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คํานํา 

รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ประจําปงบประมาณ 2561 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสียในคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ สํารวจความตองการและ

ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

สํารวจความเชื่อมั่นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

และนําผลการสํารวจไปใชในการวางแผนยุทธศาสตร และปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ และ

การใหบริการ เพ่ือใหผูประกอบการไดรับประโยชนจากบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการสูงสดุ 

โดยผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

จากแบบสอบถาม (Questionnaire) ของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถ

หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) ดวยวิธีการสัมภาษณทางโทรศัพท สงแบบสอบถามทางไปรษณีย 

แบบสอบถามออนไลน โดยมีขนาดตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 181 หนวยตัวอยาง ซึ่งแบงออกเปน  

1. กลุมผูรับบริการ จํานวน 179 หนวยตัวอยาง 2. กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 2 หนวยตัวอยาง 

และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ 

เชิงลึก (In Depth Interview) จากกลุมผูรับบริการ จํานวน 2 หนวยตัวอยาง โดยดําเนินการสํารวจชวง 

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – มกราคม พ.ศ. 2562 ท้ังนี้ ผูวิจัยหวังวารายงานการสํารวจฉบับน้ี 

จะมีประโยชนไมมากก็นอยแกผูที่สนใจ อน่ึง โครงการวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงลงได โดยไดรับความรวมมือ

จากคณะทํางานของกรมวิทยาศาสตรบริการในการรวมกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินการสํารวจ 

รวมทั้งกลุมตัวอยางที่ไดเสียสละเวลาแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม ซึ่งศูนยสํารวจความคิดเห็น 

“นิดาโพล” ขอขอบพระคุณทุกฝายมา ณ โอกาสน้ี 
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สารบัญ 

 หนา 
คาํนํา ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ค 
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สารบัญตาราง 

  หนา 
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไป จําแนกตามผูรับบริการของงานทดสอบความชํานาญ

หองปฏิบัติการ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 
1 

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของเหตุผลในการเลือกใชบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูรับบริการของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

2 

ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของประเภทแหลงขอมูลที่ทําใหผูรับบริการรูจักกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูรับบริการของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

3 

ตารางที่ 4 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพ 
การใหบริการของผูรับบริการงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

4 

ตารางที่ 5 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพ 
การใหบริการของผูรับบริการงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

8 

ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของผูรับบริการท่ีมีประเด็นที่ไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
จําแนกตามผูรบับริการของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

12 

ตารางที่ 7 คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ใหบริการของผูรับบริการงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

13 

ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละของผู รับบริการที่มีความตองการ หรือความคาดหวังให 
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพ่ิมเติม จําแนกตามผูรับบริการของงานทดสอบ
ความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ)  

14 

ตารางท่ี 9 จํานวนและรอยละของผู รับบริการที่มีความตองการ หรือความคาดหวังให 
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพ่ิมเติม จําแนกตามผูรับบริการของงานทดสอบ
ความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ)  

15 

ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอ่ืน ๆ จําแนกตามผูรับบริการของ 
งานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและ
รับรองผลิตภัณฑ) 

16 

ตารางที่ 11 จํานวนและรอยละของประเภทหนวยงานที่มาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม
ผูมีสวนไดสวนเสียของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

17 

ตารางที่ 12 จํานวนและรอยละของวัตถุประสงคในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม
ผูมีสวนไดสวนเสียของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

17 
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สารบัญตาราง (ตอ) 

  หนา 
ตารางที่ 13  จํานวนและรอยละของหนวยงาน/งานบริการที่มาติดตอ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสีย

ของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและ
รับรองผลิตภัณฑ) 

18 

ตารางที่ 14  จํานวนและรอยละของความถี่ในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม 
ผูมีสวนไดสวนเสียของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรบัรองผลิตภัณฑ) (ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา) 

18 

ตารางที่ 15  จํานวนและรอยละประเภทแหลงขอมูลท่ีทําใหผูมีสวนไดสวนเสียรูจักกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

19 

ตารางที่ 16  คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการ
ของผูมีสวนไดสวนเสียงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

20 

ตารางที่ 17  คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ
ของผูมีสวนไดสวนเสียงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

23 

ตารางที่ 18  จํานวนและรอยละของผู มีสวนไดสวนเสียที่มีประเด็นที่ ไม พึงพอใจตอคุณภาพ 
การใหบริการ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ 
(กองความสามารถหองปฏิบัติการและรบัรองผลิตภัณฑ) 

25 

ตารางที่ 19   คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการ
ของผูมีสวนไดสวนเสียงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

26 

ตารางที่ 20  จํานวนและรอยละของชองทางที่สะดวกในการติดตอกับกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนก
ตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

27 

ตารางที่ 21   จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความตองการ หรือความคาดหวังให
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ
งานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและ
รับรองผลิตภัณฑ) 

28 

ตารางที่ 22  จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความตองการ หรือความคาดหวังให
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ
งานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและ
รับรองผลิตภัณฑ) 

28 

ตารางที่ 23   จํานวนและรอยละขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสีย
ของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและ
รับรองผลิตภัณฑ) 

29 
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 ผลสํารวจของกลุมผูรับบริการ 
 

 งานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไป จําแนกตามผูรับบริการของงานทดสอบความชํานาญ
หองปฏิบัติการ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
เพศ 

1. ชาย 32 17.88 
2. หญิง 147 82.12 

รวมทั้งสิ้น 179 100.00 
ชวงอายุ 

1. นอยกวา 20 ป 0 0.00 
2. 20-29 ป 30 16.76 
3. 30-39 ป 71 39.66 
4. 40-49 ป 58 32.40 
5. 50-59 ป 20 11.17 
6. 60 ปขึ้นไป 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 179 100.00 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

1. ต่ํากวาปรญิญาตรี 9 5.03 
2. ปริญญาตรี 146 81.56 
3. ปริญญาโท 24 13.41 
4. ปริญญาเอก 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 179 100.00 
สถานภาพการทํางานในปจจุบัน 

1. ขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 27 15.08 
2. พนักงาน/ลูกจางเอกชน 140 78.21 
3. เจาของธุรกิจ/โรงงาน/อุตสาหกรรม 12 6.70 
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 179 100.00 
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จากตารางท่ี 1 พบวา 

 ขอมูลท่ัวไปของกลุมผูรับบริการของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ สวนใหญเปน 

เพศหญิง รอยละ 82.12 และเพศชาย รอยละ 17.88 สวนใหญมีอายุระหวาง 30-39 ป รอยละ 39.66  

รองลงมา คือ อายุระหวาง 40-49 ป รอยละ 32.40 อายุระหวาง 20-29 ป รอยละ 16.76 และ 

อายุระหวาง 50-59 ป รอยละ 11.17 ตามลําดับ 

 กลุมผูรับบริการสวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 81.56 รองลงมา คือ 

สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท รอยละ 13.41 และสําเร็จการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี 

รอยละ 5.03 ตามลําดับ 

 กลุมผู รับบริการสวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงาน/ลูกจางเอกชน รอยละ 78.21 

รองลงมา คือ ขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 15.08 และเจาของธุรกิจ/ 

โรงงาน,/อุตสาหกรรม รอยละ 6.70 ตามลําดับ

 

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของเหตุผลในการเลือกใชบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ  
จําแนกตามผูรับบริการของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

เหตุผลในการเลือกใชบริการ จํานวน รอยละ 
1. เปนสวนราชการ 71 39.66 
2. ความหลากหลาย/ครบถวนของการใหบริการ 31 17.32 
3. ความนาเชื่อถือ/ชื่อเสียงของหนวยงาน  134 74.86 
4. ไดรับการรบัรองตามมาตรฐานสากล  56 31.28 
5. คุณภาพของการใหบรกิาร  53 29.61 
6. ราคาคาบริการ 37 20.67 
7. คุณภาพ/ความเชี่ยวชาญของบุคลากร 17 9.50 
8. การบริการขอมลูทางวิชาการ 15 8.38 
9. ทําเลที่ตั้ง 4 2.23 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา 

 เหตุผลที่กลุมผูรับบริการของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการเลือกใชบริการของ 

กรมวิทยาศาสตรบริการ สวนใหญคิดวากรมวิทยาศาสตรบริการมีความนาเชื่อถือ/ชื่อเสียงของ

หนวยงาน  รอยละ 74.86 รองลงมา คือ เปนสวนราชการ รอยละ 39.66 ไดรับการรับรองตาม

มาตรฐานสากล  รอยละ 31.28 คุณภาพของการใหบริการ  รอยละ 29.61 และราคาคาบริการ  

รอยละ 20.67 ตามลาํดับ 
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ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของประเภทของแหลงขอมูลที่ทําใหผูรับบริการรูจักกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผู รับบริการของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

ประเภทของแหลงขอมูล จํานวน รอยละ 
1. เว็บไซต 95 53.07 
2. เฟสบุก 15 8.38 
3. วิทยุ/โทรทัศน 10 5.59 
4. สื่อสิ่งพิมพ 23 12.85 
5. บุคคลแนะนํา 78 43.58 
6. งานสัมมนา/นิทรรศการ 48 26.82 
7. อื่น ๆ เชน อีเมล, หนวยงานราชการ, สถาบันการศึกษา 6 3.35 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา 

 ประเภทของแหลงขอมูลท่ีทําใหกลุมผูรับบริการของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ 

รูจักกรมวิทยาศาสตรบริการ สวนใหญรูจักจากเว็บไซตมากที่สุด รอยละ 53.07 รองลงมา คือ บุคคล

แนะนํา  รอยละ 43.58 งานสัมมนา/นิทรรศการ  รอยละ 26.82 สื่อส่ิงพิมพ  รอยละ 12.85 และ

เฟสบุก รอยละ 8.38 ตามลําดับ
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สวนท่ี 2 ประเมินความคาดหวัง และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ตารางท่ี 4 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ  
(กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

ประเด็นความคาดหวัง 
ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ดานกระบวนการ และขั้นตอนการใหบริการ 4.27 0.551 มากท่ีสุด 85.40 
1. การประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนและ
ระยะเวลาการใหบริการ 

1 0 23 81 74 4.27 0.723 มากที่สุด 85.40 
(0.56) (0.00) (12.85) (45.25) (41.34) 

   
 

2. ขั้นตอนการใหบริการท่ีชัดเจน กระชับ และไมซับซอน 0 0 24 91 64 4.22 0.666 มากที่สุด 84.40 
(0.00) (0.00) (13.41) (50.84) (35.75) 

   
 

3. ความรวดเร็วในการใหบริการ 0 3 36 77 63 4.12 0.781 มาก 82.40 
(0.00) (1.68) (20.11) (43.02) (35.20) 

   
 

4. ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ 0 0 8 84 87 4.44 0.581 มากที่สุด 88.80 
(0.00) (0.00) (4.47) (46.93) (48.60) 

   
 

5. แบบฟอรมใบคํารอง/คําขอรับบริการเขาใจงาย 0 0 21 84 74 4.30 0.667 มากที่สุด 86.00 
(0.00) (0.00) (11.73) (46.93) (41.34) 

   
 

ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 4.41 0.472 มากท่ีสุด 88.20 
6. ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน ตอบคําถามชี้แจง
ขอสงสัย, ใหคําแนะนํา, แกไขปญหาไดอยางถูกตอง เปนตน 

0 0 15 80 84 4.39 0.638 มากที่สุด 87.80 
(0.00) (0.00) (8.38) (44.69) (46.93) 

   
 

7. ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 0 0 11 84 84 4.41 0.605 มากที่สุด 88.20 
(0.00) (0.00) (6.15) (46.93) (46.93) 

   
 

8. ความซื่อสัตยสุจรติในการปฏบิัติหนาที่ เชน ไมขอสิ่งตอบ
แทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 

0 0 5 65 109 4.58 0.549 มากที่สุด 91.60 
(0.00) (0.00) (2.79) (36.31) (60.89) 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานทดสอบความชํานาญ
หองปฏบัิติการ (กองความสามารถหองปฏบิัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

ประเด็นความคาดหวัง 
ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

9. ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพทาทางของ
ผูใหบริการ 

0 0 7 89 83 4.42 0.570 มากที่สุด 88.40 
(0.00) (0.00) (3.91) (49.72) (46.37) 

   
 

10. การใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ 0 0 6 79 94 4.49 0.565 มากที่สุด 89.80 
(0.00) (0.00) (3.35) (44.13) (52.51)   

 
 

11. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบรกิาร 0 0 27 95 57 4.17 0.666 มากที่สุด 83.40 
(0.00) (0.00) (15.08) (53.07) (31.84)   

 
 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.17 0.557 มาก 83.40 
12. สถานท่ีใหบริการเหมาะสม เดินทางสะดวก 0 2 47 93 37 3.92 0.715 มาก 78.40 

(0.00) (1.12) (26.26) (51.96) (20.67)   
 

 
13. ความเพียงพอของจุด/ชองการใหบริการ/อุปกรณ
การใหบริการเหมาะสม 

0 3 28 93 55 4.12 0.721 มาก 82.40 
(0.00) (1.68) (15.64) (51.96) (30.73)   

 
 

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

0 0 30 94 55 4.14 0.677 มาก 82.80 
(0.00) (0.00) (16.76) (52.51) (30.73)   

 
 

15. การเปดรบัฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ เชน 
กลองรบัขเอความคิดเห็น, แบบสอบถาม เปนตน 

0 1 20 94 64 4.23 0.663 มากที่สุด 84.60 
(0.00) (0.56) (11.17) (52.51) (35.75)   

 
 

16. มีชองทางการติดตอประสานงานในหลายรูปแบบ 
เชน ทางโทรศัพท, อีเมล, สื่ออินเตอรเน็ต เปนตน 

0 0 21 76 82 4.34 0.680 มากที่สุด 86.80 
(0.00) (0.00) (11.73) (42.46) (45.81)   

 
 

17. ความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีใหบริการ 0 0 27 74 78 4.28 0.713 มากที่สุด 85.60 
(0.00) (0.00) (15.08) (41.34) (43.58)   
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ตารางท่ี 4 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานทดสอบความชํานาญ
หองปฏบัิติการ (กองความสามารถหองปฏบิัติการและรบัรองผลิตภณัฑ) 

ประเด็นความคาดหวัง 
ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ดานการใหบริการ 4.51 0.535 มากท่ีสุด 90.20 
18. การไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ 0 0 17 72 90 4.41 0.659 มากที่สุด 88.20 

(0.00) (0.00) (9.50) (40.22) (50.28)   
 

 
19. การบริการมีความถูกตอง นาเช่ือถือ 0 0 7 56 116 4.61 0.564 มากที่สุด 92.20 

(0.00) (0.00) (3.91) (31.28) (64.80)   
 

 
20. การไดรับบริการที่คุมคา และมีประโยชน 0 0 12 59 108 4.54 0.620 มากที่สุด 90.80 

(0.00) (0.00) (6.70) (32.96) (60.34) 
   

 

21. การสงมอบรายงานสรุปผลฉบับสมบูรณตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

0 0 12 68 99 4.49 0.621 มากที่สุด 89.80 
(0.00) (0.00) (6.70) (37.99) (55.31) 

   
 

22. ภาพรวมการใหบริการ 0 0 14 85 80 4.37 0.626 มากท่ีสุด 87.40 
(0.00) (0.00) (7.82) (47.49) (44.69) 

   
 

ผลรวมเฉลี่ยจากทุกประเด็น 4.35 0.474 มากท่ีสุด 87.00 
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ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -7- 

 จากตารางท่ี 4 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูรับบริการของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ มีความคาดหวัง 

ในคณุภาพการใหบริการเฉลี่ยจากทุกประเด็นอยูในระดับมากที่สุด โดยคดิเปน 4.35 คะแนน (รอยละ 

87.00) เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา  

 ดานกระบวนการ และข้ันตอนการใหบริการ เกือบทุกประเด็นมีความคาดหวังอยูในระดับ 

มากท่ีสุด ภาพรวมคิดเปน 4.27 คะแนน (รอยละ 85.40) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหา 

นอย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็นความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ คิดเปน 4.44 คะแนน  

(รอยละ 88.80) รองลงมา คอื ประเด็นแบบฟอรมใบคํารอง/คําขอรับบริการเขาใจงาย คิดเปน 4.30 

คะแนน (รอยละ 86.00) และประเด็นการประกาศหรือแจงขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลา 

การใหบริการ คิดเปน 4.27 คะแนน (รอยละ 85.40) ตามลําดับ 

 ดานบุคลากรท่ีใหบริการ ทุกประเด็นมีความคาดหวังอยูในระดับมากท่ีสุด ภาพรวมคิดเปน 

4.41 คะแนน (รอยละ 88.20) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังนี้  

ประเด็นความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชน

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

ดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ คิดเปน 4.49 คะแนน (รอยละ 89.80) และประเด็นความ

เหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพทาทางของผูใหบริการ คิดเปน 4.42 คะแนน (รอยละ 88.40) 

ตามลําดับ 

 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก เกือบทุกประเด็นมีความคาดหวังอยูในระดับมากที่สุด ภาพรวม

คิดเปน 4.17 คะแนน (รอยละ 83.40) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังน้ี  

ประเด็นมีชองทางการติดตอประสานงานในหลายรูปแบบ เชน ทางโทรศัพท, อีเมล, สื่ออินเตอรเน็ต 

เปนตน คิดเปน 4.34 คะแนน (รอยละ 86.80) รองลงมา คือ ประเด็นความสะอาดเรียบรอย 

ของสถานที่ใหบริการ คิดเปน 4.28 คะแนน (รอยละ 85.60) และประเด็นการเปดรับฟงขอคิดเห็น

ตอการใหบริการ เชน กลองรับขเอความคิดเห็น, แบบสอบถาม เปนตน คิดเปน 4.23 คะแนน  

(รอยละ 84.60) ตามลําดับ 

ดานการใหบริการ ทุกประเด็นมีความคาดหวังอยูในระดับมากที่สุด ภาพรวมคิดเปน 4.51 

คะแนน (รอยละ 90.20) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็น 

การบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ คิดเปน 4.61 คะแนน (รอยละ 92.20) รองลงมา คือ ประเด็น

การไดรับบริการท่ีคุมคา และมีประโยชน คดิเปน 4.54 คะแนน (รอยละ 90.80) และประเด็นการสง

มอบรายงานสรุปผลฉบับสมบูรณตามระยะเวลาท่ีกําหนด คิดเปน 4.49 คะแนน (รอยละ 89.80)

ตามลําดับ 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -8- 

ตารางท่ี 5 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ  
(กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ดานกระบวนการ และขั้นตอนการใหบริการ 4.24 0.622 มากท่ีสุด 84.80 
1. การประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนและ
ระยะเวลาการใหบริการ 

0 4 16 81 78 4.30 0.726 มากที่สุด 86.00 
(0.00) (2.23) (8.94) (45.25) (43.58) 

   
 

2. ขั้นตอนการใหบริการท่ีชัดเจน กระชับ และไมซับซอน 0 0 25 88 66 4.23 0.677 มากที่สุด 84.60 
(0.00) (0.00) (13.97) (49.16) (36.87) 

   
 

3. ความรวดเร็วในการใหบริการ 0 10 32 73 64 4.07 0.872 มาก 81.40 
(0.00) (5.59) (17.88) (40.78) (35.75) 

   
 

4. ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ 0 0 13 81 85 4.40 0.623 มากที่สุด 88.00 
(0.00) (0.00) (7.26) (45.25) (47.49) 

   
 

5. แบบฟอรมใบคํารอง/คําขอรับบริการเขาใจงาย 0 7 19 88 65 4.18 0.773 มาก 83.60 
(0.00) (3.91) (10.61) (49.16) (36.31) 

   
 

ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 4.42 0.465 มากท่ีสุด 88.40 
6. ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน ตอบคําถามชี้แจง
ขอสงสัย, ใหคาํแนะนํา, แกไขปญหาไดอยางถูกตอง เปนตน 

0 0 13 75 91 4.44 0.627 มากที่สุด 88.80 
(0.00) (0.00) (7.26) (41.90) (50.84) 

   
 

7. ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 0 0 10 84 85 4.42 0.598 มากที่สุด 88.40 
(0.00) (0.00) (5.59) (46.93) (47.49) 

   
 

8. ความซื่อสัตยสุจรติในการปฏบิัติหนาที่ เชน ไมขอสิ่งตอบ
แทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 

0 4 3 64 108 4.54 0.647 มากที่สุด 90.80 
(0.00) (2.23) (1.68) (35.75) (60.34) 

   
 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
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ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -9- 

ตารางท่ี 5 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานทดสอบความชํานาญ
หองปฏบัิติการ (กองความสามารถหองปฏบิัติการและรับรองผลิตภัณฑ 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

9. ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพทาทางของ
ผูใหบริการ 

0 0 9 79 91 4.46 0.592 มากที่สุด 89.20 
(0.00) (0.00) (5.03) (44.13) (50.84) 

   
 

10. การใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ 0 0 8 76 95 4.49 0.584 มากที่สุด 89.80 
(0.00) (0.00) (4.47) (42.46) (53.07)   

 
 

11. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบรกิาร 0 0 27 93 59 4.18 0.672 มาก 83.60 
(0.00) (0.00) (15.08) (51.96) (32.96)   

 
 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.13 0.551 มาก 82.60 
12. สถานท่ีใหบริการเหมาะสม เดินทางสะดวก 0 1 52 98 28 3.85 0.671 มาก 77.00 

(0.00) (0.56) (29.05) (54.75) (15.64)   
 

 
13. ความเพียงพอของจุด/ชองการใหบริการ/อุปกรณ
การใหบริการเหมาะสม 

0 2 31 94 52 4.09 0.709 มาก 81.80 
(0.00) (1.12) (17.32) (52.51) (29.05)   

 
 

14. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่นั่ง
, นํ้าดื่ม, เอกสาร, หองนํ้า เปนตน 

0 1 38 90 50 4.06 0.717 มาก 81.20 
(0.00) (0.56) (21.23) (50.28) (27.93)   

 
 

15. การเปดรบัฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ เชน 
กลองรบัขเอความคิดเห็น, แบบสอบถาม เปนตน 

0 1 20 96 62 4.22 0.658 มากที่สุด 84.40 
(0.00) (0.56) (11.17) (53.63) (34.64)   

 
 

16. มีชองทางการติดตอประสานงานในหลายรูปแบบ 
เชน ทางโทรศัพท, อีเมล, สื่ออินเตอรเน็ต เปนตน 

4 0 24 71 80 4.25 0.852 มากที่สุด 85.00 
(2.23) (0.00) (13.41) (39.66) (44.69)   

 
 

17. ความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีใหบริการ 0 0 27 70 82 4.31 0.719 มากที่สุด 86.20 
(0.00) (0.00) (15.08) (39.11) (45.81)   

 
 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานทดสอบความชํานาญ
หองปฏบัิติการ (กองความสามารถหองปฏบิัติการและรบัรองผลิตภณัฑ 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ดานการใหบริการ 4.45 0.594 มากท่ีสุด 89.00 
18. การไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ 4 0 19 75 81 4.28 0.828 มากที่สุด 85.60 

(2.23) (0.00) (10.61) (41.90) (45.25)   
 

 
19. การบริการมีความถูกตอง นาเช่ือถือ 0 0 11 60 108 4.54 0.611 มากที่สุด 90.80 

(0.00) (0.00) (6.15) (33.52) (60.34)   
 

 
20. การไดรับบริการที่คุมคา และมีประโยชน 0 0 15 60 104 4.50 0.648 มากที่สุด 90.00 

(0.00) (0.00) (8.38) (33.52) (58.10) 
   

 

21. การสงมอบรายงานสรุปผลฉบับสมบูรณตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

0 0 14 67 98 4.47 0.639 มากที่สุด 89.40 
(0.00) (0.00) (7.82) (37.43) (54.75) 

   
 

22. ภาพรวมการใหบริการ 0 0 14 85 80 4.37 0.626 มากท่ีสุด 87.40 
(0.00) (0.00) (7.82) (47.49) (44.69) 

   
 

ผลรวมเฉลี่ยจากทุกประเด็น 4.32 0.499 มากท่ีสุด 86.40 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
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 จากตารางท่ี 5 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูรับบริการของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ มีความพึงพอใจ 

ในคณุภาพการใหบริการเฉลี่ยจากทุกประเด็นอยูในระดับมากที่สุด โดยคดิเปน 4.32 คะแนน (รอยละ 

86.40) เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา  

 ดานกระบวนการ และข้ันตอนการใหบริการ เกือบทุกประเด็นมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากท่ีสุด ภาพรวมคิดเปน 4.24 คะแนน (รอยละ 84.80) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย  

3 อันดับแรก ดังนี้  ประเด็นความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ คิดเปน 4.40 คะแนน  

(รอยละ 88.00) รองลงมา คือ ประเด็นการประกาศหรือแจงขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนและระยะเวลา

การใหบริการ คิดเปน 4.30 คะแนน (รอยละ 86.00) และประเด็นข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน 

กระชับ และไมซับซอน คิดเปน 4.23 คะแนน (รอยละ 84.60) ตามลําดับ 

 ดานบุคลากรที่ใหบริการ เกือบทุกประเด็นมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ภาพรวม 

คิดเปน 4.42 คะแนน (รอยละ 88.40) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังน้ี 

ประเด็นความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชน

ในทางมิชอบ เปนตน คิดเปน 4.54 คะแนน (รอยละ 90.80) รองลงมา คือ ประเด็นการใหบริการ

ดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ คิดเปน 4.49 คะแนน (รอยละ 89.80) และประเด็นความ

เหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพทาทางของผูใหบริการ คิดเปน 4.46 คะแนน (รอยละ 89.20) 

ตามลําดับ 

 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก เกือบทุกประเด็นมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ภาพรวม

คิดเปน 4.13 คะแนน (รอยละ 82.60) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังน้ี 

ประเด็นความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีใหบริการ คิดเปน 4.31 คะแนน (รอยละ 86.20) 

รองลงมา คือ ประเด็นมีชองทางการติดตอประสานงานในหลายรูปแบบ เชน ทางโทรศัพท, อีเมล,  

สื่ออินเตอรเน็ต เปนตน คิดเปน 4.25 คะแนน (รอยละ 85.00) และประเด็นการเปดรับฟงขอคิดเห็น

ตอการใหบริการ เชน กลองรับขเอความคิดเห็น, แบบสอบถาม เปนตน คิดเปน 4.22 คะแนน  

(รอยละ 84.40) ตามลําดับ 

ดานการใหบริการ ทุกประเด็นมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ภาพรวมคิดเปน 4.45 

คะแนน (รอยละ 89.00) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังนี้   

ประเด็นการบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ คิดเปน 4.54 คะแนน (รอยละ 90.80) รองลงมา คือ 

ประเด็นการไดรับบริการท่ีคุมคา และมีประโยชน คิดเปน 4.50 คะแนน (รอยละ 90.00) และ

ประเด็นการสงมอบรายงานสรุปผลฉบับสมบูรณตามระยะเวลาท่ีกําหนด คิดเปน 4.47 คะแนน  

(รอยละ 89.40) ตามลําดับ 
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สวนท่ี 3 ประเมินความไมพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละของผูรับบริการท่ีมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
จําแนกตามผูรับบริการของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถ
หองปฏิบัตกิารและรับรองผลิตภัณฑ) 

ประเด็นท่ีไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ จํานวน รอยละ 
ไมมีประเด็นไมพึงพอใจ 143 79.89 
มปีระเด็นไมพึงพอใจ 36 20.11 

ประเด็นไมพึงพอใจ อนัดับ รอยละ   
1. ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 1 32.56   
2. ระยะเวลาในการใหบริการ 2 13.95   
3. ขอมูล และองคความรูที่ไดรับ 3 11.63   
4. ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน 4 10.85   
5. ดานอื่น ๆ เชน ขั้นตอนการขอใบเสนอราคายุงยาก,  

การรับเงินสด หรือเช็ค, อุปกรณใหบรกิารมีไมเพียงพอ 
5 6.20 

  
6. การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ รปภ. 6 5.43   
7. การประกาศหรือแจงขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการใหบริการ 7 4.65   
8. ความนาเช่ือถือของการบริการ 7 4.65   
9. ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการใหบริการ 8 3.88   
10. การใหบริการของเจาหนาที่ 8 3.88   
11. ความสะอาดเรียบรอยของอาคาร และสถานที่ใหบริการ 9 2.33   

รวมท้ังสิ้น 179 100.00 

 

 จากตารางท่ี 6 พบวา  

 กลุมผูรับบริการของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ สวนใหญไมมีประเด็นที่ไม 

พึงพอใจ รอยละ 79.89 และมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจ รอยละ 20.11 โดยมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจมาก

ที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก อันดับ 1 คือ ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ รอยละ 32.56 รองลงมา

อันดับ 2 คือ ระยะเวลาในการใหบริการ รอยละ 13.95 อันดับ 3 คือ ขอมูล และองคความรูที่ไดรับ 

รอยละ 11.63 อันดับ 4 คือ ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน รอยละ 10.85 และ

อันดับ 5 ดานอ่ืน ๆ เชน ข้ันตอนการขอใบเสนอราคายุงยาก, การรับเงินสด หรือเช็ค, อุปกรณ

ใหบริการมีไมเพียงพอ รอยละ 6.20 ตามลําดับ
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สวนท่ี 4 ประเมินความเชื่อม่ันของผูรับบริการตอกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ตารางท่ี 7 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความเชื่อม่ันในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ  

(กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

ประเด็นความเชื่อม่ัน 
ระดับความเชื่อม่ัน 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
เชื่อม่ัน 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ความเปนสวนราชการ 0 0 6 59 114 4.60 0.555 มากที่สุด 92.00 
(0.00) (0.00) (3.35) (32.96) (63.69) 

   
 

2. ไดการรบัรองตามมาตรฐานสากล 0 0 2 44 133 4.73 0.469 มากที่สุด 94.60 
(0.00) (0.00) (1.12) (24.58) (74.30) 

   
 

3. ความรูความสามารถของบุคลากร 0 0 6 75 98 4.51 0.564 มากที่สุด 90.20 
(0.00) (0.00) (3.35) (41.90) (54.75) 

   
 

4. ประสิทธิภาพและความคุมคา 0 4 9 82 84 4.37 0.687 มากที่สุด 87.40 
(0.00) (2.23) (5.03) (45.81) (46.93) 

   
 

5. ใหบริการดวยความถูกตอง เที่ยงตรง เชื่อถือได 0 0 9 62 108 4.55 0.591 มากที่สุด 91.00 
(0.00) (0.00) (5.03) (34.64) (60.34) 

   
 

6. อุปกรณ และเคร่ืองมือทันสมัย และไดมาตรฐาน 0 0 12 82 85 4.41 0.615 มากที่สุด 88.20 
(0.00) (0.00) (6.70) (45.81) (47.49) 

   
 

7. ดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจรติ สามารถ
ตรวจสอบได 

0 0 21 43 115 4.53 0.698 มากที่สุด 90.60 
(0.00) (0.00) (11.73) (24.02) (64.25) 

   
 

8. บุคลากรปฏบิัติงานดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ 0 3 19 52 105 4.45 0.750 มากที่สุด 89.00 
(0.00) (1.68) (10.61) (29.05) (58.66) 

   
 

9. การรักษาความลับของผูรับบริการ 0 0 6 55 118 4.63 0.550 มากที่สุด 92.60 
(0.00) (0.00) (3.35) (30.73) (65.92) 

   
 

ภาพรวมความเชื่อม่ัน 4.53 0.530 มากท่ีสุด 90.60 
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 จากตารางท่ี 7 พบวา 

ในภาพรวมกลุมผูรับบริการของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ มีความเช่ือม่ันใน

คุณภาพการใหบริการอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปน 4.53 คะแนน (รอยละ 90.60) โดยประเด็นท่ีมี

ความเชื่อม่ันมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก ประเด็นไดการรับรองตามมาตรฐานสากล คิดเปน 4.73 

คะแนน (รอยละ 94.60) รองลงมา คือ ประเด็นการรักษาความลับของผูรับบริการ คิดเปน 4.63 

คะแนน (รอยละ 92.60) ประเด็นความเปนสวนราชการ คิดเปน 4.60 คะแนน (รอยละ 92.00) 

ประเด็นใหบริการดวยความถูกตอง เท่ียงตรง เช่ือถือได คิดเปน 4.55 คะแนน (รอยละ 91.00) และ

ประเด็นดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได คิดเปน 4.53 คะแนน  

(รอยละ 90.60) ตามลําดับ 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ตารางท่ี 8 จํานวนและรอยละของผูรับบรกิารท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จัดใหมีบริการเพ่ิมเติม จําแนกตามผูรับบริการของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ  
(กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

ความตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จํานวน รอยละ 

1. ไมมีความตองการ หรือความคาดหวัง 76 42.46 
2. มคีวามตองการ หรือความคาดหวัง 103 57.54 

รวมทั้งสิ้น 179 100.00 

 

 จากตารางท่ี 8 พบวา  

  กลุมผูรับบริการของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ สวนใหญมีความตองการ หรือ

ความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม รอยละ 57.54 และบางสวนท่ีไมมี

ความตองการ หรือความคาดหวัง รอยละ 42.46 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 9 จํานวนและรอยละของผูรับบริการท่ีมคีวามตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จัดใหมีบริการเพ่ิมเติม จําแนกตามผูรับบริการของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ  
(กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (เฉพาะผูท่ีมี
ความตองการ หรือความคาดหวัง) 

ประเด็นท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวัง จํานวน รอยละ 

1. ขยายการใหบริการของศนูยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อาคารตั้ว)  

ใหครอบคลุมทุกงานบริการของหนวยงาน 

34 33.01 

2. เพิ่มศูนยรับบรกิารในสวนภูมิภาค 26 25.24 

3. มีการแจงขอมูลขาวสาร เชน การรับตัวอยาง, การรับรายงานทาง SMS เปนตน 31 30.10 

4. การสงมอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผานระบบออนไลน 18 17.48 

5. การสงมอบรายงานทดสอบความชํานาญผานระบบออนไลน 34 33.01 

6. ใหมีการรับชําระคาธรรมเนียมผานบัตรเครดิต 17 16.50 

7. ปรับปรงุแบบฟอรมตาง ๆ ในการขอรับบริการใหเขาใจงายขึ้น 11 10.68 

8. การใหบริการรับตัวอยางทดสอบนอกสถานที่ (โดยคิดคาบรกิารเพ่ิม) 18 17.48 

9. อื่น ๆ เชน อยากใหเพ่ิมเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อเปนสื่อการสอนท่ีดี, เพิ่มบุคลากร
ในหนวยงาน, เพื่ออุปกรณเครื่องมือวิทยาศาสตรบริการ, ขยายชองทางการใหบริการ
ใหหลากหลายขึ้น เชน อีเมล  

6 5.83 

 

 จากตารางท่ี 9 พบวา  

 ความตองการ หรือความคาดหวังของกลุมผู รับบริการของงานทดสอบความชํานาญ

หองปฏิบัติการท่ีอยากใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหบริการเพ่ิมเติม พบวา สวนใหญตองการให 

กรมวิทยาศาสตรบริการขยายการใหบริการของศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อาคารตั้ว)  

ใหครอบคลุมทุกงานบริการของหนวยงาน และการสงมอบรายงานทดสอบความชํานาญผานระบบ

ออนไลน ในสัดสวนที่เทากัน รอยละ 33.01 รองลงมา คือ มีการแจงขอมูลขาวสาร เชน การรับ

ตัวอยาง, การรับรายงานทาง SMS เปนตน รอยละ 30.10 เพิ่มศูนยรับบริการในสวนภูมิภาค รอยละ 

25.24 การสงมอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผานระบบออนไลน และการใหบริการ

รับตัวอยางทดสอบนอกสถานท่ี (โดยคิดคาบริการเพ่ิม) ในสัดสวนที่เทากัน รอยละ 17.48 และใหมี

การรบัชําระคาธรรมเนียมผานบัตรเครดิต รอยละ 16.50 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 10 จํานวนและรอยละขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอ่ืน ๆ จําแนกตามผูรับบริการของงานทดสอบ
ความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ  จํานวน รอยละ 

แสดงความคิดเห็น   0 0.00 
ไมแสดงความคิดเห็น   179 100.00 

รวมท้ังสิ้น  179 100.00 

จากตารางท่ี 10 พบวา  

 กลุมผูรับบริการของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการทั้งหมดไมมีขอคิดเห็น หรือ

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -17- 

 ผลสํารวจของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

  งานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ตารางท่ี 11 จํานวนและรอยละของประเภทหนวยงานท่ีมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม
ผูมีสวนไดสวนเสียของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

ประเภทหนวยงาน จํานวน รอยละ 
1. สวนราชการ 0 0.00 
2. รัฐวิสาหกิจ 0 0.00 
3. องคกรมหาชน 0 0.00 
4. หนวยงานในกํากับของรัฐ 1 50.00 
5. สมาคม/มูลนิธิ 0 0.00 
6. องคกรวิชาชีพ 0 0.00 
7. หนวยงานเอกชน 1 50.00 

รวม 2 100.00 

 

จากตารางท่ี 11 พบวา 

 ประเภทหนวยงานที่มาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการของกลุมผู มีสวนไดสวนเสียของ 

งานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ สวนใหญเปนหนวยงานในกํากับของรัฐและหนวยงานเอกชน 

ในสัดสวนท่ีเทากัน รอยละ 50.00  

 

ตารางท่ี 12 จํานวนและรอยละของวัตถุประสงคในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม
ผูมีสวนไดสวนเสียของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

วัตถุประสงคในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จํานวน รอยละ 

1. ขอคําปรึกษา 1 50.00 

2. ขอขอมูล 0 0.00 

3. ขอรับบริการ  0 0.00 

4. ประสานงานทั่วไป 0 0.00 

5. ประชุม/สัมมนา 1 50.00 
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 จากตารางท่ี 12 พบวา 

 วัตถุประสงคในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของ 

งานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ สวนใหญมาติดตอขอคําปรึกษา และมาประชุม/สัมมนา  

ในสัดสวนท่ีเทากัน รอยละ 50.00 

ตารางท่ี 13 จํานวนและรอยละของหนวยงาน/งานบริการที่มาติดตอ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสีย
ของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและ
รบัรองผลิตภัณฑ) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

หนวยงาน/งานบริการ จํานวน รอยละ 

1. สํานักงานเลขานุการกรม เชน ศูนยรับบริการเบ็ดเสร็จ, การเงิน, พัสดุ, 

ประชาสัมพันธ  

0 0.00 

2. สํานักเทคโนโลยีชุมชน  0 0.00 

3. สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ  0 0.00 

4. สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ  0 0.00 

5. สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  0 0.00 

6. กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค  0 0.00 

7. กองวัสดุวิศวกรรม 0 0.00 

8. กองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร 0 0.00 

9. กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ 2 100.00 

 

จากตารางท่ี 13 พบวา 

 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการท้ังหมดมาติดตอกอง

ความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ 

 

ตารางท่ี 14 จํานวนและรอยละของความถ่ีในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม 
ผูมีสวนไดสวนเสียของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) (ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา)  

ความถี่ในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จํานวน รอยละ 

1. 1 – 5 คร้ัง 2 100.00 

2. 6 – 10 ครั้ง 0 0.00 

3. 11 – 15 คร้ัง 0 0.00 

4. มากกวา 15 ครั้ง 0 0.00 

รวม 2 100.00 
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 จากตารางท่ี 14 พบวา 

 ความถ่ีในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานทดสอบ

ความชํานาญหองปฏิบัติการ ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา ท้ังหมดมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ  

1 – 5 คร้ัง  

ตารางที่ 15 จํานวนและรอยละของประเภทของแหลงขอมูลที่ทําใหผูมีสวนไดสวนเสียรูจักกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ประเภทของแหลงขอมูล จํานวน รอยละ 

1. เว็บไซต 2 100.00 

2. เฟสบุก 0 0.00 

3. วิทยุ/โทรทัศน 0 0.00 

4. สื่อสิ่งพิมพ 1 50.00 

5. บุคคลแนะนํา 1 50.00 

6. งานสัมมนา/นิทรรศการ 0 0.00 

 

 จากตารางท่ี 15 พบวา 

 กลุ มผู มีส วนไดสวน เสียของงานทดสอบความชํ านาญหองปฏิบัติการท้ั งหมดรู จั ก 

กรมวิทยาศาสตรบริการผานทางเว็บไซต รองลงมา คือ ผานสื่อสิ่งพิมพ และบุคคลแนะนํา ในสัดสวน 

ที่เทากัน รอยละ 50.00  
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สวนท่ี 2 ประเมินความคาดหวัง และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ตารางท่ี 16 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานทดสอบความชํานาญ
หองปฏบัิติการ (กองความสามารถหองปฏบิัติการและรบัรองผลิตภัณฑ) 

ประเด็นความคาดหวัง 
ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน รวดเร็ว และไมยุงยาก
ซับซอน 

0 0 0 1 1 4.50 0.707 มากที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)        

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ 0 0 0 1 1 4.50 0.707 มากที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)        

3. ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ 0 0 0 1 1 4.50 0.707 มากที่สุด 90.00 

(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)        

4. ไดรับบริการท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเสมอภาค 
ไมเลือกปฏบิัติ 

0 0 0 1 1 4.50 0.707 มากที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)        

5. ชองทางการใหบริการสะดวก เขาถึงงาย และมีความ
หลากหลาย 

0 0 1 0 1 4.00 1.414 มาก 80.00 
(0.00) (0.00) (50.00) (0.00) (50.00)        

6. มีการประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการ หรือขอมูล
ขาวสารผานชองทางที่หลากหลาย และทั่วถึง 

0 0 0 1 1 4.50 0.707 มากที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)        

7. ผลลัพธของการใหบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ 0 0 0 1 1 4.50 0.707 มากที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)        

8. ผลลัพธของการใหบริการตรงตามความตองการ และ
สามารถนําไปใชประโยชนได 

0 0 0 1 1 4.50 0.707 มากที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)        
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ตารางท่ี 16 (ตอ) คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานทดสอบความชํานาญ
หองปฏิบัติการ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

ประเด็นความคาดหวัง 

ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความ

คาดหวัง 

รอยละ

ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

9. อัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการมีความชัดเจน  
คุมคา และเหมาะสม 

0 0 0 1 1 4.50 0.707 มากที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)        

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

0 0 0 1 1 4.50 0.707 มากที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00) 

       
11. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบริการ 0 0 0 1 1 4.50 0.707 มากที่สุด 90.00 

(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)        
12. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชน
ในทางมิชอบ เปนตน 

0 0 0 0 2 5.00 0.000 มากที่สุด 100.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

       
13. ภาพรวมการใหบริการ 0 0 0 1 1 4.50 0.707 มากท่ีสุด 90.00 

(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)        

ผลรวมเฉล่ียจากทุกประเด็น 4.50 0.707 มากท่ีสุด 90.00 
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 จากตารางท่ี 16 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ มีความคาดหวังใน

คุณภาพการใหบริการเฉลี่ยจากทุกประเด็นอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปน 4.50 คะแนน (รอยละ 90.00) 

โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังน้ี ประเด็นความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชนในทางมิชอบ เปนตน คิดเปน 5.00 

คะแนน (รอยละ 100.00) รองลงมา คือ ประเด็นข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน รวดเร็ว และไมยุงยาก 

ประเด็นความรวดเร็วในการใหบริการ ประเด็นความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ ประเด็นไดรับ

บริการที่เปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ประเด็นมีการประชาสัมพันธขั้นตอน 

การใหบริการ หรือขอมูลขาวสารผานชองทางท่ีหลากหลาย และท่ัวถึง ประเด็นผลลัพธของการใหบริการ 

มีความถูกตอง นาเชื่อถือ ประเด็นผลลัพธของการใหบริการตรงตามความตองการ และสามารถนําไปใช

ประโยชนได ประเด็นอัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการมีความชัดเจน  คุมคา และเหมาะสม ประเด็น

ความรูความสามารถของบุคลากรในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถามชี้แจงขอสงสัย, ใหคําแนะนํา, 

ชวยแกไขปญหาไดอยางถูกตอง, นาเชื่อถือ และเปนประโยชน และประเด็นความเพียงพอของจํานวน

บุคลากรผูใหบริการ ในสัดสวนท่ีเทากัน คดิเปน 4.50 คะแนน (รอยละ 90.00) และประเด็นชองทางการ

ใหบริการสะดวก เขาถึงงาย และมีความหลากหลาย คิดเปน 4.00 คะแนน (รอยละ 80.00)  ตามลําดับ 

 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
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ตารางท่ี 17 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานทดสอบความชํานาญ
หองปฏบัิติการ (กองความสามารถหองปฏบิัติการและรบัรองผลิตภัณฑ) 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน รวดเร็ว และไมยุงยาก
ซับซอน 

0 0 0 1 1 4.50 0.707 มากที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)        

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ 0 0 1 0 1 4.00 1.414 มาก 80.00 
(0.00) (0.00) (50.00) (0.00) (50.00)        

3. ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ 0 0 0 1 1 4.50 0.707 มากที่สุด 90.00 

(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)        

4. ไดรับบริการท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเสมอภาค 
ไมเลือกปฏบิัติ 

0 0 0 1 1 4.50 0.707 มากที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)        

5. ชองทางการใหบริการสะดวก เขาถึงงาย และมีความ
หลากหลาย 

0 1 0 0 1 3.50 2.121 มาก 70.00 
(0.00) (50.00) (0.00) (0.00) (50.00)        

6. มีการประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการ หรือขอมูล
ขาวสารผานชองทางที่หลากหลาย และทั่วถึง 

0 0 0 1 1 4.50 0.707 มากที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)        

7. ผลลัพธของการใหบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ 0 0 0 1 1 4.50 0.707 มากที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)        

8. ผลลัพธของการใหบริการตรงตามความตองการ และ
สามารถนําไปใชประโยชนได 

0 0 0 1 1 4.50 0.707 มากที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)        

 
 
 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -24- 

ตารางท่ี 17 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานทดสอบความชํานาญ
หองปฏิบัติการ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

รอยละ

ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

9. อัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการมีความชัดเจน 
คุมคา และเหมาะสม 

0 0 0 1 1 4.50 0.707 มากที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)        

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

0 0 0 1 1 4.50 0.707 มากที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00) 

       
11. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบริการ 0 0 0 1 1 4.50 0.707 มากที่สุด 90.00 

(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)        
12. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชน
ในทางมิชอบ เปนตน 

0 0 0 0 2 5.00 0.000 มากที่สุด 100.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

       
13. ภาพรวมการใหบริการ 0 0 0 1 1 4.50 0.707 มากท่ีสุด 90.00 

(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)        

ผลรวมเฉล่ียจากทุกประเด็น 4.42 0.816 มากท่ีสุด 88.40 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
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 จากตารางท่ี 17 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ มีความพึง

พอใจในคุณภาพการใหบริการเฉลี่ยจากทุกประเด็นอยูในระดับมากที่สุด คิดเปน 4.42 คะแนน  

(รอยละ 88.40) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 4 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็นความซื่อสัตย

สุจรติในการปฏิบัติงานของบุคลากร เชน ไมขอส่ิงตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชนในทางมิชอบ 

เปนตน คิดเปน 5.00 คะแนน (รอยละ 100.00)  รองลงมา คือ ประเด็นข้ันตอนการใหบริการท่ี

ชัดเจน รวดเร็ว และไมยุงยากซับซอน ประเดน็ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ ประเดน็ไดรับ

บริการที่เปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ประเด็นมีการประชาสัมพันธขั้นตอน

การใหบริการ หรือขอมูลขาวสารผานชองทางท่ีหลากหลาย และท่ัวถึง ประเด็นผลลัพธของการ

ใหบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ ประเด็นผลลัพธของการใหบริการตรงตามความตองการ และ

สามารถนําไปใชประโยชนได ประเด็นอัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการมีความชัดเจน  คุมคา 

และเหมาะสม ประเด็นความรูความสามารถของบุคลากรในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม

ชี้แจงขอสงสัย, ใหคําแนะนํา, ชวยแกไขปญหาไดอยางถูกตอง, นาเชื่อถือ และเปนประโยชน และ

ประเด็นความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบริการ ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 4.50 คะแนน  

(รอยละ 90.00) ประเด็นความรวดเร็วในการใหบริการ คิดเปน 4.00 คะแนน (รอยละ 80.00) และ

ประเด็นชองทางการใหบริการสะดวก เขาถึงงาย และมีความหลากหลาย คิดเปน 3.50 คะแนน  

(รอยละ 70.00) ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 3 ประเมินความไมพงึพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ตารางท่ี 18 จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีประเด็นท่ีไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 
ประเด็นท่ีไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ จํานวน รอยละ 

ไมมีประเด็นไมพึงพอใจ 2 100.00 

มีประเด็นไมพึงพอใจ 0 0.00 

รวมท้ังส้ิน 2 100.00 

 

 จากตารางท่ี 18 พบวา  

 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการท้ังหมดไมมีประเด็นท่ีไม

พึงพอใจตอคณุภาพการใหบริการ



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
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ศูนยสํารวจความคดิเห็น “นิดาโพล” -26- 

สวนท่ี 4 ประเมินความเชื่อม่ันในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ตารางท่ี 19 คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเชื่อม่ันในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานทดสอบความชํานาญ
หองปฏบิัติการ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภณัฑ) 

ประเด็นความเชื่อม่ัน 
ระดับความเชื่อม่ัน 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
เชื่อม่ัน 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ความเปนสวนราชการ 0 0 0 1 1 4.50 0.707 มากที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)        

2. ไดการรบัรองตามมาตรฐานสากล 0 0 0 1 1 4.50 0.707 มากที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)        

3. ความรูความสามารถของบุคลากร 0 0 0 1 1 4.50 0.707 มากท่ีสุด 90.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)        

4. ประสิทธิภาพและความคุมคา 0 0 0 1 1 4.50 0.707 มากที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)        

5. ใหบริการดวยความถูกตอง เที่ยงตรง เชื่อถือได 0 0 0 1 1 4.50 0.707 มากที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)        

6. ดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจรติ สามารถ
ตรวจสอบได 

0 0 0 0 2 5.00 0.000 มากที่สุด 100.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00)        

7. บุคลากรปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัต ิ 0 0 0 1 1 4.50 0.707 มากที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)        

8. การรักษาความลับของผูรับบริการ 0 0 0 1 1 4.50 0.707 มากที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)        

ภาพรวมความเชื่อม่ัน 4.56 0.629 มากท่ีสุด 91.20 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
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 จากตารางท่ี 19 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูมีสวนไดสวนเสยีของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ มีความเชื่อม่ัน

ในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปน 4.56 คะแนน (รอยละ 91.20) โดยประเด็นท่ี

มีความเชื่อมั่นมากท่ีสุด 2 อันดับแรก ไดแก ประเด็นดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต 

สามารถตรวจสอบได คิดเปน 5.00 คะแนน (รอยละ 100.00) รองลงมา คือ ประเด็นความเปนสวน

ราชการ ประเด็นไดการรบัรองตามมาตรฐานสากล ประเด็นความรูความสามารถของบุคลากร ประเด็น

ประสิทธิภาพและความคุมคา ประเด็นใหบริการดวยความถูกตอง เที่ยงตรง เช่ือถือได ประเด็น

บุคลากรปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ และประเด็นการรักษาความลับของผูรับบริการ 

ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 4.50 คะแนน (รอยละ 90.00) ตามลําดับ 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ตารางท่ี 20 จํานวนและรอยละของชองทางท่ีสะดวกในการติดตอกับกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม
ผูมีสวนไดสวนเสียของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถหองปฏิบัติการ
และรบัรองผลิตภัณฑ) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ชองทางท่ีสะดวกในการติดตอ จํานวน รอยละ 

1. ติดตอดวยตนเอง 0 0.00 
2. อีเมล 2 100.00 
3. ไปรษณีย 1 50.00 
4. โทรศัพท 1 50.00 
5. โทรสาร (Fax) 0 0.00 
6. ขอความ SMS 0 0.00 
7. เฟสบุก 0 0.00 
8. ไลน 0 0.00 

 จากตารางท่ี 20 พบวา  

 ผูมีสวนไดสวนเสียของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการท้ังหมดสะดวกติดตอกับ 

กรมวิทยาศาสตรบริการผานทางอีเมล รองลงมา คือ สะดวกติดตอผานทางไปรษณยี และสะดวกตดิตอ

ผานทางโทรศัพท ในสัดสวนที่เทากัน รอยละ 50.00 ตามลาํดับ 
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ตารางท่ี 21 จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความตองการ หรือความคาดหวังให 
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพ่ิมเติม จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงาน
ทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรอง
ผลิตภัณฑ) 

ความตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จํานวน รอยละ 

1. ไมมีความตองการ หรอืความคาดหวัง 0 0.00 

2. มีความตองการ หรือความคาดหวัง 2 100.00 

รวมท้ังสิ้น 2 100.00 

 

จากตารางท่ี 21 พบวา  

 ผูมีสวนไดสวนเสียของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการทั้งหมดมีความตองการ หรือ

ความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพ่ิมเติม  

 

ตารางท่ี 22 จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความตองการ หรือความคาดหวังให 
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ 
งานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรอง
ผลติภัณฑ) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (เฉพาะผูท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวัง) 

ประเด็นท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวัง จํานวน รอยละ 

1. ขยายการใหบริการของศนูยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณช้ัน 1 อาคารต้ัว) 

ใหครอบคลุมทุกงานบริการของหนวยงาน 
1 50.00 

2. เพ่ิมศูนยรับบริการในสวนภูมิภาค 0 0.00 

3. มีการแจงขอมูลขาวสาร เชน การรับตัวอยาง, การรับรายงานทาง SMS เปนตน 1 50.00 

4. การสงมอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผานระบบออนไลน 0 0.00 

5. การสงมอบรายงานทดสอบความชํานาญผานระบบออนไลน 2 100.00 

6. ใหมีการรับชําระคาธรรมเนียมผานบัตรเครดิต 1 50.00 

7. ปรับปรุงแบบฟอรมตาง ๆ ในการขอรับบรกิารใหเขาใจงายขึ้น 1 50.00 

8. การใหบรกิารรับตัวอยางทดสอบนอกสถานท่ี (โดยคิดคาบรกิารเพ่ิม) 1 50.00 
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จากตารางท่ี 22 พบวา  

 ความตองการ หรือความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานทดสอบความชํานาญ

หองปฏิบัติการท่ีอยากใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหบริการเพ่ิมเติม พบวา สวนใหญตองการให 

กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพ่ิมเติมในเร่ืองการสงมอบรายงานทดสอบความชํานาญผาน

ระบบออนไลน รองลงมา คือ ขยายการใหบริการของศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อาคาร

ตั้ว) ใหครอบคลุมทุกงานบริการของหนวยงาน มีการแจงขอมูลขาวสาร เชน การรับตัวอยาง, การรับ

รายงานทาง SMS เปนตน ใหมีการรับชําระคาธรรมเนียมผานบัตรเครดิต ปรับปรุงแบบฟอรมตาง ๆ 

ในการขอรับบริการใหเขาใจงายข้ึน และการใหบริการรับตัวอยางทดสอบนอกสถานท่ี (โดยคิด

คาบริการเพิ่ม) ในสัดสวนที่เทากัน รอยละ 50.00 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 23 จํานวนและรอยละขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ 
งานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 

แสดงความคิดเห็น  0 0.00 
ไมแสดงความคิดเห็น  2 100.00 

รวมท้ังส้ิน 2 100.00 

 

 จากตารางท่ี 23 พบวา  

 ผูมีสวนไดสวนเสียของงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการทั้งหมดไมมีขอคิดเห็น หรือ

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  
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 ผลสํารวจเชิงคุณภาพ 
 

 งานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 

การสัมภาษณ เ ชิงลึกของกลุมผูรับบริการงานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ  

(กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) เปนผูประกอบธุรกิจ จํานวน 2 คน เปนการ

สํารวจขอมูลความคาดหวัง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผู รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพ 

การใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการในประเด็นตาง ๆ น้ัน สามารถสรุปไดดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

ผูรับการบริการซึ่งเปนผูใหสัมภาษณสวนใหญเปนเจาหนาท่ีของหนวยงานในระดับผูจัดการ  

โดยงานที่ใชบริการสวนใหญ คือ การสงตัวอยางทดสอบคุณภาพ การขอรบัรองระบบ ISO 17025 ของ

หองปฏิบัติการ การเขารวมในกิจกรรมทดสอบความชํานาญ (Proficiency Testing (PT) Program) 

การสงตรวจวิเคราะห การฝกอบรม และหลักสูตร E-Learning เปนตน   

สวนท่ี 2 การรับรู และติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

2.1 ทานสนใจ หรือติดตามขอมูลขาวสารในดานใดของกรมวิทยาศาสตรบริการบอยท่ีสุด 

ผู รับบริการมีความสนใจ หรือมีการติดตามขอมูลขาวสารของกรมวิทยาศาสตรบริการ  

โดยติดตามขอมูลขาวสารผานเว็บไซตของกรมวิทยาศาสตรบริการ โดยเนนขอมูลดานการฝกอบรม 

เรื่องหลักสูตรการอบรม เชน หลักสูตรนักเคมีมืออาชีพ การใชเคร่ืองมือ เทคนิคการวิเคราะห ความรู

ทางสถิติ เปนตน รวมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของกับงานท่ีผูรับบรกิารตองปฏิบัติ 

2.2 ชองทางใดท่ีทานคิดวากรมวิทยาศาสตรบริการควรใชในการเผยแพรขอมูลขาวสาร

และการใหบริการไดดีและเหมาะสมมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

ผูรับบริการมีความเห็นวาชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารและการใหบริการไดดีและ

เหมาะสมมากท่ีสุด คือ เว็บไซต ท้ังนี้รวมถึงชองทางการสื่อสารผานระบบอีเมล เพราะสามารถเขาถึง

ขอมูลไดงายและสามารถเก็บขอมูลไวใชงานไดโดยสะดวก ไมยุงยาก  

สวนท่ี 3 ความคาดหวัง และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการในแตละงานบริการ  

3.1 เหตุผลใดท่ีทานควรเลือกใชบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ  

ผูรับบริการมีความเห็นวาเหตุผลท่ีเลือกใชบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ เนื่องจาก 

เปนหนวยงานราชการท่ีไดรับการยอมรับ มีความนาเชื่อถือ บุคลากรมีคุณวุฒิมีความรู ความชํานาญ



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -31- 

เฉพาะทาง สามารถใหขอมูล และคําแนะนําไดตรงตามท่ีตองการ และผลการทดสอบ/วิเคราะห 

มีความเปนกลาง มีมาตรฐานสูง ใหความนาเชื่อถือและเชื่อม่ันได 

3.2 ทานมีความพึงพอใจในการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการดานใดมากท่ีสุด 

เพราะเหตุใด 

ผูรบับริการมีความรูสกึพึงพอใจในการใหบรกิารของกรมวิทยาศาสตรบริการดานบริการทดสอบ

ความชํานาญ (ดานการวิเคราะห) การจัดหลักสูตรฝกอบรมท่ีสามารถสนับสนุนหนวยงานตาง ๆ ได 

มากที่สดุ มีการจัดหลกัสูตรฝกอบรมท่ีราคาไมแพง และมีคณุภาพ รวมท้ังมีการจัดหลักสูตร E-Learning  

ที่ประชาชนไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด 

3.3 ทานมีความตองการ หรือคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการเพิ่มเติมหรือปรับปรุง

การใหบริการเรื่องใดบาง เพื่อใหเกิดประโยชนกับผูรับบริการมากที่สุด  

ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการบริการ แตมีความตองการอยากใหกรมวิทยาศาสตรบริการ

ปรับปรุงในเรื่อง ดังน้ี 

 (1) ปรับปรุงระยะเวลาในการทดสอบ และผลการทดสอบใหมีความรวดเร็วมากข้ึน 

เพราะปจจุบันใชเวลานานประมาณ 1 เดือน ถึง 1 เดือนครึ่ง ซึ่งเช่ือวากรมวิทยาศาสตรบริการ  

มีเครื่องมือทันสมัยอยูแลวนาจะพัฒนาใหเร็วข้ึนได ในขณะเดียวกันอยากใหมีการปรับปรุงเรื่อง 

การติดตอประสานงาน เน่ืองจากบุคลากรผูประสานงาน (คนกลาง) บางครั้งมีปญหาในการสื่อสาร 

อาจเขาใจไมตรงกัน จนทําใหขอมูลเกิดความผิดพลาดได 

 (2) ปรับปรุงเรื่องการฝกอบรม ทางกรมวิทยาศาสตรบริการ ควรเพิ่มความถ่ีการจัด

อบรมใหมากข้ึน เพราะบางหลักสูตรรับผูเขาอบรมจํานวนจํากัด สมัครไมทันทําใหเสยีโอกาส 

 (3) การอัพเดทขอมูลใหม ๆ เนื่องจากกรมวิทยาศาสตรบริการ มีฐานขอมูลของ

ผูรับบริการอยูแลว ก็เปนเรื่องงายที่จะสงขาวประชาสัมพันธ หรือขอมูลท่ีควรรูทางอีเมล และเว็บไซต

ของกรมวิทยาศาสตรบริการ เชน ขอกฎหมาย ขอกําหนด การเปดบริการทดสอบ/วิเคราะหสารหรือ

ผลิตภัณฑตัวใหม ตลอดจนขอมูลท่ีเปนประโยชนแกประชาชนท่ัวไป เปนตน 

 (4) พัฒนาศักยภาพของกรมวิทยาศาสตรบรกิารไปสูระดับมาตรฐานสากล ยกตัวอยาง

กรณีสหภาพยุโรป (EU) มีการกําหนดมาตรฐานการควบคุมสารตกคาง MCPD, GE ในนํ้ามันพืชซึ่งอาจ

กอใหเกิดมะเร็งในผูบรโิภค เปนตน 
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สวนท่ี 4 ความเช่ือมั่นในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ     

4.1 โดยภาพรวม ทานมีความเชื่อม่ันตอการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการอยูใน

ระดับใด ถาคะแนนเต็ม 10 ทานใหคะแนนความเช่ือมั่นตอการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ

กี่คะแนน เพราะเหตุใด  

ผูรับบริการมีความเชื่อมั่นตอการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการอยูในระดับความ

เช่ือมั่นมากที่สุด ในระดับคะแนนเฉลี่ย 8.00 จากคะแนนเต็ม 10  (ผูรับบริการท่ีใหสัมภาษณ จํานวน 

2 คน ใหคะแนนความเชื่อมั่น 8 คะแนน จํานวน 2 คน)  เหตุผลเน่ืองจากกรมวิทยาศาสตรบริการ 

เปนหนวยงานราชการที่สรางความเชื่อมั่น และเปนท่ียอมรับมากขึ้น อีกท้ัง การจัดหลักสูตร 

การฝกอบรมที่หลากหลาย มีทีมบุคลากรเช่ียวชาญ มีคณุสมบัติท่ีดี เสรมิความเชื่อมั่นวาผูรับบริการจะ

ไดความรูจากการอบรมและคําปรึกษาที่ดีอยางแนนอน อยางไรก็ตาม ผูรับบริการบางทาน 

มีขอเสนอแนะวากรมวิทยาศาสตรบริการ ควรมีการรีเช็คผลการทดสอบ/วิเคราะหตัวอยางซ้ําอีกคร้ัง 

หากมีการรองขอจากผูรับบริการเพ่ือรับรองความแมนยําที่สุด 

สวนท่ี 5 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเดนของการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

5.1 ทานคิดวากรมวิทยาศาสตรบริการ มีจุดเดนของการใหบริการในเรื่องใด เพราะเหตุใด  

ผูรับบริการมีความเห็นวากรมวิทยาศาสตรบริการมีจุดเด นของการใหบริการในเ ร่ือง 

การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการ รองลงมา คือ มีบุคลากรท่ีเปนคียหลัก 

ดานวิทยาศาสตร และเปนองคกรที่ริเร่ิมและจัดกิจกรรมทดสอบความชํานาญมากท่ีสุด นอกจากนั้น 

ยังมีจุดเดน ดานบริการฝกอบรมท่ีเปนลักษณะสาธารณกุศล อยางหลักสูตร E-learning ที่ผูสนใจ

สามารถเรียนรูไดฟรีโดยไมเสียคาใชจาย เปนตน 

สวนท่ี 6 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

6.1 ขอเสนอแนะอื่น  ๆเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ

ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น อยางไรบาง 

ผูรบับริการไดมีขอเสนอแนะใหกรมวิทยาศาสตรบริการควรปรับปรุงและพัฒนาในดานตาง ๆ ดังนี้                      

 (1) ดานการทดสอบตัวอยาง ตองการใหขยายขอบขายท่ีรับการทดสอบ/มีการ

ตอบสนองท่ีหลากหลาย  

 (2) ดานการใหขอมูล ควรมีการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของและเปนประโยชนตอ

ประชาชน เปนขอมูลสาธารณะทางเว็บไซต หรือระบบออนไลนทางอินเตอรเน็ต เพ่ือรองรับยุค 4.0  

 (3) ปรับปรุงประสิทธิภาพ ดานการสงผลวิเคราะหใหรวดเร็วข้ึน 
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 (4) พัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO:IEC 17025  

ในรายการตาง ๆ ที่เก่ียวกับการวิเคราะหทดสอบ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกผูรับบริการ และสราง

มาตรฐานคุณภาพ สรางความนาเชื่อถือใหแกกรมวิทยาศาสตรบริการย่ิงขึ้น 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

เครื่องมือที่ใชในการสํารวจ 
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

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

สวนที่ 2 การรับรู 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 ทานใหคะแนนความเชื่อมั่นตอการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการกี่คะแนน  เพราะเหตุใด 

 

สวนที่ 5 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเดนของการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

5.1 ทานคิดวากรมวิทยาศาสตรบริการ มีจุดเดนของการใหบริการในเร่ืองใด เพราะเหตุใด 
 

สวนที่ 6 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

6.1 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อยางไรบาง 
 

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

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ ประจําปงบประมาณ 2561 
มีวัตถุประสงคเพื่อการประเมินคุณภาพการให บริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ และใชเปนขอมูลในการพัฒนา
ปรบัปรุงการใหบริการ ซ่ึงเปนประโยชนในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการและใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ 

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

3. ระดับการศึกษาสงูสุด   
  1. ตํ่ากวาปริญญาตรี  2. ปริญญาตรี  3. ปริญญาโท 
  4. ปริญญาเอก  5. อ่ืน ๆ.............................  

4. สถานภาพการทํางานในปจจุบัน   
  1. ขาราชการ, เจาหนาที่ของรัฐ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ  2. พนักงาน, ลกูจางเอกชน 
  3. เจาของธุรกิจ, โรงงาน, อตุสาหกรรม  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. ไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
  5. คุณภาพของการใหบริการ  6. ราคาคาบริการ                             
  7. คุณภาพ/ความเชี่ยวชาญของบุคลากร     8. การบริการขอมูลทางวิชาการ            
  9. ทําเลท่ีต้ัง  10. อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................... 

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

 
  

 

งานทดสอบความชํานาญหองปฏิบตัิการ 
เลขที่แบบสอบถาม......................... 
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สวนท่ี 2 ประเมินความคาดหวัง และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ  

คําช้ีแจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  ใน  ที่ตรงกับความเห็นของทานมากท่ีสุด 

ประเด็นการใหบริการ 
ระดับความคาดหวัง  ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ            
1. การประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอน
และระยะเวลาการใหบริการ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

2. ขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน กระชับ และ
ไมซับซอน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

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

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

ดานบุคลากรที่ใหบริการ            
6. ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน 
ตอบคําถามชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา แกไข
ปญหาไดอยางถูกตอง 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

7. ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการ
อยางสภุาพ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน  
ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชน
ในทางมิชอบ เปนตน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

9. ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพ
ทาทางของผูใหบรกิาร 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

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

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

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก            

12. สถานท่ีใหบริการเหมาะสม เดินทางสะดวก 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

13. ความเพียงพอของจุด/ชองการใหบริการ/ 
อุปกรณการใหบริการเหมาะสม 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

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

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

15. การเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ เชน 
กลองรับขอความคิดเห็น, แบบสอบถาม 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 

16. มีชองทางการติดตอประสานงานในหลายรูปแบบ 
เชน ทางโทรศัพท, อีเมล, สื่ออินเตอรเน็ต เปนตน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

17. ความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีใหบริการ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

ดานการใหบริการ            

18. การไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

19. การบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

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

21. การสงมอบรายงานสรุปผลฉบับสมบูรณ
ตามระยะเวลาที่กําหนด 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

ภาพรวมการใหบริการ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
 

สวนท่ี 3 ประเมินความไมพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ทานมีประเด็นที่ ไมพึงพอใจ ตอคุณภาพการใหบริการหรือไม 

 1. ไมมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจ (ขามไปตอบในสวนที่ 4) 

 2. มีประเด็นท่ีไมพึงพอใจ  ( โปรดระบุตัวเลข โดยเรียงลําดับประเด็นที่ทานไมพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก) 

 

 

 

 

 

 

  อันดับ 1      

  อันดับ 2      

  อันดับ 3    

 

1. ระยะเวลาในการใหบริการ 2. ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน 

3. ขอมูล และองคความรูที่ไดรับ 4. การประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับขั้นตอนการใหบริการ 

5. ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการใหบริการ 6. ความนาเชื่อถือของการบริการ 

7. การรักษาความลับของผูรับบริการ 8. การใหบริการของเจาหนาที ่

9. การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ รปภ. 10. ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 

11. ความสะอาดเรียบรอยของอาคาร และสถานที่ใหบริการ 

12. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ (โปรดระบุ) .............................................................. 

13. ดานอื่น ๆ (โปรดระบุ)......................................................................................................................... 
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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. การรักษาความลับของผูรับบริการ 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 เร่ือง การสํารวจความคาดหวัง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
เก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการบริการ ประจําปงบประมาณ 2561 

 

โครงการ สํ ารวจความพึ งพอใจของ ผู  รับบ ริการและ ผู  มีส  วน ได ส  วน เสี ยของกรมวิทยาศาสตร บ ริก าร  
ประจําปงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงคเพื่อการประเมินคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ และใชเป
นขอมลูในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ ซึ่งเปนประโยชนในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการและใหบริการของกรม
วิทยาศาสตรบรกิาร 

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. สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏบิัติการ       

  5. สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

  6. กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค  

  7. กองวัสดุวิศวกรรม                     

  8. กองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร                  

  9. กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ            

4. ความถ่ีในการติดตอกับกรมวิทยาศาสตรบริการ  (ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา) 

  1. 1 – 5 คร้ัง  2. 6 – 10 คร้ัง 

  3. 11 – 15 คร้ัง  4. มากกวา 15 คร้ัง 
 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 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  

             

             

             

             

             

             

              

 
*** ขอขอบพระคุณทานที่กรุณาสละเวลารวมตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ *** 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 งานทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ) 
 

 ผลการทดสอบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในสวนของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพ 
การใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
 

Reliability 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.910 21 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

p2a1 83.47 84.464 .520 .907 
p2a2 83.07 86.616 .580 .905 
p2a3 83.23 85.702 .544 .906 
p2a4 83.13 86.326 .577 .905 
p2a5 83.13 87.154 .514 .907 
p2a6 83.23 87.909 .422 .909 
p2a7 83.30 86.079 .578 .905 
p2a8 83.20 85.269 .637 .904 
p2a9 83.27 88.685 .406 .909 
p2a10 83.03 85.344 .628 .904 
p2a11 83.33 88.989 .377 .910 
p2a12 83.30 87.803 .486 .907 
p2a13 83.33 83.333 .676 .902 
p2a14 83.17 86.144 .561 .905 
p2a15 83.43 86.254 .602 .905 
p2a16 83.23 85.357 .693 .903 
p2a17 83.13 82.395 .780 .900 
p2a18 83.10 86.024 .591 .905 
p2a19 83.17 86.971 .538 .906 
p2a20 83.43 89.220 .285 .913 
p2a21 83.30 87.803 .486 .907 
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 ผลการทดสอบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในสวนของการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ
ของกรมวิทยาศาสตรบริการ  

 

Reliability 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.826 21 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

p2b1 84.87 47.982 .380 .820 
p2b2 84.87 47.361 .446 .816 
p2b3 84.63 48.309 .318 .823 
p2b4 84.70 47.114 .490 .815 
p2b5 84.83 46.971 .514 .814 
p2b6 84.80 47.752 .414 .818 
p2b7 84.77 47.289 .494 .815 
p2b8 84.67 47.126 .479 .815 
p2b9 84.87 46.878 .378 .820 
p2b10 84.43 49.289 .327 .822 
p2b11 84.70 48.217 .455 .817 
p2b12 84.60 48.800 .403 .819 
p2b13 84.83 46.971 .514 .814 
p2b14 84.80 47.752 .414 .818 
p2b15 84.47 47.361 .400 .819 
p2b16 84.77 48.185 .357 .821 
p2b17 84.97 47.964 .274 .826 
p2b18 84.77 47.564 .318 .824 
p2b19 84.60 47.697 .348 .821 
p2b20 84.63 48.792 .296 .823 
p2b21 84.77 48.323 .315 .823 
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 ผลการทดสอบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในสวนของการประเมินความเชื่อม่ันในการรับบริการ 
ของกรมวิทยาศาสตรบริการ  

 

Reliability 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.878 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 33.80 21.476 .708 .859 
p4.2 33.93 21.720 .505 .875 
p4.3 34.17 21.385 .518 .874 
p4.4 34.17 20.420 .651 .862 
p4.5 34.00 20.000 .773 .850 
p4.6 34.00 21.241 .678 .860 
p4.7 33.97 22.516 .468 .877 
p4.8 34.20 20.234 .694 .857 
p4.9 33.90 21.679 .630 .864 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


