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คํานํา 

รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ประจําปงบประมาณ 2561 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสียในคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ สํารวจความตองการและ

ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

สํารวจความเชื่อมั่นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

และนําผลการสํารวจไปใชในการวางแผนยุทธศาสตร และปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ และ

การใหบริการ เพ่ือใหผูประกอบการไดรับประโยชนจากบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการสูงสดุ 

โดยผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดําเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ดวยวิธีการสัมภาษณทางโทรศัพท สงแบบสอบถามทางไปรษณีย แบบสอบถามออนไลน โดยมีขนาด

ตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 316 หนวยตัวอยาง ซึ่งแบงออกเปน 1. กลุมผูรับบรกิาร จํานวน 306 หนวยตัวอยาง 

2. กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 10 หนวยตัวอยาง และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview) จากกลุมผูรับบริการ 

จํานวน 3 หนวยตัวอยาง โดยดําเนินการสํารวจชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – มกราคม พ.ศ. 2562 

ทั้งนี้ ผูวิจัยหวังวารายงานการสํารวจฉบับน้ีจะมีประโยชนไมมากก็นอยแกผูที่สนใจ อนึ่ง โครงการวิจัย

คร้ังน้ีสําเร็จลุลวงลงได โดยไดรับความรวมมือจากคณะทํางานของกรมวิทยาศาสตรบริการในการรวม

กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินการสํารวจ รวมทั้งกลุมตัวอยางท่ีไดเสียสละเวลาแสดงความคิดเห็น

ในแบบสอบถาม ซึ่งศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” ขอขอบพระคุณทุกฝายมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

คณะผูวิจัย 
ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” 

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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สารบัญ 

 หนา 
คาํนํา ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ค 
ผลการสํารวจ งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม)  

ผลการสํารวจของกลุมผูรับบริการ 1 
ผลการสํารวจของกลุมผูมีสวนไดสวนเสยี 17 
ผลสํารวจเชิงคุณภาพ 31 

ภาคผนวก ก เคร่ืองมือท่ีใชในการสํารวจ 35 
ภาคผนวก ข ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 45 
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สารบัญตาราง 

  หนา 
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไป จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการทดสอบทาง

หองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 
1 

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของเหตุผลในการเลือกใชบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูรบับริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 

2 

ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของประเภทของแหลงขอมูลที่ทํ า ใหผู รับบ ริการ รู จัก 
กรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตามผู รับบริการของงานบริการทดสอบทาง
หองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 

3 

ตารางที่ 4 คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพ 
การใหบริการของผูรับบริการงานบรกิารทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 

4 

ตารางที่ 5 คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพ 
การใหบริการของผูรับบริการงานบรกิารทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 

8 

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

12 

ตารางที่ 7 คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพ 
การใหบริการของผูรับบริการงานบรกิารทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 

13 

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

14 

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

15 

ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอ่ืน ๆ จําแนกตามผูรับบริการของ
งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 

16 

ตารางที่ 11 จํานวนและรอยละของประเภทหนวยงานที่มาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูมีส วนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ  
(กองวัสดุวิศวกรรม) 

17 

ตารางที่ 12 จํานวนและรอยละของวัตถุประสงคในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ  
(กองวัสดุวิศวกรรม) 

17 

ตารางที่ 13  จํานวนและรอยละของหนวยงาน/งานบริการที่มาติดตอ จําแนกตามผูมีสวนไดสวน
เสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 

18 

ตารางที่ 14  จํานวนและรอยละของความถี่ ในการมาติดตอกรม วิทยาศาสตรบ ริการ  
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุ
วิศวกรรม) (ในรอบ 3 เดอืนที่ผานมา) 

19 
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สารบัญตาราง (ตอ) 

  หนา 
ตารางที่ 15  จํานวนและรอยละของประเภทแหลงขอมูลที่ทําใหผูมีสวนไดสวนเสีย รูจัก 

กรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทาง
หองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม)  

19 

ตารางที่ 16  คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพ 
การใหบริการของผู มีสวนไดสวนเสียงานบริการทดสอบทางหองปฏิบั ติการ  
(กองวัสดุวิศวกรรม) 

20 

ตารางที่ 17  คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพ 
การใหบริการของผู มีสวนไดสวนเสียงานบริการทดสอบทางหองปฏิบั ติการ  
(กองวัสดุวิศวกรรม) 

23 

ตารางที่ 18  จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีประเด็นที่ไมพึงพอใจตอคุณภาพ 
การใหบริการ จําแนกตามผูมีส วนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทาง
หองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 

25 

ตารางที่ 19   คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพ 
การใหบริการของผู มีสวนไดสวนเสียงานบริการทดสอบทางหองปฏิบั ติการ  
(กองวัสดุวิศวกรรม) 

27 

ตารางที่ 20  จํานวนและรอยละของชองทางที่สะดวกในการติดตอกับกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูมีส วนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ  
(กองวัสดุวิศวกรรม) 

28 

ตารางที่ 21   จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความตองการ หรือความคาดหวังให 
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ 
งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 

29 

ตารางที่ 22  จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความตองการ หรือความคาดหวังให 
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ 
งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 

29 

ตารางที่ 23   จํานวนและรอยละขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ จําแนกตามผูมีสวนไดสวน
เสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 

30 
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 ผลสํารวจของกลุมผูรับบริการ 
 

 งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไป จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการทดสอบทาง
หองปฏิบัตกิาร (กองวัสดุวิศวกรรม)  

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
เพศ 

1. ชาย 198 64.71 
2. หญิง 108 35.29 

รวมทั้งสิ้น 306 100 
ชวงอายุ 

1. นอยกวา 20 ป 0 0.00 
2. 20-29 ป 46 15.03 
3. 30-39 ป 153 50.00 
4. 40-49 ป 70 22.88 
5. 50-59 ป 35 11.44 
6. 60 ปขึ้นไป 2 0.65 

รวมทั้งสิ้น 306 100.00 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

1. ต่ํากวาปรญิญาตรี 18 5.88 
2. ปริญญาตรี 266 86.93 
3. ปริญญาโท 21 6.86 
4. ปริญญาเอก 1 0.33 

รวมทั้งสิ้น 306 100.00 
สถานภาพการทํางานในปจจุบัน 

1. ขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 33 10.78 
2. พนักงาน/ลูกจางเอกชน 268 87.58 
3. เจาของธุรกิจ/โรงงาน/อุตสาหกรรม 5 1.63 
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 306 100.00 

  



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -2- 

จากตารางท่ี 1 พบวา 

 ขอมูลท่ัวไปของกลุมผูรับบริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุ

วิศวกรรม) สวนใหญเปนเพศชายรอยละ 64.71 และเพศหญิงรอยละ 35.29 สวนใหญมีอายุ 

ระหวาง 30-39 ป รอยละ 50.00 รองลงมา คือ อายุระหวาง 40-49 ป รอยละ 22.88 อายุ

ระหวาง 20-29 ป รอยละ 15.03 อายุระหวาง 50-59 ป รอยละ 11.44 และอายุระหวาง 60 ป

ขึ้นไป รอยละ 0.65 ตามลําดับ  

 กลุมผูรับบริการสวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 86.93 รองลงมา คือ 

สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท รอยละ 6.86 สําเร็จการศกึษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 

5.88 และสําเร็จการศกึษาในระดับปริญญาเอก รอยละ 0.33 ตามลําดับ 

 กลุมผูรับบริการสวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงาน/ลูกจางเอกชน รอยละ 87.58 

รองลงมา คือ ขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 10.78 และเจาของธุรกิจ/ 

โรงงาน/อุตสาหกรรม รอยละ 1.63 ตามลาํดับ 
 
ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของเหตุผลในการเลือกใชบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ  

จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

เหตุผลในการเลือกใชบริการ จํานวน รอยละ 
1. เปนสวนราชการ 119 38.89 
2. ความหลากหลาย/ครบถวนของการใหบริการ 104 33.99 
3. ความนาเชื่อถือ/ชื่อเสียงของหนวยงาน  210 68.63 
4. ไดรับการรบัรองตามมาตรฐานสากล  116 37.91 
5. คุณภาพของการใหบรกิาร  99 32.35 
6. ราคาคาบริการ 103 33.66 
7. คุณภาพ/ความเชี่ยวชาญของบุคลากร 94 30.72 
8. การบริการขอมลูทางวิชาการ 57 18.63 
9. ทําเลที่ตั้ง 24 7.84 
10. อื่น ๆ (เปนหนวยงานเดียวที่รบับริการทดสอบ, หัวขอที่สงทดสอบที่อื่น
ยังไมมีทดสอบ) 

4 1.31 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา 

 เหตุผลที่กลุมผูรับบริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 

เลือกใชบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ สวนใหญคิดวากรมวิทยาศาสตรบริการมีความนาเชื่อถือ/

ชื่อเสียงของหนวยงาน รอยละ 68.63 รองลงมา คือ เปนสวนราชการ รอยละ 38.89 ไดรับการ

รับรองตามมาตรฐานสากล รอยละ 37.91 ความหลากหลาย/ครบถวนของการใหบริการ รอยละ 

33.99 และราคาคาบริการ รอยละ 33.66 ตามลําดับ 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 
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ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของประเภทแหลงขอมูลท่ีทําใหผูรับบริการรูจักกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

ประเภทของแหลงขอมูล จํานวน รอยละ 
1. เว็บไซต 170 55.56 
2. เฟสบุก 7 2.29 
3. วิทยุ/โทรทัศน 5 1.63 
4. สื่อสิ่งพิมพ 38 12.42 
5. บุคคลแนะนํา 175 57.19 
6. งานสัมมนา/นิทรรศการ 48 15.69 
7. อ่ืน ๆ (หนวยงานราชการ, กรมทางหลวง, สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม) 

5 1.63 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา 

 ประเภทของแหลงขอมูลท่ีทําใหกลุมผูรับบริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ  

(กองวัสดุวิศวกรรม) รูจักกรมวิทยาศาสตรบริการ สวนใหญรูจักจากบุคคลแนะนํามากที่สุด รอยละ 

57.19 รองลงมา คือ เว็บไซต รอยละ 55.56 งานสัมมนา/นิทรรศการ รอยละ 15.69 สื่อส่ิงพิมพ 

รอยละ 12.42 และเฟสบุก รอยละ 2.29 ตามลําดับ



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 
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สวนท่ี 2 ประเมินความคาดหวัง และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ตารางท่ี 4 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ  
(กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประเด็นความคาดหวัง 
ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ดานกระบวนการ และขั้นตอนการใหบริการ 3.98 0.602 มาก 79.60 
1. การประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนและ
ระยะเวลาการใหบริการ 

4 12 50 168 72 3.95 0.821 มาก 79.00 
(1.31) (3.92) (16.34) (54.90) (23.53) 

   
 

2. ขั้นตอนการใหบริการท่ีชัดเจน กระชับ และไมซับซอน 8 10 45 163 80 3.97 0.881 มาก 79.40 
(2.61) (3.27) (14.71) (53.27) (26.14) 

   
 

3. ความรวดเร็วในการใหบริการ 4 11 111 105 75 3.77 0.905 มาก 75.40 
(1.31) (3.59) (36.27) (34.31) (24.51) 

   
 

4. ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ 0 8 36 154 108 4.18 0.737 มาก 83.60 
(0.00) (2.61) (11.76) (50.33) (35.29) 

   
 

5. แบบฟอรมใบคํารอง/คําขอรับบริการเขาใจงาย 0 9 69 135 93 4.02 0.805 มาก 80.40 
(0.00) (2.94) (22.55) (44.12) (30.39) 

   
 

6. การแจงผลการดําเนินงานแกผูรับบริการทราบอยาง
ชัดเจน 

4 0 65 124 113 4.12 0.829 มาก 82.40 
(1.31) (0.00) (21.24) (40.52) (36.93) 

   
 

7.ระบบ MOST One Stop Service ใชงานงาย 
สะดวก และไมยุงยากซับซอน 

0 22 74 135 75 3.86 0.870 มาก 77.20 
(0.00) (7.19) (24.18) (44.12) (24.51) 

   
 

ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 4.19 0.553 มาก 83.80 
8. ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน ตอบคําถามชี้แจง
ขอสงสัย, ใหคําแนะนํา, แกไขปญหาไดอยางถูกตอง เปนตน 

0 0 57 143 106 4.16 0.713 มาก 83.20 
(0.00) (0.00) (18.63) (46.73) (34.64) 

   
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานบริการทดสอบทาง
หองปฏบัิติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประเด็นความคาดหวัง 
ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

9. ความเต็มใจและความพรอมในการใหบรกิารอยางสุภาพ 0 11 41 118 136 4.24 0.817 มากที่สุด 84.80 
(0.00) (3.59) (13.40) (38.56) (44.44) 

   
 

10. ความซื่อสัตยสุจรติในการปฏบิัติหนาที่ เชน ไมขอสิ่ง
ตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 

0 5 17 126 158 4.43 0.675 มากที่สุด 88.60 
(0.00) (1.63) (5.56) (41.18) (51.63) 

   
 

11. ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพทาทาง
ของผูใหบริการ 

0 0 51 147 108 4.19 0.697 มาก 83.80 
(0.00) (0.00) (16.67) (48.04) (35.29) 

   
 

12. การใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ 0 6 49 138 113 4.17 0.762 มาก 83.40 
(0.00) (1.96) (16.01) (45.10) (36.93) 

   
 

13. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบรกิาร 0 9 84 135 78 3.92 0.802 มาก 78.40 
(0.00) (2.94) (27.45) (44.12) (25.49) 

   
 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.95 0.589 มาก 79.00 
14. สถานท่ีใหบริการเหมาะสม เดินทางสะดวก 0 19 77 126 84 3.90 0.876 มาก 78.00 

(0.00) (6.21) (25.16) (41.18) (27.45) 
   

 
15. ความเพียงพอของจุด/ชองการใหบริการ/อุปกรณ
การใหบริการเหมาะสม 

0 0 82 156 68 3.95 0.700 มาก 79.00 
(0.00) (0.00) (26.80) (50.98) (22.22) 

   
 

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

0 0 70 165 71 4.00 0.680 มาก 80.00 
(0.00) (0.00) (22.88) (53.92) (23.20) 

   
 

17. การเปดรบัฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ เชน 
กลองรบัขอความคิดเห็น, แบบสอบถาม เปนตน 

5 8 87 161 45 3.76 0.793 มาก 75.20 
(1.63) (2.61) (28.43) (52.61) (14.71) 

   
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานบริการทดสอบทาง
หองปฏบัิติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประเด็นความคาดหวัง 
ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

18. มีชองทางการติดตอประสานงานในหลายรูปแบบ 
เชน ทางโทรศัพท, อีเมล, สื่ออินเตอรเน็ต เปนตน 

0 20 75 126 85 3.90 0.882 มาก 78.00 
(0.00) (6.54) (24.51) (41.18) (27.78) 

   
 

19. ความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีใหบริการ 0 0 52 144 110 4.19 0.704 มาก 83.80 
(0.00) (0.00) (16.99) (47.06) (35.95) 

   
 

ดานการใหบริการ 4.23 0.600 มากท่ีสุด 84.60 
20. การไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ 0 0 37 150 119 4.27 0.663 มากที่สุด 85.40 

(0.00) (0.00) (12.09) (49.02) (38.89) 
   

 

21. การบริการมีความถูกตอง นาเช่ือถือ 0 0 34 130 142 4.35 0.672 มากที่สุด 87.00 
(0.00) (0.00) (11.11) (42.48) (46.41) 

   
 

22. การไดรับบริการที่คุมคา และมีประโยชน 0 0 36 148 122 4.28 0.662 มากที่สุด 85.60 
(0.00) (0.00) (11.76) (48.37) (39.87) 

   
 

23. การสงมอบงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 0 5 78 132 91 4.01 0.787 มาก 80.20 
(0.00) (1.63) (25.49) (43.14) (29.74) 

   
 

24. ภาพรวมการใหบริการ 0 0 54 150 102 4.16 0.698 มาก 83.20 
(0.00) (0.00) (17.65) (49.02) (33.33) 

   
 

ผลรวมเฉลี่ยจากทุกดาน 4.10 0.519 มาก 82.00 
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 จากตารางท่ี 4 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูรับบริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม)  

มีความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการเฉลี่ยจากทุกประเด็นอยูในระดับมาก โดยคิดเปน 4.10 

คะแนน (รอยละ 82.00) เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา  

 ดานกระบวนการ และข้ันตอนการใหบริการ ทุกประเด็นมีความคาดหวังอยูในระดับมาก 

ภาพรวมคิดเปน 3.98 คะแนน (รอยละ 79.60) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก 

ดังนี้ ประเด็นความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ คิดเปน 4.18 คะแนน (รอยละ 83.60) 

รองลงมา คือ ประเด็นการแจงผลการดําเนินงานแกผูรับบริการทราบอยางชัดเจน คิดเปน 4.12 

คะแนน (รอยละ 82.40) ประเด็นแบบฟอรมใบคํารอง/คําขอรับบริการเขาใจงาย คิดเปน 4.02 

คะแนน (รอยละ 80.40) ตามลําดับ 

 ดานบุคลากรท่ีใหบริการ เกือบทุกประเด็นมีความคาดหวังอยูในระดับมาก ภาพรวมคิดเปน 

4.19 คะแนน (รอยละ 83.80) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังนี้  

ประเด็นความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชน

ในทางมิชอบ เปนตน คิดเปน 4.43 คะแนน (รอยละ 88.60) รองลงมา คอื ประเด็นความเต็มใจและ

ความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ คิดเปน 4.24 คะแนน (รอยละ 84.80) และประเด็นความ

เหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพทาทางของผูใหบริการ คิดเปน 4.19 คะแนน (รอยละ 83.80) 

ตามลําดับ 

 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ทุกประเด็นมีความคาดหวังอยูในระดับมาก ภาพรวมคิดเปน 

3.95 คะแนน (รอยละ 79.00) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังนี้  

ประเด็นความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีใหบริการ คิดเปน 4.19 คะแนน (รอยละ 83.80) 

รองลงมา คือ ประเด็นความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่น่ัง, นํ้าด่ืม, เอกสาร, หองนํ้า 

เปนตน คิดเปน 4.00 คะแนน (รอยละ 80.00) และประเด็นความเพียงพอของจุด/ชองการ

ใหบริการ/อุปกรณการใหบริการเหมาะสม คิดเปน 3.95 คะแนน (รอยละ 79.00) ตามลําดับ 

 ดานการใหบริการ เกือบทุกประเด็นมีความคาดหวังอยูในระดับมากท่ีสุด ภาพรวมคิดเปน 

4.23 คะแนน (รอยละ 84.60) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังนี้  

ประเด็นการบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ คิดเปน 4.35 คะแนน (รอยละ 87.00) รองลงมา คือ 

ประเด็นการไดรับบริการท่ีคุมคา และมีประโยชน คิดเปน 4.28 คะแนน (รอยละ 85.60) และ

ประเด็นการไดรับบริการท่ีตรงตามความตองการ คิดเปน 4.27 คะแนน (รอยละ 85.40) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 5 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ  
(กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ดานกระบวนการ และขั้นตอนการใหบริการ 3.76 0.634 มาก 75.20 
1. การประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนและ
ระยะเวลาการใหบริการ 

8 23 72 145 58 3.73 0.943 มาก 74.60 
(2.61) (7.52) (23.53) (47.39) (18.95)       

2. ขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน กระชับ และไมซับซอน 4 14 106 117 65 3.74 0.890 มาก 74.80 
(1.31) (4.58) (34.64) (38.24) (21.24)       

3. ความรวดเร็วในการใหบริการ 18 30 135 70 53 3.36 1.063 ปาน
กลาง 

67.20 

(5.88) (9.80) (44.12) (22.88) (17.32)       
4. ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ 0 2 58 164 82 4.07 0.694 มาก 81.40 

(0.00) (0.65) (18.95) (53.59) (26.80)       
5. แบบฟอรมใบคํารอง/คําขอรับบริการเขาใจงาย 0 12 88 136 70 3.86 0.810 มาก 77.20 

(0.00) (3.92) (28.76) (44.44) (22.88)       
6. การแจงผลการดําเนินงานแกผูรับบริการทราบอยางชัดเจน 4 15 61 148 78 3.92 0.874 มาก 78.40 

(1.31) (4.90) (19.93) (48.37) (25.49)       
7.ระบบ MOST One Stop Service ใชงานงาย 
สะดวก และไมยุงยากซับซอน 

11 24 88 118 65 3.66 1.012 มาก 73.20 
(3.59) (7.84) (28.76) (38.56) (21.24)       

ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 4.12 0.591 มาก 82.40 
8. ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน ตอบคําถามชี้แจง
ขอสงสัย, ใหคําแนะนํา, แกไขปญหาไดอยางถูกตอง เปนตน 

0 2 52 157 95 4.13 0.701 มาก 82.60 
(0.00) (0.65) (16.99) (51.31) (31.05)       



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -9- 

ตารางท่ี 5 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานบริการทดสอบทาง
หองปฏบัิติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

9. ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 0 11 52 125 118 4.14 0.825 มาก 82.80 
(0.00) (3.59) (16.99) (40.85) (38.56) 

      
10. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมขอสิ่ง
ตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 

0 13 14 126 153 4.37 0.762 มากที่สุด 87.40 
(0.00) (4.25) (4.58) (41.18) (50.00)       

11. ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพทาทาง
ของผูใหบริการ 

0 0 43 152 111 4.22 0.675 มากที่สุด 84.40 
(0.00) (0.00) (14.05) (49.67) (36.27)       

12. การใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ 0 6 44 146 110 4.18 0.743 มาก 83.60 
(0.00) (1.96) (14.38) (47.71) (35.95)       

13. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบรกิาร 0 29 98 120 59 3.68 0.891 มาก 73.60 
(0.00) (9.48) (32.03) (39.22) (19.28)       

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.91 0.598 มาก 78.20 
14. สถานท่ีใหบริการเหมาะสม เดินทางสะดวก 7 20 99 115 65 3.69 0.954 มาก 73.80 

(2.29) (6.54) (32.35) (37.58) (21.24)       
15. ความเพียงพอของจุด/ชองการใหบริการ/อุปกรณ
การใหบริการเหมาะสม 

0 3 84 139 80 3.97 0.759 มาก 79.40 
(0.00) (0.98) (27.45) (45.42) (26.14)       

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

0 2 60 184 60 3.99 0.648 มาก 79.80 
(0.00) (0.65) (19.61) (60.13) (19.61)       

17. การเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ เชน กลองรับ
ขอความคิดเห็น, แบบสอบถาม เปนตน 

0 8 105 145 48 3.76 0.741 มาก 75.20 
(0.00) (2.61) (34.31) (47.39) (15.69)       



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานบริการทดสอบทาง
หองปฏบัิติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

18. มีชองทางการติดตอประสานงานในหลายรูปแบบ 
เชน ทางโทรศัพท, อีเมล, สื่ออินเตอรเน็ต เปนตน 

0 28 69 124 85 3.87 0.925 มาก 77.40 
(0.00) (9.15) (22.55) (40.52) (27.78)       

19. ความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีใหบริการ 8 0 40 140 118 4.18 0.850 มาก 83.60 
(2.61) (0.00) (13.07) (45.75) (38.56)       

ดานการใหบริการ 4.08 0.602 มาก 81.60 
20. การไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ 0 0 41 182 83 4.14 0.623 มาก 82.80 

(0.00) (0.00) (13.40) (59.48) (27.12)       

21. การบริการมีความถูกตอง นาเช่ือถือ 8 2 25 155 116 4.21 0.826 มาก 84.20 
(2.61) (0.65) (8.17) (50.65) (37.91)       

22. การไดรับบริการที่คุมคา และมีประโยชน 0 0 49 153 104 4.18 0.685 มาก 83.60 
(0.00) (0.00) (16.01) (50.00) (33.99)       

23. การสงมอบงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 3 24 69 154 56 3.77 0.872 มาก 75.40 
(0.98) (7.84) (22.55) (50.33) (18.30)       

24. ภาพรวมการใหบริการ 0 14 46 167 79 4.02 0.770 มาก 80.40 
(0.00) (4.58) (15.03) (54.58) (25.82)        

ผลรวมเฉลี่ยจากทุกประเด็น 3.98 0.550 มาก 79.60 
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 จากตารางท่ี 5 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูรับบริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม)  

มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการเฉลี่ยจากทุกประเด็นอยูในระดับมาก โดยคิดเปน 3.98 

คะแนน (รอยละ 79.60) เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา  

 ดานกระบวนการ และข้ันตอนการใหบริการ เกือบทุกประเด็นมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

ภาพรวมคิดเปน 3.76 คะแนน (รอยละ 75.20) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก 

ดังน้ี ประเดน็ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ คดิเปน 4.07 คะแนน (รอยละ 81.40) รองลงมา 

คือ ประเด็นการแจงผลการดําเนินงานแกผูรับบริการทราบอยางชัดเจน คิดเปน 3.92 คะแนน  

(รอยละ 78.40) และประเด็นแบบฟอรมใบคํารอง/คําขอรับบริการเขาใจงาย คิดเปน 3.86 คะแนน 

(รอยละ 77.20) ตามลําดับ 

 ดานบุคลากรที่ใหบริการ เกือบทุกประเด็นมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ภาพรวมคิดเปน 

4.12 คะแนน (รอยละ 82.40) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังนี้  

ประเด็นความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชน

ในทางมิชอบ เปนตน คิดเปน 4.37 คะแนน (รอยละ 87.40) รองลงมา คือ ประเด็นความเหมาะสม

ในการแตงกายบุคลิกภาพทาทางของผูใหบริการ คิดเปน 4.22 คะแนน (รอยละ 84.40) และ

ประเด็นการใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ คิดเปน 4.18 คะแนน (รอยละ 83.60) 

ตามลําดับ 

 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ทุกประเด็นมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ภาพรวมคิดเปน 

3.91 คะแนน (รอยละ 78.20) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังนี้  

ประเด็นความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีใหบริการ คิดเปน 4.18 คะแนน (รอยละ 83.60) 

รองลงมา คือ ประเด็นความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่น่ัง, นํ้าด่ืม, เอกสาร, หองนํ้า 

เปนตน คิดเปน 3.99 คะแนน (รอยละ 79.80) และประเด็นความเพียงพอของจุด/ชองการ

ใหบริการ/อุปกรณการใหบริการเหมาะสม คิดเปน 3.97 คะแนน (รอยละ 79.40) ตามลําดับ 

 ดานการใหบริการ ทุกประเด็นมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ภาพรวมคิดเปน 4.08 

คะแนน (รอยละ 81.60) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังนี้   

ประเด็นการบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ คิดเปน 4.21 คะแนน (รอยละ 84.20) รองลงมา คือ 

ประเด็นการไดรับบริการท่ีคุมคา และมีประโยชน คิดเปน 4.18 คะแนน (รอยละ 83.60) และ

ประเด็นการไดรับบริการท่ีตรงตามความตองการ คิดเปน 4.14 คะแนน (รอยละ 82.80) ตามลําดับ 
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สวนท่ี 3 ประเมินความไมพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละของผูรับบริการท่ีมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
จําแนกตามผูรับบรกิารของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประเด็นท่ีไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ จํานวน รอยละ 

ไมมีประเด็นไมพึงพอใจ  151 49.35 

มีประเด็นไมพึงพอใจ 155 50.65 

ประเด็นไมพึงพอใจ อันดับ รอยละ   
1. ระยะเวลาในการใหบรกิาร 1 39.79   
2. ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ 2 15.75   
3. ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน 3 15.49   
4. การประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ 4 10.81   
5. ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการใหบริการ 5 6.54   
6. การใหบริการของเจาหนาที่ 6 5.07   
7. การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ รปภ. 7 2.27   
8. ความนาเชื่อถือของการบริการ 8 2.14   
9. การรักษาความลับของผูรับบริการ 9 1.07   
10. ดานอ่ืน ๆ  เชน การรับผลทดสอบยุงยาก, ราคาใหการวิเคราะห 10 0.80   
11. ความสะอาดเรียบรอยของอาคาร และสถานที่ใหบริการ 11 0.27   

รวมท้ังสิ้น 306 100.00 

 

 จากตารางท่ี 6 พบวา  

 กลุมผูรับบริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) ไมมีประเด็น 

ที่ไมพึงพอใจ รอยละ 49.35 และมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจ รอยละ 50.65 โดยมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจ

มากท่ีสุด 5 อันดับแรก ไดแก อันดับ 1 คือ ระยะเวลาในการใหบริการ รอยละ 39.79 รองลงมา

อันดับ 2 คือ ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ รอยละ 15.75 อันดับ 3 คือ ความสะดวกรวดเร็ว 

ในการติดตอประสานงาน รอยละ 15.49 อันดับ 4 คือ การประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอน 

การใหบริการ รอยละ 10.81 และอันดับ 5 ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการใหบริการ 

รอยละ 6.54 ตามลําดับ



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
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สวนท่ี 4 ประเมินความเชื่อม่ันของผูรับบริการตอกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ตารางที่ 7 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความเช่ือมั่นในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ 
(กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประเด็นความเชื่อม่ัน 
ระดับความเช่ือมั่น 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
เชื่อม่ัน 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ความเปนสวนราชการ 0 8 10 134 154 4.42 0.039 มากที่สุด 88.40 
(0.00) (2.61) (3.27) (43.79) (50.33) 

   
 

2. ไดการรบัรองตามมาตรฐานสากล 0 0 21 118 167 4.48 0.036 มากที่สุด 89.60 
(0.00) (0.00) (6.86) (38.56) (54.58) 

   
 

3. ความรูความสามารถของบุคลากร 0 8 28 155 115 4.23 0.041 มากที่สุด 84.60 
(0.00) (2.61) (9.15) (50.65) (37.58) 

   
 

4. ประสิทธิภาพและความคุมคา 0 0 25 165 116 4.30 0.035 มากที่สุด 86.00 
(0.00) (0.00) (8.17) (53.92) (37.91) 

   
 

5. ใหบริการดวยความถูกตอง เที่ยงตรง เชื่อถือได 0 2 21 146 137 4.37 0.037 มากที่สุด 87.40 
(0.00) (0.65) (6.86) (47.71) (44.77) 

   
 

6. ความสามารถของเคร่ืองมือและอุปกรณวทิยาศาสตร 0 2 39 147 118 4.25 0.040 มากที่สุด 85.00 
(0.00) (0.65) (12.75) (48.04) (38.56) 

   
 

7. ดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจรติ สามารถ
ตรวจสอบได 

0 0 22 137 147 4.41 0.036 มากที่สุด 88.20 
(0.00) (0.00) (7.19) (44.77) (48.04) 

   
 

8. บุคลากรปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัต ิ 0 0 43 129 134 4.30 0.040 มากที่สุด 86.00 
(0.00) (0.00) (14.05) (42.16) (43.79) 

   
 

9. ผลทดสอบมีความถูกตองเชื่อถือได 0 8 15 128 155 4.41 0.040 มากที่สุด 88.20 
(0.00) (2.61) (4.90) (41.83) (50.65) 

   
 

10. การรกัษาความลับของผูรับบริการ 0 0 22 155 129 4.35 0.035 มากที่สุด 87.00 
(0.00) (0.00) (7.19) (50.65) (42.16) 

   
 

ภาพรวมความเชื่อม่ัน 4.35 0.536 มากท่ีสุด 87.00 
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 จากตารางที่ 7 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูรับบริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม)  

มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมากที่สุด คิดเปน 4.35 คะแนน (รอยละ 87.00) 

โดยประเด็นท่ีมีความเชื่อมั่นมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ไดแก ประเด็นไดการรับรองตามมาตรฐานสากล 

คิดเปน 4.48 คะแนน (รอยละ 89.60) รองลงมา คือ ประเด็นความเปนสวนราชการ คิดเปน 4.42 

คะแนน (รอยละ 88.40) ประเด็นดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 

และประเด็นผลทดสอบมีความถูกตองเชื่อถือได ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 4.41 คะแนน (รอยละ 88.20) 

ประเด็นใหบริการดวยความถูกตอง เท่ียงตรง เช่ือถือได คิดเปน 4.37 คะแนน (รอยละ 87.40) และ

ประเด็นการรักษาความลับของผูรับบรกิาร คิดเปน 4.35 คะแนน (รอยละ 87.00) ตามลําดบั 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ตารางท่ี 8 จํานวนและรอยละของผูรับบรกิารท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการ
จัดใหมีบริการเพ่ิมเติม จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ 
(กองวัสดุวิศวกรรม)  

ความตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จํานวน รอยละ 

1. ไมมีความตองการ หรือความคาดหวัง 105 34.31 
2. มคีวามตองการ หรือความคาดหวัง 201 65.69 

รวมทั้งสิ้น 306 100.00 

 

 จากตารางท่ี 8 พบวา  

  กลุมผูรับบริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) สวนใหญ 

มีความตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพ่ิมเติม รอยละ 65.69 

และบางสวนท่ีไมมีความตองการ หรือความคาดหวัง รอยละ 34.31 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 9 จํานวนและรอยละของผูรับบรกิารท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จัดใหมีบริการเพ่ิมเติม จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ 
(กองวัสดุวิศวกรรม) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (เฉพาะผูท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวัง) 

ประเด็นที่มีความตองการ หรือความคาดหวัง จํานวน รอยละ 

1. ขยายการใหบริการของศนูยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อาคารตั้ว)  

ใหครอบคลุมทุกงานบริการของหนวยงาน 

75 37.31 

2. เพิ่มศูนยรับบรกิารในสวนภูมิภาค 101 50.25 

3. มีการแจงขอมูลขาวสาร เชน การรับตัวอยาง, การรับรายงานทาง SMS เปนตน 48 23.88 

4. การสงมอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผานระบบออนไลน 114 56.72 

5. การสงมอบรายงานทดสอบความชํานาญผานระบบออนไลน 69 34.33 

6. ใหมีการรับชําระคาธรรมเนียมผานบัตรเครดิต 61 30.35 

7. ปรับปรงุแบบฟอรมตาง ๆ ในการขอรับบริการใหเขาใจงายขึ้น 43 21.39 

8. การใหบริการรับตัวอยางทดสอบนอกสถานที่ (โดยคิดคาบรกิารเพ่ิม) 58 28.86 

9. อื่น ๆ เชน ปรับปรุงระบบ MOST, อยากใหผลวิเคราะหมีความรวดเร็ว, อยากให

เคร่ืองมือมีความหลากหลายข้ึน, เพ่ิมการทดสอบใหมีความกวางขวาง และมีการ

ทดสอบผลิตภัณฑที่ เชี่ยวชาญ, เพ่ิมจํานวนบุคลากร, อยากใหมีการกดบัตรคิว,  

เพิ่มชองทางการชําระเปนแบบโอนเงิน, ความรวดเร็วในการใหบริการของเจาหนาที่, 

สถานที่จอดรถ 

22 10.95 

  

 จากตารางท่ี 9 พบวา  

 ความตองการ หรือความคาดหวังของกลุมผู รับบริการของงานบริการทดสอบทาง

หองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) ท่ีอยากใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหบริการเพิ่มเติม พบวา 

สวนใหญตองการใหกรมวิทยาศาสตรบริการมีการการสงมอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ 

ใบรับรองผานระบบออนไลน รอยละ 56.72 รองลงมา คอื เพ่ิมศนูยรับบริการในสวนภูมิภาค รอยละ 

50.25 ขยายการใหบริการของศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อาคารต้ัว) ใหครอบคลุม 

ทุกงานบริการของหนวยงาน รอยละ 37.31 มีการสงมอบรายงานทดสอบความชํานาญผานระบบ

ออนไลน รอยละ 34.33 และใหมีการรับชําระคาธรรมเนียมผานบัตรเครดิต รอยละ 30.35 

ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 10 จํานวนและรอยละขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ จําแนกตามผูรับบริการของ 
งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ  จํานวน รอยละ 

 สําหรับตัวอยางท่ีแสดงความคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้  27 8.82 
1. อยากใหมีการ Update สถานะการทดสอบใน MOST ดวย เน่ืองจากมี 

Tracking แตไมสามารถดูอะไรไดเลย ตองโทรสอบถามแทน ซึ่งติดตอยุงยาก 

: รอยละ 25.93 
 

 

2. ควรปรับปรุงการใหบริการใหมีความรวดเร็วย่ิงข้ึน ลดข้ันตอนที่ลาชา : รอยละ 18.52   
3. ควรมีการลดหยอนคาบริการ หากเปนการวิเคราะหของนักศึกษา : รอยละ 18.52   

4. เพิ่มการประชาสัมพันธหนวยงาน และแจงขอมูลขาวสารการใหบริการ

ใหมากข้ึน 

: รอยละ 3.70 
 

 

5. เพ่ิมชองทางการชําระคาบริการสวนภูมิภาคไมตองเดินทางไปชําระ

เงินสดเองที่กรมวิทยาศาสตรบริการ เชน ชองทางการโอนเงิน 

: รอยละ 3.70 
 

 

6. เรื่องการอบรม ควรจะเพิ่มหลักสูตรการอบรมใหหลากหลาย ทันสมัย 

และอยากใหจัดอบรมบอย ๆ และตอเนื่อง 

: รอยละ 3.70 
 

 

7. อยากใหเพ่ิมอุปกรณ เครื่องมือในการทดสอบมากกวานี้ : รอยละ 3.70   

8. ระบบ MOST ใชงานยุงยากซับซอน คอื บางหัวขอไมมีทดสอบที่หนา

ระบบ แตพอโทรสอบถามเจาหนาที่บอกทําได 

: รอยละ 0.98 
 

 

9. อยากใหเห็นความสําคัญของกรมวิทยาศาสตรบริการของไทยมากกวา

ตางประเทศ 

: รอยละ 0.98 
 

 

 สําหรับตัวอยางที่ไมแสดงความคิดเห็น   279 91.18 
รวมทั้งสิ้น  306 100.00 

จากตารางท่ี 10 พบวา  

 กลุมผูรับบริการของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) สวนใหญ 
ไมมีขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ รอยละ 91.18 และมีเพียงสวนนอยท่ีมีขอคิดเห็น หรือ
ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ รอยละ 8.82 โดยเสนอแนะในเรื่องควรปรับปรุงอยากใหมีการ Update 
สถานะการทดสอบใน MOST ดวย เน่ืองจากมี Tracking แตไมสามารถดูอะไรไดเลย ตองโทร
สอบถามแทน ซึ่งติดตอยุงยาก รอยละ 25.93 ควรปรับปรุงการใหบริการใหมีความรวดเร็วย่ิงข้ึน  
ลดขั้นตอนที่ลาชา และควรมีการลดหยอนคาบริการ หากเปนการวิเคราะหของนักศึกษา รอยละ 
18.52 เพ่ิมการประชาสัมพันธหนวยงาน และแจงขอมูลขาวสารการใหบริการใหมากขึ้น เพิ่มชอง
ทางการชําระคาบริการสวนภูมิภาคไมตองเดินทางไปชําระเงินสดเองท่ีกรมวิทยาศาสตรบริการ เชน 
ชองทางการโอนเงิน เพิ่มชองทางการชําระคาบริการสวนภูมิภาคไมตองเดินทางไปชําระเงินสดเอง 
ท่ีกรมวิทยาศาสตรบริการ เชน ชองทางการโอนเงิน เรื่องการอบรม ควรจะเพ่ิมหลักสูตรการอบรม 
ใหหลากหลาย ทันสมัย และอยากใหจัดอบรมบอย ๆ และตอเนื่อง และอยากใหเพิ่มอุปกรณ 
เครื่องมือในการทดสอบมากกวานี้ รอยละ 3.70 ตามลําดับ  
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 ผลสํารวจของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

 งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ตารางท่ี 11 จํานวนและรอยละของประเภทหนวยงานท่ีมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม 
ผูมีสวนไดสวนเสียของงานบรกิารทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประเภทหนวยงาน จํานวน รอยละ 
1. สวนราชการ 3 30.00 
2. รัฐวิสาหกิจ 2 20.00 
3. องคกรมหาชน 0 0.00 
4. หนวยงานในกํากับของรัฐ 2 20.00 
5. สมาคม/มูลนิธิ 0 0.00 
6. องคกรวิชาชีพ 0 0.00 
7. หนวยงานเอกชน 3 30.00 

รวม 10 100.00 

 จากตารางท่ี 11 พบวา 

 ประเภทหนวยงานท่ีมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการของกลุมผู มีสวนไดสวนเสียของ 

งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัตกิาร (กองวัสดุวิศวกรรม) สวนใหญเปนหนวยงานในสวนราชการและ

หนวยงานเอกชนมากที่สุด ในสัดสวนที่เทากัน รอยละ 30.00 รองลงมา คือ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

และหนวยงานในกํากับของรัฐ ในสัดสวนที่เทากัน รอยละ 20.00 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 12 จํานวนและรอยละของวัตถุประสงคในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม
ผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม)  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

วัตถุประสงคในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จํานวน รอยละ 

1. ขอคําปรึกษา 3 30.00 

2. ขอขอมูล 3 30.00 

3. ขอรับบริการ  6 60.00 

4. ประสานงานทั่วไป 3 30.00 

5. ประชุม/สัมมนา 2 20.00 
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 จากตารางท่ี 12 พบวา 

 วัตถุประสงคในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของ 

งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) สวนใหญมาติดตอขอรับบริการมากท่ีสุด 

รอยละ 60.00 รองลงมา คือ ขอคําปรึกษา ขอขอมูล และประสานงานท่ัวไป ในสัดสวนท่ีเทากัน  

รอยละ 30.00 และประชมุ/สัมมนา รอยละ 20.00 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 13 จํานวนและรอยละของหนวยงาน/งานบริการที่มาติดตอ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสีย 
ของงานบรกิารทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

หนวยงาน/งานบริการ จํานวน รอยละ 

1. สํานักงานเลขานุการกรม เชน ศูนยรับบริการเบ็ดเสร็จ, การเงิน, พัสดุ, 

ประชาสัมพันธ  

0 0.00 

2. สํานักเทคโนโลยีชุมชน  1 10.00 

3. สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ  0 0.00 

4. สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ  0 0.00 

5. สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4 40.00 

6. กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค  2 20.00 

7. กองวัสดุวิศวกรรม 10 100.00 

8. กองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร 0 0.00 

9. กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ 0 0.00 

 

 จากตารางท่ี 13 พบวา 

 กลุมผูมสีวนไดสวนเสียของงานบรกิารทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) ท้ังหมด

เคยมาติดตอท่ีกองวัสดุวิศวกรรม รองลงมา คือ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี รอยละ 40.00 กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค รอยละ 20.00 และสํานักเทคโนโลยี

ชุมชน รอยละ 10.00 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 14 จํานวนและรอยละของความถี่ในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม 
ผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม)  
(ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา)  

ความถี่ในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จํานวน รอยละ 
1. 1 – 5 คร้ัง 10 100.00 
2. 6 – 10 ครั้ง 0 0.00 
3. 11 – 15 คร้ัง 0 0.00 
4. มากกวา 15 ครั้ง 0 0.00 

รวม 10 100.00 

 จากตารางท่ี 14 พบวา 

 ความถ่ีในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการ

ทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา ท้ังหมดมาติดตอกรม

วิทยาศาสตรบริการ 1 – 5 ครั้ง 

 

ตารางท่ี 15 จํานวนและรอยละของประเภทแหลงขอมูลท่ีทําใหผูมีสวนไดสวนเสียรูจักกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม)  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ประเภทของแหลงขอมูล จํานวน รอยละ 
1. เว็บไซต 6 60.00 
2. เฟสบุก 0 0.00 
3. วิทยุ/โทรทัศน 1 10.00 
4. สื่อสิ่งพิมพ 1 10.00 
5. บุคคลแนะนํา 3 30.00 
6. งานสัมมนา/นิทรรศการ 3 30.00 
7. อื่น ๆ (รูจักเพราะเปนหนวยงานราชการในสังกัดเดียวกัน หรือเปน
หนวยงานที่ทํางานรวมกัน) 

2 20.00 

 

 จากตารางท่ี 15 พบวา 

 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม)  

สวนใหญรูจักกรมวิทยาศาสตรบริการผานทางเว็บไซตมากท่ีสุด รอยละ 60.00 รองลงมา คือ  

บุคคลแนะนํา และงานสัมมนา/นิทรรศการ ในสัดสวนท่ีเทากัน รอยละ 30.00 อื่น ๆ เชน รูจักเพราะ

เปนหนวยงานราชการในสังกัดเดียวกัน หรือเปนหนวยงานท่ีทํางานรวมกัน รอยละ 20.00 และ 

วิทยุ/โทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพ ในสัดสวนที่เทากัน รอยละ 10.00 ตามลําดบั 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -20- 

สวนท่ี 2 ประเมินความคาดหวัง และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ตารางท่ี 16 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ  
(กองวสัดุวศิวกรรม) 

ประเด็นความคาดหวัง 
ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน รวดเร็ว และไมยุงยาก
ซับซอน 

0 0 4 4 2 3.80 0.789 มาก 76.00 
(0.00) (0.00) (40.00) (40.00) (20.00)     

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ 0 0 4 5 1 3.70 0.675 มาก 74.00 
(0.00) (0.00) (40.00) (50.00) (10.00)     

3. ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ 0 0 3 5 2 3.90 0.738 มาก 78.00 

(0.00) (0.00) (30.00) (50.00) (20.00)     

4. ไดรับบริการท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเสมอภาค 
ไมเลือกปฏบิัติ 

0 0 1 7 2 4.10 0.568 มาก 82.00 
(0.00) (0.00) (10.00) (70.00) (20.00)     

5. ชองทางการใหบริการสะดวก เขาถึงงาย และมีความ
หลากหลาย 

0 0 1 7 2 4.10 0.568 มาก 82.00 
(0.00) (0.00) (10.00) (70.00) (20.00)     

6. มีการประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการ หรือขอมูล
ขาวสารผานชองทางที่หลากหลาย และทั่วถึง 

0 0 4 5 1 3.70 0.675 มาก 74.00 
(0.00) (0.00) (40.00) (50.00) (10.00)     

7. ผลลัพธของการใหบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ 0 0 1 6 3 4.20 0.632 มาก 84.00 
(0.00) (0.00) (10.00) (60.00) (30.00)     

8. ผลลัพธของการใหบริการตรงตามความตองการ และ
สามารถนําไปใชประโยชนได 

0 0 1 6 3 4.20 0.632 มาก 84.00 
(0.00) (0.00) (10.00) (60.00) (30.00)     
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ตารางท่ี 16 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานบริการทดสอบทาง
หองปฏบิัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประเด็นความคาดหวัง 

ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความ

คาดหวัง 

รอยละ

ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

9. อัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการมีความชัดเจน  
คุมคา และเหมาะสม 

0 0 3 6 1 3.80 0.632 มาก 76.00 
(0.00) (0.00) (30.00) (60.00) (10.00)     

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

0 0 1 7 2 4.10 0.568 มาก 82.00 
(0.00) (0.00) (10.00) (70.00) (20.00) 

    
11. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบริการ 0 0 2 7 1 3.90 0.568 มาก 78.00 

(0.00) (0.00) (20.00) (70.00) (10.00)     
12. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชน
ในทางมิชอบ เปนตน 

0 0 1 5 4 4.30 0.675 มากที่สุด 86.00 
(0.00) (0.00) (10.00) (50.00) (40.00) 

    
13. ภาพรวมการใหบริการ 0 0 4 2 4 4.00 0.943 มาก 80.00 

(0.00) (0.00) (40.00) (20.00) (40.00)     

ผลรวมเฉล่ียจากทุกประเด็น 3.98 0.533 มาก 79.60 
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 จากตารางท่ี 16 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 
มีความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการเฉลี่ยจากทุกประเด็นอยูในระดับมาก โดยคิดเปน 3.98 คะแนน 
(รอยละ 79.60) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 5 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็นความซื่อสัตยสุจริต
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 
คิดเปน 4.30 คะแนน (รอยละ 86.00) รองลงมา คือ ประเด็นผลลัพธของการใหบริการมีความถูกตอง 
นาเชื่อถือ และประเด็นผลลัพธของการใหบริการตรงตามความตองการ และสามารถนําไปใชประโยชนได 
ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 4.20 คะแนน (รอยละ 84.00) ประเดน็ไดรับบริการที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 
มีความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ประเด็นชองทางการใหบริการสะดวก เขาถึงงาย และมีความหลากหลาย 
และประเด็นความรูความสามารถของบุคลากรในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถามชี้แจงขอสงสัย  
ใหคําแนะนํา ชวยแกไขปญหาไดอยางถูกตอง นาเชื่อถือ และเปนประโยชน ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 
4.10 คะแนน (รอยละ 82.00) ประเด็นความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ และประเด็นความ
เพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบริการ คิดเปน 3.90 คะแนน (รอยละ 78.00) ประเด็นข้ันตอนการ
ใหบริการที่ชัดเจน รวดเร็ว และไมยุงยากซับซอน และประเด็นอัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการ 
มีความชัดเจน คุมคา และเหมาะสม ในสัดสวนท่ีเทากัน คดิเปน 3.80 คะแนน (รอยละ 76.00) ตามลําดับ 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
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ตารางที่ 17 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานบริการทดสอบทาง
หองปฏบัิติการ (กองวสัดวุิศวกรรม) 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน รวดเร็ว และไมยุงยาก
ซับซอน 

0 1 5 3 1 3.40 0.843 ปานกลาง 68.00 
(0.00) (10.00) (50.00) (30.00) (10.00)     

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ 1 2 3 4 0 3.00 1.054 ปานกลาง 60.00 
(10.00) (20.00) (30.00) (40.00) (0.00)     

3. ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ 0 0 4 4 2 3.80 0.789 มาก 76.00 

(0.00) (0.00) (40.00) (40.00) (20.00)     

4. ไดรับบริการท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเสมอภาค 
ไมเลือกปฏิบัต ิ

0 0 2 5 3 4.10 0.738 มาก 82.00 
(0.00) (0.00) (20.00) (50.00) (30.00)     

5. ชองทางการใหบริการสะดวก เขาถึงงาย และมีความ
หลากหลาย 

0 0 5 4 1 3.60 0.699 มาก 72.00 
(0.00) (0.00) (50.00) (40.00) (10.00)     

6. มีการประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการ หรือขอมูล
ขาวสารผานชองทางท่ีหลากหลาย และทั่วถึง 

0 0 5 5 0 3.50 0.527 มาก 70.00 
(0.00) (0.00) (50.00) (50.00) (0.00)     

7. ผลลัพธของการใหบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ 0 0 2 5 3 4.10 0.738 มาก 82.00 
(0.00) (0.00) (20.00) (50.00) (30.00)     

8. ผลลัพธของการใหบริการตรงตามความตองการ และ
สามารถนําไปใชประโยชนได 

0 0 2 5 3 4.10 0.738 มาก 82.00 
(0.00) (0.00) (20.00) (50.00) (30.00)     

 
 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
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ตารางท่ี 17 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานบริการทดสอบทาง
หองปฏิบัติการ (กองวัสดุวศิวกรรม) 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

รอยละ

ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

9. อัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการมีความชัดเจน  
คุมคา และเหมาะสม 

0 0 4 4 2 3.80 0.789 มาก 76.00 
(0.00) (0.00) (40.00) (40.00) (20.00)     

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

0 0 2 6 2 4.00 0.667 มาก 80.00 
(0.00) (0.00) (20.00) (60.00) (20.00) 

    
11. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบริการ 0 0 2 6 2 4.00 0.667 มาก 80.00 

(0.00) (0.00) (20.00) (60.00) (20.00)     
12. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชน
ในทางมิชอบ เปนตน 

0 0 1 4 5 4.40 0.699 มากที่สุด 88.00 
(0.00) (0.00) (10.00) (40.00) (50.00) 

    
13. ภาพรวมการใหบริการ 0 0 3 4 3 4.00 0.816 มาก 80.00 

(0.00) (0.00) (30.00) (40.00) (30.00)     

ผลรวมเฉล่ียจากทุกประเด็น 3.83 0.518 มาก 76.60 
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 จากตารางท่ี 17 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม)  

มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการเฉลี่ยจากทุกประเด็นอยูในระดับมาก คิดเปน 3.83 คะแนน 

(รอยละ 76.60) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 5 อันดับแรก ดังน้ี ประเด็นความซื่อสัตย

สุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชนในทางมิชอบ 

เปนตน คิดเปน 4.40 คะแนน (รอยละ 88.00) รองลงมา คือ ประเด็นไดรับบริการที่เปนมาตรฐาน

เดียวกันมีความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ และประเด็นผลลัพธของการใหบริการมีความถูกตอง 

นาเชื่อถือ ในสัดสวนที่ เทากัน คิดเปน 4.10 คะแนน (รอยละ 82.00) ประเด็นผลลัพธของ 

การใหบรกิารตรงตามความตองการ และสามารถนําไปใชประโยชนได ประเด็นความรูความสามารถของ

บุคลากรในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถามช้ีแจงขอสงสัย, ใหคําแนะนํา, ชวยแกไขปญหาได

อยางถูกตอง, นาเชื่อถือ และเปนประโยชน และประเด็นความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบริการ 

ในสัดสวนที่เทากัน คิดเปน 4.00 คะแนน (รอยละ 80.00) ประเด็นความครบถวน ถูกตองของการ

ใหบริการ และประเด็นอัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการมีความชัดเจน  คุมคา และเหมาะสม  

ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 3.80 คะแนน (รอยละ 76.00) ประเด็นชองทางการใหบริการสะดวก 

เขาถึงงาย และมีความหลากหลาย คิดเปน 3.60 คะแนน (รอยละ 72.00) ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 3 ประเมินความไมพงึพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ตารางท่ี 18 จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประเด็นท่ีไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ จํานวน รอยละ 
ไมมีประเด็นไมพึงพอใจ 7 70.00 
มีประเด็นไมพึงพอใจ 3 30.00 

ประเด็นไมพึงพอใจ อันดับ รอยละ  

1. ระยะเวลาในการใหบรกิาร 1 44.44  

2. ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน 2 16.67  

3. การประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ 2 16.67  
4. ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ 2 16.67  
5. ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการใหบริการ 3 5.56  

รวมท้ังสิ้น 10 100.00 
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 จากตารางท่ี 18 พบวา  

 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม)  

สวนใหญไมมีประเด็นที่ไมพึงพอใจ รอยละ 70.00 และมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจ รอยละ 30.00  

โดยมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก อันดับ 1 คือ ระยะเวลาในการใหบริการ  

รอยละ 44.44 รองลงมา อันดับ 2 คือ ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน การประกาศ

หรือแจงขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการใหบริการ และความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ ในสัดสวน 

ที่เทากัน รอยละ 16.67 และอันดับ 3 คือ ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการใหบริการ  

รอยละ 5.56 ตามลําดบั 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
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สวนท่ี 4 ประเมินความเชื่อม่ันในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ตารางท่ี 19 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความเชื่อม่ันในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานบริการทดสอบทาง
หองปฏบิัติการ (กองวัสดวิุศวกรรม) 

ประเด็นความเชื่อม่ัน 
ระดับความเชื่อม่ัน 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
เชื่อม่ัน 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ความเปนสวนราชการ 0 0 0 5 5 4.50 0.527 มากที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)     

2. ไดการรบัรองตามมาตรฐานสากล 0 0 0 5 5 4.50 0.527 มากที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)     

3. ความรูความสามารถของบุคลากร 0 0 1 5 4 4.30 0.675 มากที่สุด 86.00 
(0.00) (0.00) (10.00) (50.00) (40.00)     

4. ประสิทธิภาพและความคุมคา 0 0 1 6 3 4.20 0.632 มาก 84.00 
(0.00) (0.00) (10.00) (60.00) (30.00)     

5. ใหบริการดวยความถูกตอง เที่ยงตรง เชื่อถือได 0 0 0 7 3 4.30 0.483 มากที่สุด 86.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (70.00) (30.00)     

6. ความสามารถของเคร่ืองมือและอุปกรณวิทยาศาสตร 0 0 0 5 5 4.50 0.527 มากที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)     

7. ดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจรติ สามารถ
ตรวจสอบได 

0 0 1 5 4 4.30 0.675 มากที่สุด 86.00 
(0.00) (0.00) (10.00) (50.00) (40.00)     

8. บุคลากรปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัต ิ 0 0 0 5 5 4.50 0.527 มากที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)     

9. การรักษาความลับของผูรับบริการ 0 0 0 5 5 4.50 0.527 มากที่สุด 90.00 
(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (50.00)     

ผลรวมเฉล่ียจากทุกประเด็น 4.40 0.483 มากท่ีสุด 88.00 
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 จากตารางท่ี 19 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 

มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมากที่สุด คิดเปน 4.40 คะแนน (รอยละ 88.00) 

โดยประเด็นท่ีมีความเชื่อมั่นมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก ประเด็นความเปนสวนราชการ ประเด็น 

ไดการรับรองตามมาตรฐานสากล ประเด็นความสามารถของเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตร  

ประเด็นบุคลากรปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ และประเด็นการรักษาความลับ 

ของผูรับบริการ ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 4.50 คะแนน (รอยละ 90.00) รองลงมา คือ ประเด็น

ความรูความสามารถของบุคลากร ประเด็นใหบริการดวยความถูกตอง เท่ียงตรง เชื่อถือได และ

ประเด็นดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได คิดเปน 4.30 คะแนน  

(รอยละ 86.00) และประเด็นประสิทธิภาพและความคุมคา คิดเปน 4.20 คะแนน (รอยละ 84.00) 

ตามลําดับ 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ตารางท่ี 20 จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสะดวกในการติดตอกับกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ชองทางท่ีสะดวกในการติดตอ จํานวน รอยละ 

1. ติดตอดวยตนเอง 4 40.00 
2. อีเมล 6 60.00 
3. ไปรษณีย 1 10.00 
4. โทรศัพท 7 70.00 
5. โทรสาร (Fax) 0 0.00 
6. ขอความ SMS 0 0.00 
7. เฟสบุก 2 20.00 
8. ไลน 2 20.00 

 จากตารางท่ี 20 พบวา  

 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม)  

สวนใหญสะดวกติดตอกับกรมวิทยาศาสตรบริการผานทางโทรศัพท รอยละ 70.00 รองลงมา คือ 

สะดวกติดตอผานทางอีเมล รอยละ 60.00 สะดวกมาติดตอดวยตนเอง รอยละ 40.00 สะดวกติดตอ

ผานทางเฟสบุก และสะดวกติดตอผานทางไลน ในสัดสวนท่ีเทากัน รอยละ 20.00 และสะดวกติดตอ

ผานทางไปรษณีย รอยละ 10.00 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 21 จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความตองการ หรือความคาดหวังให 
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ 
งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม)  

ความตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จํานวน รอยละ 

1. ไมมีความตองการ หรอืความคาดหวัง 1 10.00 

2. มีความตองการ หรือความคาดหวัง 9 90.00 

รวมท้ังสิ้น 10 100.00 

 จากตารางที ่21 พบวา  

 ผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) สวนใหญ 

มีความตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพ่ิมเติม รอยละ 90.00 

และมีเพียงสวนนอยท่ีไมมีความตองการ หรือความคาดหวัง รอยละ 10.00 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 22 จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวังให 
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ 
งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
(เฉพาะผูท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวัง) 

ประเด็นท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวัง จํานวน รอยละ 

1. ขยายการใหบริการของศนูยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณช้ัน 1 อาคารต้ัว) 

ใหครอบคลุมทุกงานบริการของหนวยงาน 
2 22.22 

2. เพ่ิมศูนยรับบริการในสวนภูมิภาค 4 44.44 

3. มีการแจงขอมูลขาวสาร เชน การรับตัวอยาง, การรับรายงานทาง SMS เปนตน 3 33.33 

4. การสงมอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผานระบบออนไลน 4 44.44 

5. การสงมอบรายงานทดสอบความชํานาญผานระบบออนไลน 0 0.00 

6. ใหมีการรับชําระคาธรรมเนียมผานบัตรเครดิต 1 11.11 

7. ปรับปรุงแบบฟอรมตาง ๆ ในการขอรับบรกิารใหเขาใจงายขึ้น 2 22.22 

8. การใหบรกิารรับตัวอยางทดสอบนอกสถานท่ี (โดยคิดคาบรกิารเพ่ิม) 4 44.44 

9. อื่น ๆ (ความรวดเร็วในการทดสอบ) 2 22.22 
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 จากตารางที่ 22 พบวา  

 ความตองการ หรือความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทาง

หองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) ท่ีอยากใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหบริการเพิ่มเติม พบวา 

สวนใหญตองการใหกรมวิทยาศาสตรบริการเพ่ิมศูนยรับบริการในสวนภูมิภาค การสงมอบรายงานผล

การทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผานระบบออนไลน และการใหบริการรับตัวอยางทดสอบนอก

สถานท่ี (โดยคิดคาบริการเพ่ิม) มากท่ีสุด ในสัดสวนที่เทากัน รอยละ 44.44 รองลงมา คือ มีการแจง

ขอมูลขาวสาร เชน การรับตัวอยาง, การรับรายงานทาง SMS เปนตน รอยละ 33.33 ขยายการ

ใหบริการของศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อาคารต้ัว) ใหครอบคลุมทุกงานบริการของ

หนวยงาน ปรับปรุงแบบฟอรมตาง ๆ ในการขอรับบริการใหเขาใจงายข้ึน และอื่น ๆ (ความรวดเร็ว 

ในการทดสอบ) ในสัดสวนท่ีเทากัน รอยละ 22.22 และใหมีการรับชําระคาธรรมเนียมผานบัตรเครดิต 

รอยละ 11.11 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 23 จํานวนและรอยละขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ 
งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ  จํานวน รอยละ 

 สําหรับตัวอยางท่ีแสดงความคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้  2 20.00 
1. ควรขยายหองปฏิบัติการไปยังพื้นที่  EEC พรอมจัดสง
นักวิทยาศาสตรปฏิบัติหนาที่ในเร่ืองที่ตอบสนองความตองการ
สวนใหญ, ทํางานเปนเครือขายกับนักวิทยาศาสตรในพ้ืนที่ EEC 
เปนโครงการตอเนื่อง 5 - 10 ป 

: รอยละ 50.00   

2. อยากใหมีการบริการรายงานผลผานระบบออนไลน เพราะ
ชวยลดระยะเวลา คาใชจายในการจัดสง และยังแกปญหาเรื่อง
เอกสารสูญหายไดอีกดวย 

: รอยละ 50.00   

 สําหรับตัวอยางที่ไมแสดงความคิดเห็น   8 80.00 
รวมทั้งสิ้น  10 100.00 

 จากตารางท่ี 23 พบวา  

 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) สวน

ใหญไมมีขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ รอยละ 80.00 และมีขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ 

รอยละ 20.00 โดยสวนใหญมีขอเสนอแนะในเรื่องควรขยายหองปฏิบัติการไปยังพ้ืนที่ EEC พรอม

จัดสงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติหนาที่ในเร่ืองท่ีตอบสนองความตองการสวนใหญ, ทํางานเปนเครือขายกับ

นักวิทยาศาสตรในพ้ืนท่ี EEC เปนโครงการตอเน่ือง 5 - 10 ป และอยากใหมีการบริการรายงานผลผาน

ระบบออนไลน เพราะชวยลดระยะเวลา คาใชจายในการจัดสง และยังแกปญหาเรื่องเอกสารสูญหาย

ไดอีกดวย ในสัดสวนท่ีเทากัน รอยละ 50.00   
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 ผลสํารวจเชิงคุณภาพ 
 

 งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร) 

การสัมภาษณเชิงลึกของกลุมผูรับบริการงานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 

ประกอบดวย เจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐและผูประกอบธุรกิจ จํานวน 3 คน เปนการสํารวจขอมูล

ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของ 

กรมวิทยาศาสตรบริการในประเด็นตาง ๆ นั้น สามารถสรปุไดดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

ผูรับบริการซึ่งเปนผูใหสัมภาษณเปนเจาหนาท่ีของหนวยงานในระดับผูอํานวยการและผูจัดการ 

โดยงานท่ีใชบริการสวนใหญ คือ งานวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี และการใชบริการทดสอบ

มาตรฐานคาผลิตภัณฑตามหลักวิศวกรรม การวิเคราะหทดสอบดานวัตถุดิบที่ใชในการผลิตแกว และ

ผลิตภัณฑแกว การฝกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานเคมี และกระบวนการผลิตแกว เปนตน            

สวนท่ี 2 การรับรู และติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

2.1 ทานสนใจหรือติดตามขอมูลขาวสารในดานใดของกรมวิทยาศาสตรบริการบอยท่ีสุด 

ผู รับบริการมีความสนใจ หรือมีการติดตามขอมูลขาวสารของกรมวิทยาศาสตรบริการ  

โดยติดตามขอมูลผานเว็บไซตของกรมวิทยาศาสตรบริการ โดยเร่ืองที่สนใจเขาดูบอยท่ีสุด คือ  

การทดสอบหองปฏิบัติการมาตรฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานเครื่องมือทดสอบคา

ผลิตภัณฑใหม ๆ ที่กรมวิทยาศาสตรบรกิารจัดใหมีข้ึน ดานการฝกอบรมเก่ียวกับกระบวนการผลิตแกว 

เทคนิคการลดตนทุนการผลิต การทดสอบเกี่ยวกับมาตรฐานของแกว ดานเซรามิก องคความรูเกี่ยวกับ

การกรองนํ้า (อุบัติภัยน้ําแหงนํ้าแลง) และดานเคมีปฏิบัติ  

2.2 ชองทางใดท่ีทานคิดวากรมวิทยาศาสตรบริการควรใชในการเผยแพรขอมูลขาวสาร

และการใหบริการไดดีและเหมาะสมมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

ผูรบับริการบางทานมีความเห็นวาชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสาร และการใหบรกิารไดดี

และเหมาะสมมากท่ีสุดนั้น โดยปกติท่ัวไปทางกรมวิทยาศาสตรบริการ มีหนังสือแจงขอมูลขาวสาร

ตามปกติ สวนชองทางการติดตอนั้นปกติใชอินเตอรเน็ต อีเมล หรือใชโทรศัพทขอคําปรึกษาเรื่องการ

วิเคราะหทดสอบ แตในสวนของโทรศัพท พบวา มีข้ันตอนคอนขางยุงยากเสียเวลากวาจะถึงแหลงขอมูล 

ดังน้ัน ชองทางท่ีดีที่สุด คือ การใชเว็บไซต ในขณะที่การใชแอพพลิเคชั่นตาง ๆ เชน ไลน ผานสมารท

โฟนจะชวยใหเขาถึงขอมูลไดเร็วขึ้น สําหรับชองทางท่ีกรมวิทยาศาสตรบริการ ควรมีเพ่ิมเตมิ คือ ทาง 
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เฟสบุก เพ่ือใหผูรับบริการติดตามขาวสารไดงาย และควรมีการจัดทํา Workshop ดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีรวมกัน เพ่ือสรางความเขาใจงานกันมากขึ้น 

สวนท่ี 3 ความคาดหวัง และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการในแตละงานบริการ  

3.1 เหตุผลใดท่ีทานควรเลือกใชบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ  

ผูรับบริการมีความเห็นวาเหตุผลที่เลือกใชบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ เน่ืองจากเปน

หนวยงานราชการหลัก บุคลากรของกรมวิทยาศาสตรบริการสวนใหญเปนนักเรียนทุนของ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีองคความรู ความเชี่ยวชาญ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานก็บริการ

รวดเร็ว อํานวยความสะดวกดี มีการใหบริการโดยคิดคาบริการที่เหมาะสม ระยะเวลาในการทดสอบ 

ก็มีความเหมาะสม รวมทั้งมีเครื่องมือท่ีมีความพรอม สามารถรับรองการทดสอบไดหลากหลาย และ 

มีความนาเช่ือถือของผลการทดสอบ 

3.2 ทานมีความพึงพอใจในการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการดานใดมากท่ีสุด 

เพราะเหตุใด 

ผูรับบริการมีความรูสึกพึงพอใจในการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการดานบุคลากร 

มีความรู ความรับผิดชอบ ทําใหการประสานงานหรือปฏิบัติงานรวมกันบรรลุผล และมีอัธยาศัยดี 

รวมทั้งระยะเวลาในการสงงานที่มีระบบ/ขั้นตอนการตรวจติดตามท่ีดี รวมท้ังดานเทคนิคท่ีสามารถ

รองรับกับความตองการในการทดสอบ เชน การทดสอบมาตรฐานขวดแกวท่ีเปนบรรจุภัณฑยา  

อีกสวนคือ การฝกอบรมท่ีชวยลดตนทุนการผลิตของผูประกอบการได 

3.3 ทานมีความตองการ หรือคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการเพิ่มเติมหรือปรับปรุง

การใหบริการเรื่องใดบาง เพื่อใหเกิดประโยชนกับผูรับบริการมากที่สุด  

 ผู รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการ แตผูรับบริการบางทานมีขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงการบริการ ดังน้ี 

(1) มีความตองการอยากใหกรมวิทยาศาสตรบริการมีการลงทุนเครื่องมือในการ

ทดสอบอยางตอเน่ือง มมีาตรฐาน มีหองทดสอบ มีศูนยทดสอบที่ไดมาตรฐาน เพ่ือรองรับงานบริการ

ในภาคอุตสาหกรรม  

(2) ควรปรับปรุงเรื่องความรวดเร็วในการวิเคราะหทดสอบผลิตภัณฑ เพราะทาง

บริษัท และลูกคาของบริษัทตองรอผลทดสอบวาผานหรือไม ฉะนั้น ควรมีกําหนดระยะเวลาท่ีแนนอน  

(3) ควรปรับปรุงกฎระเบียบเรื่องการชําระเงิน เนื่องจากกรมวิทยาศาสตรบริการ  

มีขอกําหนดตองชําระเงินกอนเริ่มกระบวนการวิเคราะหแตทราบผลชา และเมื่อเปรียบเทียบกับ

ภาคเอกชนท่ีมีบริการวิเคราะหทดสอบเชนกัน สามารถเปดชองใหชําระเงินตอเมื่อไดรับทราบผลแลว    
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สวนท่ี 4 ความเช่ือมั่นในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ     

4.1 โดยภาพรวม ทานมีความเชื่อม่ันตอการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการอยูใน

ระดับใด ถาคะแนนเต็ม 10 ทานใหคะแนนความเช่ือมั่นตอการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ

กี่คะแนน เพราะเหตุใด  

  ผูรับบริการมีความเชื่อมั่นตอการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการอยูในระดับความเชื่อมั่น

มากท่ีสุด ในระดับคะแนนเฉลี่ย 9.00 จากคะแนนเต็ม 10  (ผูรับบรกิารท่ีใหสัมภาษณ จํานวน 3 คน 

ใหคะแนนความเชื่อม่ัน 10 คะแนน จํานวน 1 คน, 9 คะแนน จํานวน 1 คน และ 8 คะแนน  

จํานวน  1 คน)  เหตผุลเนื่องจากมีความเชื่อมั่นในการใหบริการ โดยบุคลากรมีความชํานาญเชี่ยวชาญ

ในแตละดาน และเครื่องมือท่ีมีความพรอม กรอบระยะเวลา ราคาคาบริการมีความเหมาะสม ตลอดจน

มีความพรอมของสถานท่ี บุคลากรในการบริการมีความรับผิดชอบ มีความสามารถ อัธยาศัยดี และ

เปดเผยจริงใจ ไมเอาเปรียบและใหเกียรติกัน รวมถึงการเปดฝกอบรมใหกับหนวยงานภายนอกที่มี

ความนาเชื่อถือและมีความชํานาญ  

สวนท่ี 5 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเดนของการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

5.1 ทานคิดวากรมวิทยาศาสตรบริการ มีจุดเดนของการใหบริการในเรื่องใด เพราะเหตุใด  

    ผูรับบริการมีความเห็นวา กรมวิทยาศาสตรบริการมีจุดเดนของการใหบรกิารคือ การใหความรู

ไปสูการปฏิบัติ พัฒนาใชประโยชนจริง โดยไมหวงความรู หรือโออวดตัวและพรอมรับฟง เปดกวาง  

ทําใหมีการตอยอดย่ิงข้ึน นอกจากนั้นมีจุดเดนดานการทดสอบ เคร่ืองมือในการทดสอบมีมาตรฐาน 

ตลอดจนบุคลากรที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับดานเทคนิค/การทดสอบ มีความเชี่ยวชาญ นอกจากน้ัน 

กรมวิทยาศาสตรบริการรูโจทยของภาคอุตสาหกรรมวาตองการการสนับสนุนดานใด เชน กรณีของ

ผูรับบริการ พบวา ทางกรมวิทยาศาสตรบริการสนับสนุนจัดต้ังหนวยตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑบรรจุ

ภัณฑขวดยา ซึ่งตอบโจทยของบริษัทผูประกอบการ และมีบริการเฉพาะท่ีกรมวิทยาศาสตรบริการ

เพียงแหงเดยีวเทานั้น 

สวนท่ี 6 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

6.1 ขอเสนอแนะอื่น  ๆเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ

ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น อยางไรบาง 

ผูรบับริการไดมีขอเสนอแนะใหกรมวิทยาศาสตรบริการดําเนินการ ดังน้ี 

(1) เพ่ิมประสิทธิภาพการทดสอบใหรวดเร็ว เพื่อตอบโจทยภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการ

แขงขันสูง รวมท้ังควรมีการลงทุนดานเครื่องมืออยางตอเน่ืองและเทาเทียม มีการพัฒนาปรับตัวใหเขา

กับภาคอุตสาหกรรมท้ังในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และอุตสาหกรรมระดบัโลก  
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(2) กรมวิทยาศาสตรบริการมีศกัยภาพ มีบุคลากรที่มีความสามารถดานการวิจัย และ

หองปฏิบัติการ แตมีขอจํากัดในการพัฒนาไปสูผลิตภัณฑ สรางมูลคาเพ่ิม ซึ่งปจจุบันตองยอมรับวา 

การวิจัยและหองปฏิบัติการ มีสวนสําคัญในการพัฒนา เพราะเปนตัวปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ 

ตาง ๆ หากสามารถผลักดันตนแบบมาตรฐานจากงานวิจัยไปสูผลิตภัณฑจําหนายไดก็จะเปนเรื่องท่ีดี

และเปนการตอบโจทยภาคอุตสาหกรรม 

  (3) เพ่ิมชองทางการติดตอสื่อสารที่รวดเร็ว และอัพเดทกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตรบริการ

บนแอพพลิเคชั่น เฟสบุก หรือ ไลน เปนตน 

(4) การชําระเงินตองการใหมีความยืดหยุนเหมือนบริษัทเอกชน คือ รับผลวิเคราะห

เรียบรอยแลวจึงชําระเงิน  

  (5) มีการเชื่อมโยงองคความรูระหวางกรมวิทยาศาสตรบริการกับภาคอุตสาหกรรม 

กรณีตัวอยางของผูรับบริการอยากเพิ่มความรูเรื่องผลิตภัณฑแกวเปนการเฉพาะตองการใหมีเพิ่ม

มากกวาท่ีมีอยูเพ่ือการนําไปพัฒนาตอยอดดานผลติภัณฑ เปนตน  
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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 ถาคะแนน
เต็ม 10 ทานใหคะแนนความเชื่อมั่นตอการใหบรกิารของกรมวิทยาศาสตรบริการกี่คะแนน  เพราะเหตุใด 

 

สวนที่ 5 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเดนของการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

5.1 ทานคิดวากรมวิทยาศาสตรบริการ มีจุดเดนของการใหบริการในเร่ืองใด เพราะเหตุใด 
 

สวนที่ 6 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

6.1 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อยางไรบาง

แบบสัมภาษณการสํารวจความคาดหวัง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ 
เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ประจําปงบประมาณ 2561 
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แบบสอบถาม เรื่อง การสํารวจความคาดหวัง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ 
เก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการบริการ ประจําปงบประมาณ 2561 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู  รับบ ริการและผู มี ส  วนได ส  วน เสียของกรมวิทยาศาสตร บ ริการ  
ประจําปงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงคเพื่อการประเมินคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ และใช
เปนขอมลูในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ ซ่ึงเปนประโยชนในการปรับปรงุระบบบริหารจัดการและใหบริการของ
กรมวิทยาศาสตรบริการ 

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/ลูกจางเอกชน 
  3. เจาของธุรกิจ/โรงงาน/อุตสาหกรรม  4. ผูประกอบการ OTOP/SMEs 
  5. เกษตรกร  6. นักเรียน/นักศึกษา 
  7. แมบาน/พอบาน  8. อ่ืน ๆ........................................................ 

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

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

 

งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัตกิาร

(กองวัสดุวิศวกรรม) เลขที่แบบสอบถาม......................... 
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สวนท่ี 2 ประเมินความคาดหวัง และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ  

คําช้ีแจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  ใน  ที่ตรงกับความเห็นของทานมากท่ีสุด 

ประเด็นการใหบริการ 
ระดับความคาดหวัง  ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ            
1. การประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอน
และระยะเวลาการใหบริการ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

2. ขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน กระชับ และ
ไมซับซอน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

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

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

6. การแจงผลการดําเนินงานแกผูรับบริการ
ทราบอยางชัดเจน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

7.ระบบ MOST One Stop Service ใชงานงาย 
สะดวก และไมยุงยากซับซอน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

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

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

9. ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการ
อยางสภุาพ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

10. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน  
ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชน
ในทางมิชอบ เปนตน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

11. ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพ
ทาทางของผูใหบริการ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

12. การใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัต ิ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

13. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบริการ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก            

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

15. ความเพียงพอของจุด/ชองการใหบริการ/ 
อุปกรณการใหบริการเหมาะสม 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
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ประเด็นการใหบริการ 
ระดับความคาดหวัง  ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

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

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

17. การเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ เชน 
กลองรับขอความคิดเห็น, แบบสอบถาม เปนตน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

18. มีชองทางการติดตอประสานงานในหลายรูปแบบ 
เชน ทางโทรศัพท, อีเมล, สื่ออินเตอรเน็ต เปนตน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

19. ความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีใหบริการ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

ดานการใหบริการ            

20. การไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

21. การบรกิารมีความถูกตอง นาเชื่อถือ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

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

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

ภาพรวมการใหบริการ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
 

สวนท่ี 3 ประเมินความไมพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ทานมีประเด็นที่ ไมพึงพอใจ ตอคุณภาพการใหบริการหรือไม 

 1. ไมมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจ (ขามไปตอบในสวนที่ 4) 

 2. มีประเด็นท่ีไมพึงพอใจ  ( โปรดระบุตัวเลข โดยเรียงลําดับประเด็นที่ทานไมพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก) 

 

 

 

 

 

  อันดับ 1      

  อันดับ 2      

  อันดับ 3    

1. ระยะเวลาในการใหบริการ 2. ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน 
3. ขอมูล และองคความรูที่ไดรับ 4. การประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับขั้นตอนการใหบริการ 
5. ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการใหบริการ 6. ความนาเชื่อถือของการบริการ 
7. การรักษาความลับของผูรับบริการ 8. การใหบริการของเจาหนาท่ี 
9. การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ รปภ. 10. ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 
11. ความสะอาดเรียบรอยของอาคาร และสถานที่ใหบริการ 
12. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .............................................................. 
13. ดานอื่น ๆ (โปรดระบุ)......................................................................................................................... 
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สวนท่ี 4 ประเมินความเชื่อม่ันของผูรับบริการตอกรมวิทยาศาสตรบริการ 

คําช้ีแจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  ใน  ที่ตรงกับความเห็นของทานมากท่ีสุด 

ประเด็นความเชื่อมั่น 
ระดับความเชื่อมั่น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

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

 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

1. ทานตองการ หรือคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม หรือปรับปรุงการให บริการใดบาง  

(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

 1. ขยายการใหบริการของศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อาคารตั้ว) ใหครอบคลุมทุกงานบริการของหนวยงาน 

 2. เพ่ิมศูนยรับบริการในสวนภูมิภาค 

 3. มีการแจงขอมูลขาวสาร เชน การรับตัวอยาง การรับรายงานทาง SMS 

 4. การสงมอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผานระบบออนไลน 

 5. การสงมอบรายงานทดสอบความชํานาญผานระบบออนไลน 

 6. ใหมีการรบัชําระคาธรรมเนยีมผานบัตรเครดติ 

 7. ปรับปรุงแบบฟอรมตาง ๆ ในการขอรับบริการใหเขาใจงายขึ้น 

 8. การใหบริการรับตัวอยางทดสอบนอกสถานที่ (โดยคิดคาบรกิารเพ่ิม) 

 9. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................................................... 
2. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอื่น ๆ  

             

             

             

              
*** ขอขอบพระคุณทานท่ีกรุณาสละเวลารวมตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ *** 
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แบบสอบถาม เรื่อง การสํารวจความคาดหวัง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
เก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการบริการ ประจําปงบประมาณ 2561 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู  ร ับบริการและผู ม ีส  วนได ส วน เสียของกรมวิทยาศาสตร บร ิการ  
ประจําปงบประมาณ 2561 มวีัตถุประสงคเพื่อการประเมินคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ และใช
เปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ ซึ่งเป นประโยชนในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการและให 
บริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

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 

ประเด็นความเชื่อม่ัน 
ระดับความเชื่อมั่น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1. ความเปนสวนราชการ 5 4 3 2 1 
2. ไดการรบัรองตามมาตรฐานสากล 5 4 3 2 1 
3. ความรูความสามารถของบุคลากร 5 4 3 2 1 
4. ประสิทธิภาพและความคุมคา 5 4 3 2 1 
5. ใหบริการดวยความถูกตอง เที่ยงตรง เชื่อถือได 5 4 3 2 1 
6. ความสามารถของเคร่ืองมือและอุปกรณวิทยาศาสตร 5 4 3 2 1 
7. ดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจรติ สามารถตรวจสอบได 5 4 3 2 1 
8. บุคลากรปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ 5 4 3 2 1 
9. การรักษาความลับของผูรับบริการ 5 4 3 2 1 

 

 

1. ระยะเวลาในการใหบริการ 2. ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน 

3. ขอมูล และองคความรูที่ไดรับ 4. การประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับขั้นตอนการใหบริการ 

5. ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการใหบริการ 6. ความนาเชื่อถือของการบริการ 

7. การรักษาความลับของผูรับบริการ 8. การใหบริการของเจาหนาท่ี 

9. การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ รปภ. 10. ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 

11. ความสะอาดเรียบรอยของอาคาร และสถานที่ใหบริการ 

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

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

1. ชองทางท่ีทานสะดวกในการติดตอกับกรมวิทยาศาสตรบริการคือชองทางใด  (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)   

 1. ติดตอดวยตนเอง  2. อีเมล  3. ไปรษณยี 
 4. โทรศัพท  5. โทรสาร (Fax)  6. ขอความ SMS 
 7. เฟสบุก  8. ไลน      9. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .................... 

2. ทานตองการ หรือคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม หรือปรับปรุงการให บริการใดบาง  

(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

 1. ขยายการใหบริการของศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อาคารตั้ว) ใหครอบคลุมทุกงานบริการของหนวยงาน 

 2. เพ่ิมศูนยรับบริการในสวนภูมิภาค 

 3. มีการแจงขอมูลขาวสาร เชน การรับตัวอยาง การรับรายงานทาง SMS 

 4. การสงมอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผานระบบออนไลน 

 5. การสงมอบรายงานทดสอบความชํานาญผานระบบออนไลน 

 6. ใหมีการรบัชําระคาธรรมเนยีมผานบัตรเครดติ 

 7. ปรับปรุงแบบฟอรมตาง ๆ ในการขอรับบริการใหเขาใจงายขึ้น 

 8. การใหบริการรับตัวอยางทดสอบนอกสถานที่ (โดยคิดคาบรกิารเพ่ิม) 

 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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 งานบริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ (กองวัสดุวิศวกรรม) 
 

 ผลการทดสอบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในสวนของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพ 
การใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

 

Reliability 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.893 23 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

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

 
 

 



 

ศูนยสํารวจความคดิเห็น “นิดาโพล” -48- 

 ผลการทดสอบคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามในสวนของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพ 
การใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

 

Reliability 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.812 23 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

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

 

 

 

 

 



 

ศูนยสํารวจความคดิเห็น “นิดาโพล” -49- 

 ผลการทดสอบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในสวนของการประเมินความเชื่อม่ันในการรับบริการของ 
กรมวิทยาศาสตรบริการ  

 

Reliability 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.841 9 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


