร และช่องทำง  
ที่ผู้รับบริกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรที่สะดวกที่สุด คือ กำรเข้ำไปในเว็บไซต์  
(Website) และช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกรมวิทยำศำสตร์บริกำรกับผู้รับบริกำรที่สะดวก 
และรวดเร็วที่สุด คือ กำรติดต่อทำงอีเมลและโทรศัพท์ 

ประเด็นควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรในแต่ละงำนบริกำร พบว่ำ สิ่งที่
ผู้รับบริกำรคำดหวังและมีควำมพึงพอใจในคุณภำพของกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรนั้น คือ 
ควำมน่ำเชื่อถือของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรในเรื่องเกี่ยวกับควำมมีมำตรฐำนในกำรทดสอบต่ำง ๆ และ  
ยังเป็นหน่วยงำนของรัฐที่ได้รับกำรรับรอง นอกจำกนี้ผู้รับบริกำรยังมีควำมพึงพอใจด้ำนอ่ืน ๆ เช่น  
ควำมถูกต้องและควำมแม่นย ำ กำรบริกำรจำกบุคลำกรเจ้ำหน้ำที่ที่มีกำรให้ค ำแนะน ำและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์กับผู้รับบริกำร และกำรยิ้มแย้มแจ่มใสของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร  

ประเด็นควำมเชื่อม่ันในกำรรับบริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  โดยภำพรวมผู้รับบริกำร 
มีควำมเชื่อมั่นต่อกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรอยู่ในระดับมำกที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 9.33  
จำกคะแนนเต็ม 10 (ผู้รับบริกำรที่ให้สัมภำษณ์ จ ำนวน 3 ท่ำน ให้คะแนนควำมเชื่อมั่น 10 คะแนน  
จ ำนวน 2 ท่ำน และ 8 คะแนน จ ำนวน 1 ท่ำน)  
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ประเด็นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นของกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร พบว่ำ ผู้รับบริกำร
ส่วนใหญ่คิดว่ำจุดเด่นของกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร คือ กำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ในเรื่อง  
ของกำรติดต่อนัดหมำย กำรให้ค ำแนะน ำ กำรให้ค ำปรึกษำ 

ประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร พบว่ำ ในประเด็นนี้
จะมีข้อเสนอแนะอยู่หลำยประกำร ดังนี้ 

1) อยำกให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรพัฒนำในเรื่องของกำรออกผลและใบรับรองให้มีควำมรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น 
2) มีกำรตอบกลับที่รวดเร็วของเจ้ำหน้ำที่ 
3) มีกำรพัฒนำในระบบ One Stop Service ให้สมบูรณ์ทุกกระบวนกำร 
4) มีฐำนข้อมูลของผู้รับบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องเอกสำร 
5) นอกจำกกำรเผยแพร่ข้อมูลทำงเว็บไซต์ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรแล้ว ผู้รับบริกำรต้องกำร  

ให้มีกำรบริกำรส่งข้อมูลให้กับผู้รับบริกำรทำงอีเมล (E-mail) ส ำหรับผู้รับบริกำรโดยตรง เนื่องจำก
ผู้รับบริกำรไม่ค่อยได้เข้ำไปติดตำมข้อมูลข่ำวสำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

6) มีกำรพัฒนำในส่วนของกำรท ำ PT ทำงด้ำนเครื่องกลเพ่ิมมำกข้ึน 
7) กำรเพิ่มบุคลำกรให้มีเพียงพอส ำหรับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรที่เพ่ิมมำกข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ก 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรส ำรวจ 
(แบบสัมภำษณ์ และแบบสอบถำม) 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภำษณ์ 

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

ส่วนที่ 2 กำรรับรู้ และติดตำมข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

2.1 ท่ำนสนใจหรือติดตำมข้อมูลข่ำวสำรในด้ำนใดของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรบ่อยที่สุด 
2.2 ช่องทำงใดที่ท่ำนคิดว่ำ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ควรใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และกำรให้บริกำรได้ดี 

และเหมำะสมมำกท่ีสุด เพรำะเหตุใด 

ส่วนที่ 3 ควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรในแต่ละงำนบริกำร 

3.1 เหตุผลใดที่ท่ำนควรเลือกใช้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  
3.2 ท่ำนมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรด้ำนใดมำกที่สุด เพรำะเหตุใด 
3.3 ท่ำนมีควำมต้องกำรหรือคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกำรให้บริกำรเรื่องใดบ้ำง  

เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้รับบริกำรมำกที่สุด 

ส่วนที่ 4 ควำมเชื่อม่ันในกำรรับบริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

4.1 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรอยู่ในระดับใด ถ้ำคะแนน
เต็ม 10 ท่ำนให้คะแนนควำมเชื่อมั่นต่อกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรกี่คะแนน  เพรำะเหตุใด 

ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นของกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

5.1 ท่ำนคิดว่ำกรมวิทยำศำสตร์บริกำร มีจุดเด่นของกำรให้บริกำรในเรื่องใด เพรำะเหตุใด 
 

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

6.1 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรให้มีประสิทธิภำพ 
มำกยิ่งขึ้น อย่ำงไรบ้ำง  

แบบสัมภำษณ์กำรส ำรวจควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร 
เกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
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แบบสอบถำม เร่ือง กำรส ำรวจควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร 
เกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ประจ ำปงีบประมำณ 2562 

 

โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร และใช้เป็น
ข้อมูลในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำร ซึ่งเป็นประโยชน์ในกำรปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรและให้บริกำรของ 
กรมวิทยำศำสตรบ์ริกำร 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร 

ค ำชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ในช่อง  ที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำนมำกที่สุด 

1. เพศ  1. ชำย  2. หญิง 
2. อำยุ  1. น้อยกว่ำ 20 ปี  2. 20 – 29 ปี  3. 30 – 39 ปี 
   4. 40 – 49 ปี  5. 50 – 59 ปี  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. อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................... 

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

งำนบริกำรสอบเทียบ เลขท่ีแบบสอบถำม......................... 
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ส่วนที่ 2 ควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร  

ค ำชี้แจง : โปรดให้คะแนน โดยใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  ที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำนมำกที่สุด 
ค ำอธิบำย : ควำมคำดหวัง หมำยถึง ควำมรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถำมท่ีคำดหวังต่อกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ 

ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับบริกำรในด้ำนต่ำง ๆ  

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 ำขอรับบริกำรเข้ำใจง่ำย 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
6. กำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำนแก่ผู้รับบริกำรทรำบ
อย่ำงชัดเจน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

7.ระบบขอรับบริกำรทดสอบออนไลน์ (One Stop 
Service) ใช้งำนง่ำย สะดวก และไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

ด้ำนบุคลำกรที่ใหบ้ริกำร            
8. ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น  
ตอบค ำถำมชี้แจงข้อสงสัย ให้ค ำแนะน ำ แก้ไข
ปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

9. ควำมเต็มใจและควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
อย่ำงสุภำพ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

10. ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น 
ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์
ในทำงมิชอบ เป็นต้น 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

11. ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำยบุคลิกภำพ
ท่ำทำงของผู้ให้บริกำร 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

12. กำรให้บริกำรด้วยควำมเป็นกลำง มีควำมเสมอ
ภำคไม่เลือกปฏิบัติ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

13. ควำมเพียงพอของจ ำนวนบคุลำกรผู้ให้บริกำร 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก            
14. สถำนที่ให้บริกำรเหมำะสม เดินทำงสะดวก 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
15. ควำมเพียงพอของจุด/ช่องกำรให้บริกำร 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
16. อุปกรณ์กำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 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 

17. ควำมเพียงพอ และควำมเหมำะสมของ 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่นั่ง น้ ำดื่ม เอกสำร
ห้องน้ ำ เป็นต้น 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

18. กำรเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อกำรให้บริกำร เชน่ 
กล่องรับข้อคิดเห็น แบบสอบถำม เป็นต้น 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

19. มีช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำนในหลำยรปูแบบ 
เช่น ทำงโทรศัพท์ อีเมล สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

20. ควำมสะอำดเรียบร้อยของสถำนที่ให้บริกำร 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
ด้ำนกำรให้บริกำร            
21. ได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
22. กำรบริกำรมีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
23. ได้รับบริกำรที่คุ้มค่ำ และมปีระโยชน์ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
24. 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 ควำมไม่พึงพอใจในคุณภำพกำรใหบ้ริกำร 

ท่ำนมีประเด็นที่ ไม่พึงพอใจ ต่อคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนใดบ้ำง  (โปรดระบุประเด็นที่ไม่พึงพอใจของท่าน) 

3.1 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร 
             
             
              
3.2 ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร 
             
              
              
3.3 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
             
              
              
3.4 ด้ำนกำรให้บริกำร 
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ส่วนที่ 4 ควำมเชื่อมั่นของผู้รับบริกำรต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

ค ำชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ในช่อง  ที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำนมำกที่สุด 

ประเด็นควำมเชื่อม่ัน 
ระดับควำมเชื่อม่ัน 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ควำมเป็นส่วนรำชกำร 5 4 3 2 1 
2. ได้กำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล 5 4 3 2 1 
3. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร 5 4 3 2 1 
4. ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ 5 4 3 2 1 
5. ให้บริกำรด้วยควำมถูกต้อง เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 5 4 3 2 1 
6. ควำมสำมำรถของเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ 5 4 3 2 1 
7. ด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ 5 4 3 2 1 
8. บุคลำกรปฏิบัติงำนด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ 5 4 3 2 1 
9. กำรรักษำควำมลับของผู้รับบริกำร 5 4 3 2 1 

 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
 
1. ท่ำนต้องกำรหรือคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรด ำเนินกำรเพิ่มเติม หรือปรับปรุงกำรให้บริกำรใดบ้ำง 
 ( โปรดระบุตัวเลข โดยเรียงล าดับประเด็นที่ท่านมีความต้องการหรือคาดหวังมากท่ีสุด 3 อันดับแรก) 

1. ขยำยกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อำคำรตั้วฯ) ให้ครอบคลุมทุกงำนบริกำรของหน่วยงำน 
2. เพ่ิมศูนย์รับบริกำรในส่วนภูมิภำค (โปรดระบุจังหวัด...........................) 
3. กำรให้บริกำรรับตัวอย่ำงทดสอบนอกสถำนที่ (โดยคิดค่ำบริกำรเพิ่ม) 
4. In house Training 
5. ที่ปรึกษำในกำรด ำเนินงำนด้ำนระบบคุณภำพและควำมปลอดภัย 
6. ปรับปรุงแบบฟอร์มต่ำง ๆ ในกำรขอรับบริกำรให้เข้ำใจง่ำยขึ้น 
7. ให้มีกำรรับช ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนบัตรเครดิต 
8. มีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร เช่น กำรรับตัวอย่ำง กำรรับรำยงำนทำง SMS เป็นต้น 
9. กำรส่งมอบรำยงำนผลกำรทดสอบ/สอบเทียบ หรือใบรับรองผ่ำนระบบออนไลน์ 
10. กำรส่งมอบรำยงำนทดสอบควำมช ำนำญผ่ำนระบบออนไลน์ 
11. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... ................................. 

  อันดับ 1    อันดับ 2    อันดับ 3    
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2. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
             
             
             
             
              
             
             
             
              

*** ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาสละเวลาร่วมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ *** 
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แบบสอบถำม เร่ือง กำรส ำรวจควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 

โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์
บริกำร และใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำร ซึ่งเป็นประโยชน์ในกำรปรับปรุงระบบบริหำร
จัดกำรและให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

ค ำชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ในช่อง  ที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำนมำกที่สุด 

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

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

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

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

  3. 11 – 15 ครั้ง  4. มำกกว่ำ 15 ครั้ง 

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

ส่วนที่ 2 ควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร  

ค ำชี้แจง : โปรดให้คะแนน โดยใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  ที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำนมำกที่สุด 
ค ำอธิบำย : ควำมคำดหวัง หมำยถึง ควำมรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถำมท่ีคำดหวังต่อกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ 

ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับบริกำรในด้ำนต่ำง ๆ  

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. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง  
น่ำเชื่อถือ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

8. ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรตรงตำมควำม
ต้องกำร และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

9. อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรขอรับบริกำร 
มีควำมชัดเจน  คุ้มค่ำ และเหมำะสม 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

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

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

11. ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกรผู้ให้บริกำร 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 ควำมไม่พึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 

ท่ำนมีประเด็นที่ ไม่พึงพอใจ ต่อคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนใดบ้ำง  (โปรดระบุประเด็นที่ไม่พึงพอใจของท่าน) 

3.1 ด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอนกำรให้บริกำร 
             
             
              
3.2 ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร 
             
              
              
3.3 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
             
              
              
3.4 ด้ำนกำรให้บริกำร 
             
              
              
 
ส่วนที่ 4 ควำมเชื่อมั่นในกำรรับบริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

ค ำชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ในช่อง  ที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำนมำกที่สุด 

ประเด็นควำมเชื่อม่ัน 
ระดับควำมเชื่อม่ัน 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ควำมเป็นส่วนรำชกำร 5 4 3 2 1 
2. ได้กำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล 5 4 3 2 1 
3. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร 5 4 3 2 1 
4. ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ 5 4 3 2 1 
5. ให้บริกำรด้วยควำมถูกต้อง เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 5 4 3 2 1 
6. ควำมสำมำรถของเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ 5 4 3 2 1 
7. ด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ 5 4 3 2 1 
8. บุคลำกรปฏิบัติงำนด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ 5 4 3 2 1 
9. กำรรักษำควำมลับของผู้รับบริกำร 5 4 3 2 1 
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

1. ช่องทำงที่ท่ำนสะดวกในกำรติดต่อกับกรมวิทยำศำสตร์บริกำรคือช่องทำงใด  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
 1. ติดต่อด้วยตนเอง  2. E-mail  3. ไปรษณีย์ 
 4. โทรศัพท์  5. โทรสำร (Fax)  6. ข้อควำม SMS 
 7. Facebook  8. Line      9. อื่น ๆ (โปรดระบุ) .................... 

2. ท่ำนต้องกำร หรือคำดหวังให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรด ำเนินกำรเพิ่มเติม หรือปรับปรุงกำรให้บริกำรใดบ้ำง   
(โปรดระบุตัวเลข โดยเรียงล าดับประเด็นที่ท่านมีความต้องการหรือคาดหวังมากที่สุด 3 อันดับแรก) 

1. ขยำยกำรให้บริกำรของศูนยบ์ริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชัน้ 1 อำคำรตั้วฯ) ให้ครอบคลุมทุกงำนบริกำรของหนว่ยงำน 
2. เพิ่มศูนย์รับบริกำรในส่วนภูมิภำค (โปรดระบุจังหวัด...........................) 
3. กำรให้บริกำรรับตัวอย่ำงทดสอบนอกสถำนที่ (โดยคิดค่ำบริกำรเพิ่ม) 
4. In house Training 
5. ที่ปรึกษำในกำรด ำเนินงำนด้ำนระบบคุณภำพและควำมปลอดภัย 
6. ปรับปรุงแบบฟอร์มต่ำง ๆ ในกำรขอรับบริกำรให้เข้ำใจง่ำยขึ้น 
7. ให้มีกำรรับช ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนบัตรเครดิต 
8. มีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร เช่น กำรรับตัวอย่ำง กำรรับรำยงำนทำง SMS เป็นต้น 
9. กำรส่งมอบรำยงำนผลกำรทดสอบ/สอบเทียบ หรือใบรับรองผ่ำนระบบออนไลน์ 
10. กำรส่งมอบรำยงำนทดสอบควำมช ำนำญผ่ำนระบบออนไลน์ 
11. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................................. ............... 

  อันดับ 1    อันดับ 2    อันดับ 3    

 
3. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
             
             
             
             
             
             
             
              

*** ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาสละเวลาร่วมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ *** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ข 

ผลกำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
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กำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำของแบบสอบถำม 

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

α =
𝑘

𝑘 − 1
[1 −

∑𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2 ] 

  โดย α  คือ ค่ำควำมเชื่อมั่น 
   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 ซึ่งเป็นค่ำที่ใช้
วัดควำมสอดคล้องภำยในของค ำตอบของค ำถำมหลำย ๆ ข้อในแบบสอบถำมชุดเดียวกัน โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟำ (Coefficient alpha) ของครอนบำค (Cronbach) ด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ  
ค่ำสัมประสิทธิ์ที่ค ำนวณได้ต้องมีค่ำตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป จึงจะถือว่ำแบบสอบถำมนี้มีคุณภำพสำมำรถน ำไปใช้เก็บ
ข้อมูลได้จริง อย่ำงไรก็ตำม กำรประเมินควำมเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟำของเครื่องมือ มีเกณฑ์กำรประเมิน  
ควำมเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค ดังนี้ (ศิริชัย กำญจนวำสี, 2544) 

ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ (α) กำรแปลควำมหมำยระดับควำมเที่ยง 
มำกกว่ำ 0.9 ดีมำก 
มำกกว่ำ 0.8 ดี 
มำกกว่ำ 0.7 พอใช้ 
มำกกว่ำ 0.6 ค่อนข้ำงพอใช้ 
มำกกว่ำ 0.5 ต่ ำ 

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 0.5 ไม่สำมำรถรับได้ 
 

ผลกำรวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมเที่ยงของแบบสอบถำมแต่ละฉบับ มีค่ำมำกกว่ำ 0.7 ขึ้นไป  
แสดงว่ำ เครื่องมือมีควำมสอดคล้องภำยในอยู่ในระดับพอใช้ถึงดีมำก 
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งำนบริกำรสอบเทียบ (กองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรและรับรองผลิตภัณฑ์) 
 
 ผลกำรทดสอบค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำมในส่วนของควำมคำดหวังในคุณภำพกำรให้บริกำร

ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
 

Reliability Statistics    
Cronbach's Alpha N of Items    

.969 24    
     

Item-Total Statistics 
 Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
1. กำรประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและ
ระยะเวลำกำรให้บริกำร 99.333 122.161 .684 .968 
2. ขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน กระชับ และไม่ซับซ้อน 99.567 121.633 .527 .970 
3. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 99.767 121.426 .551 .970 
4. ควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร 99.567 119.909 .565 .971 
5. แบบฟอร์มใบค ำร้อง/ค ำขอรับบริกำรเข้ำใจง่ำย 99.600 119.076 .730 .968 
6. กำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำนแก่ผูร้ับบริกำรทรำบอย่ำงชัดเจน 99.467 116.671 .893 .966 
7.ระบบขอรับบริกำรทดสอบออนไลน์ (One Stop 
Service) ใช้งำนง่ำย สะดวก และไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 99.333 123.195 .609 .969 
8. ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บรกิำร เช่น ตอบค ำถำม
ช้ีแจงข้อสงสยั ให้ค ำแนะน ำ แกไ้ขปญัหำได้อยำ่งถูกต้อง 99.133 121.637 .816 .967 
9. ควำมเต็มใจและควำมพร้อมในกำรให้บริกำรอย่ำงสุภำพ 99.100 121.197 .851 .967 
10. ควำมซื่อสัตยส์จุรติในกำรปฏบิัตหิน้ำที่ เช่น ไม่ขอสิ่ง
ตอบแทน ไมร่ับสินบน ไมห่ำประโยชน์ในทำงมิชอบ เป็นต้น 99.067 122.271 .866 .967 
11. ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำยบุคลิกภำพท่ำทำง
ของผู้ให้บริกำร 99.133 122.326 .861 .967 
12. กำรให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำคไม่เลือกปฏิบัติ 99.067 122.271 .866 .967 
13. ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกรผู้ให้บริกำร 99.167 122.764 .826 .967 
14. สถำนท่ีให้บริกำรเหมำะสม เดนิทำงสะดวก 99.333 122.920 .577 .969 
15. ควำมเพียงพอของจุด/ช่องกำรให้บริกำร 99.200 122.097 .899 .967 
16. อุปกรณ์กำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 99.200 122.097 .899 .967 
17. ควำมเพียงพอ และควำมเหมำะสมของสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก เช่น ท่ีนั่ง น้ ำดื่ม เอกสำร ห้องน้ ำ เป็นต้น 99.333 122.092 .762 .967 
18. กำรเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อกำรให้บริกำร เช่น  
กล่องรับข้อคิดเห็น แบบสอบถำม เป็นต้น 99.300 122.286 .818 .967 
19. มีช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำนในหลำยรูปแบบ เช่น 
ทำงโทรศพัท์ อีเมล สื่ออนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 99.233 122.254 .788 .967 
20. ควำมสะอำดเรียบร้อยของสถำนท่ีให้บริกำร 99.333 122.092 .762 .967 
21. ได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมตอ้งกำร 99.133 122.326 .861 .967 
22. กำรบริกำรมีควำมถูกต้อง น่ำเช่ือถือ 99.067 122.271 .866 .967 
23. ได้รับบริกำรที่คุ้มค่ำ และมปีระโยชน์ 99.067 122.271 .866 .967 
24. กำรส่งมอบงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 99.300 119.666 .853 .967 
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งำนบริกำรสอบเทียบ (กองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรและรับรองผลิตภัณฑ์) 
 
 ผลกำรทดสอบค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำมในส่วนของควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรของ  

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร  
 

Reliability Statistics    
Cronbach's Alpha N of Items    

.965 24    
     

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
1. กำรประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและ
ระยะเวลำกำรให้บริกำร 88.800 198.441 .742 .964 
2. ขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน กระชับ และไม่ซับซ้อน 88.770 199.909 .744 .964 
3. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 89.170 208.213 .643 .965 
4. ควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรให้บริกำร 88.630 201.895 .780 .963 
5. แบบฟอร์มใบค ำร้อง/ค ำขอรับบริกำรเข้ำใจง่ำย 88.730 192.202 .884 .962 
6. กำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำนแก่ผูร้ับบริกำรทรำบอย่ำงชัดเจน 88.770 197.909 .820 .963 
7.ระบบขอรับบริกำรทดสอบออนไลน์ (One Stop 
Service) ใช้งำนง่ำย สะดวก และไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 88.700 203.321 .618 .965 
8. ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บรกิำร เช่น ตอบค ำถำม
ช้ีแจงข้อสงสยั ให้ค ำแนะน ำ แกไ้ขปญัหำได้อยำ่งถูกต้อง 88.400 199.903 .788 .963 
9. ควำมเต็มใจและควำมพร้อมในกำรให้บริกำรอย่ำงสุภำพ 88.300 197.045 .918 .962 
10. ควำมซื่อสัตยส์จุรติในกำรปฏบิัตหิน้ำที่ เช่น ไม่ขอสิ่ง
ตอบแทน ไมร่ับสินบน ไมห่ำประโยชน์ในทำงมิชอบ เป็นต้น 87.930 207.513 .758 .964 
11. ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำยบุคลิกภำพท่ำทำง
ของผู้ให้บริกำร 87.970 214.999 .433 .966 
12. กำรให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำคไม่เลือกปฏิบัติ 87.970 207.482 .704 .964 
13. ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกรผู้ให้บริกำร 88.800 202.234 .749 .964 
14. สถำนท่ีให้บริกำรเหมำะสม เดนิทำงสะดวก 88.670 204.575 .598 .965 
15. ควำมเพียงพอของจุด/ช่องกำรให้บริกำร 88.370 202.033 .837 .963 
16. อุปกรณ์กำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 88.400 204.041 .825 .963 
17. ควำมเพียงพอ และควำมเหมำะสมของสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก เช่น ท่ีนั่ง น้ ำดื่ม เอกสำร ห้องน้ ำ เป็นต้น 88.400 204.938 .728 .964 
18. กำรเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อกำรให้บริกำร เช่น  
กล่องรับข้อคิดเห็น แบบสอบถำม เป็นต้น 88.270 217.582 .292 .967 
19. มีช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำนในหลำยรูปแบบ เช่น 
ทำงโทรศพัท์ อีเมล สื่ออนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 88.200 214.441 .410 .966 
20. ควำมสะอำดเรียบร้อยของสถำนท่ีให้บริกำร 88.070 216.064 .401 .966 
21. ได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมตอ้งกำร 88.300 196.907 .924 .962 
22. กำรบริกำรมีควำมถูกต้อง น่ำเช่ือถือ 88.230 195.357 .950 .961 
23. ได้รับบริกำรที่คุ้มค่ำ และมปีระโยชน์ 88.200 195.614 .923 .962 
24. กำรส่งมอบงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 88.870 203.016 .654 .965 
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งำนบริกำรสอบเทียบ (กองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรและรับรองผลิตภัณฑ์) 
 
 ผลกำรทดสอบค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำมในส่วนของควำมเชื่อม่ันในกำรรับบริกำรของ  

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร  
 

Reliability Statistics    

Cronbach's Alpha N of Items    

.885 9    

     
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
1. ควำมเปนส่วนรำชกำร 34.600 12.317 .573 .878 
2. ไดกำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล 34.600 12.317 .573 .878 
3. ควำมรูควำมสำมำรถของบุคลำกร 34.700 11.941 .719 .868 
4. ประสิทธิภำพและควำมคมุคำ 35.070 10.754 .509 .900 
5. ให้บริกำรด้วยควำมถูกต้อง เที่ยงตรง เช่ือถือได ้ 34.800 11.131 .808 .858 
6. ควำมสำมำรถของเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยำศำสตร ์ 34.800 12.234 .693 .871 
7. ด ำเนินกำรดวยควำมโปรงใส ซื่อสัตย์ สจุริต สำมำรถ
ตรวจสอบได ้ 34.630 10.585 .893 .849 
8. บุคลำกรปฏิบัติงำนด้วยควำมเสมอภำค ไมเลือกปฏิบัติ 34.800 11.752 .631 .873 
9. กำรรักษำควำมลับของผู้รับบรกิำร 34.530 12.395 .549 .879 

 
 
 
 
 
 
 
 


