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คํานํา 

รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ประจําปงบประมาณ 2561 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสียในคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ สํารวจความตองการและ

ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

สํารวจความเชื่อมั่นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยีในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

และนําผลการสํารวจไปใชในการวางแผนยุทธศาสตร และปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ และ

การใหบริการ เพ่ือใหผูประกอบการไดรับประโยชนจากบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการสูงสุด 

โดยผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดําเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร 

(สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) ดวยวิธีการสัมภาษณทางโทรศัพท สงแบบสอบถาม 

ทางไปรษณีย แบบสอบถามออนไลน โดยมีขนาดตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 330 หนวยตัวอยาง ซึ่งแบง

ออกเปน 1. กลุมผูรับบรกิาร จํานวน 323 หนวยตัวอยาง 2. กลุมผูมสีวนไดสวนเสีย จํานวน 7 หนวย

ตัวอยาง และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ

สัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview) จากกลุมผูรับบริการ จํานวน 4 หนวยตัวอยาง โดยดําเนินการ

สํารวจชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – มกราคม พ.ศ. 2562 ท้ังนี้ ผูวิจัยหวังวารายงานการสํารวจ

ฉบับนี้จะมีประโยชนไมมากก็นอยแกผูที่สนใจ อนึ่ง โครงการวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงลงได โดยไดรับ

ความรวมมือจากคณะทํางานของกรมวิทยาศาสตรบริการในการรวมกําหนดกรอบแนวทาง 

การดําเนินการสํารวจ รวมท้ังกลุมตัวอยางท่ีไดเสียสละเวลาแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม  

ซึ่งศูนยสํารวจความคิดเห็น “นดิาโพล” ขอขอบพระคุณทุกฝายมา ณ โอกาสนี้ 
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สารบัญตาราง  

  หนา 
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไป จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการฝกอบรมและ

พัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 
1 

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของเหตุผลในการเลือกใชบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร 
(สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

2 

ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของประเภทของแหลงขอมูลที่ทํ า ใหผู รับบ ริการ รู จัก 
กรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตามผูรับบรกิารของงานบริการฝกอบรมและพัฒนา
เทคนิคทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ)  

3 

ตารางที่ 4 คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพ 
การใหบริการของผู รับบริการงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทาง
วิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

4 

ตารางที่ 5 คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพ 
การใหบริการของผู รับบริการงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทาง
วิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

8 

ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของผู รับบริการที่มีประ เด็นที่ ไม พึงพอใจตอคุณภาพ 
การใหบริการ จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิค
ทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

12 

ตารางที่ 7 คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพ 
การใหบริการของผู รับบริการงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทาง
วิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

14 

ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละของผูรับบริการที่ มีความตองการ หรือความคาดหวังให 
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผู รับบริการของ 
งานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทาง วิทยาศาสตร  (สํ านักพัฒนา
นักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

15 

ตารางที่ 9 จํานวนและรอยละของผูรับบริการที่ มีความตองการ หรือความคาดหวังให 
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผู รับบริการของ 
งานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทาง วิทยาศาสตร  (สํ านักพัฒนา
นักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

16 

ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอ่ืน ๆ จําแนกตามผูรับบริการของ
งานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทาง วิทยาศาสตร  (สํ านักพัฒนา
นักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

17 

ตารางที่ 11 จํานวนและรอยละของประเภทหนวยงานที่มาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทาง
วิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

18 
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ตารางที่ 12 จํานวนและรอยละของวัตถุประสงคในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ 

จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทาง
วิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

18 

ตารางที่ 13  จํานวนและรอยละของหนวยงาน/งานบริการท่ีมาติดตอ จําแนกตามผูมีสวนไดสวน
เสียของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนา
นักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

19 

ตารางที่ 14  จํ านวนและร อยละของความถี่ ในการมาติดต อกรมวิทยาศาสตร บ ริก าร  
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทาง
วิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) (ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา) 

19 

ตารางที่ 15  จํานวนและรอยละของประเภทแหลงขอมูลที่ทําใหผูมีสวนไดสวนเสีย รูจัก 
กรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสยีของงานบริการฝกอบรมและ
พัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

20 

ตารางที่ 16  คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการ
ใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทาง
วิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

21 

ตารางที่ 17  คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการ
ใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทาง
วิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

24 
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ใหบริการ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิค
ทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

26 

ตารางที่ 19   คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทาง
วิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

28 

ตารางที่ 20  จํานวนและรอยละของชองทางที่สะดวกในการติดตอกับกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทาง
วิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

29 

ตารางที่ 21   จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความตองการ หรือความคาดหวังใหกรม
วิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงาน
บริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตร
หองปฏิบัติการ) 

30 

ตารางที่ 22  จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความตองการ หรือความคาดหวังใหกรม
วิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงาน
บริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตร
หองปฏิบัติการ) 

30 
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ตารางที่ 23   จํานวนและรอยละขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอ่ืน ๆ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสีย

ของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร  (สํ านักพัฒนา
นักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 
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 ผลสํารวจของกลุมผูรับบริการ 
 

 งานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนคิทางวิทยาศาสตร (สํานักพฒันานกัวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไป จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการฝกอบรมและพัฒนา
เทคนิคทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
เพศ 

1. ชาย 63 19.50 
2. หญิง 260 80.50 

รวมทั้งสิ้น 323 100.00 
ชวงอายุ 

1. นอยกวา 20 ป 0 0.00 
2. 20-29 ป 87 26.93 
3. 30-39 ป 151 46.75 
4. 40-49 ป 66 20.43 
5. 50-59 ป 19 5.88 
6. 60 ปขึ้นไป 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 323 100.00 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

1. ต่ํากวาปรญิญาตรี 8 2.48 
2. ปริญญาตรี 254 78.64 
3. ปริญญาโท 58 17.96 
4. ปริญญาเอก 3 0.93 

รวมทั้งสิ้น 323 100.00 
สถานภาพการทํางานในปจจุบัน 

1. ขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 144 44.58 
2. พนักงาน/ลูกจางเอกชน 154 47.68 
3. เจาของธุรกิจ/โรงงาน/อุตสาหกรรม 9 2.79 
4. ผูประกอบการ OTOP/SMEs 16 4.95 
5. เกษตรกร 0 0.00 
6. นักเรียน/นักศึกษา 0 0.00 
7. แมบาน/พอบาน 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 323 100.00 
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จากตารางท่ี 1 พบวา 

 ขอมูลท่ัวไปของกลุมผูรับบริการของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร

สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 80.50 และเพศชายรอยละ 19.50 สวนใหญมีอายุระหวาง 30-39 ป 

รอยละ 46.75 รองลงมา คือ อายุระหวาง 20-29 ป รอยละ 26.93 อายุระหวาง 40-49 ป รอยละ 

20.43 และอายุระหวาง 50-59 ป รอยละ 5.88 ตามลําดับ  

 กลุมผูรับบริการสวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 78.64 รองลงมา คือ 

สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท รอยละ 17.96 สําเร็จการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี  

รอยละ 2.48 และสําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาเอก รอยละ 0.93 ตามลําดับ 

 กลุมผู รับบริการสวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงาน/ลูกจางเอกชน รอยละ 47.68 

รองลงมา คือ ขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 44.58 ผูประกอบการ 

OTOP/SMEs รอยละ 4.95 และเจาของธุรกิจ/โรงงาน/อุตสาหกรรม รอยละ 2.79 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของเหตุผลในการเลือกใชบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ  
จําแนกตามผู รับบริการของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร 
(สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

เหตุผลในการเลือกใชบริการ จํานวน รอยละ 
1. เปนสวนราชการ 157 48.61 
2. ความหลากหลาย/ครบถวนของการใหบริการ 101 31.27 
3. ความนาเชื่อถือ/ชื่อเสียงของหนวยงาน  237 73.37 
4. ไดรับการรบัรองตามมาตรฐานสากล  190 58.82 
5. คุณภาพของการใหบรกิาร  120 37.15 
6. ราคาคาบริการ 88 27.24 
7. คุณภาพ/ความเชี่ยวชาญของบุคลากร 122 37.77 
8. การบริการขอมลูทางวิชาการ 87 26.93 
9. ทําเลที่ตั้ง 42 13.00 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา 

 เหตุผลท่ีกลุมผูรับบริการของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตรเลือกใช

บริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ สวนใหญคิดวากรมวิทยาศาสตรบริการมีความนาเช่ือถือ/ชื่อเสียง

ของหนวยงาน  รอยละ 73.37 รองลงมา คือ ไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล  รอยละ 58.82 

เปนสวนราชการ รอยละ 48.61 คุณภาพ/ความเชี่ยวชาญของบุคลากร รอยละ 37.77 และคุณภาพ

ของการใหบริการ  รอยละ 37.15 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของประเภทของแหลงขอมูลที่ทําใหผูรับบริการรูจักกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนา
นักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ประเภทของแหลงขอมูล จํานวน รอยละ 
1. เว็บไซต 217 67.18 
2. เฟสบุก 13 4.02 
3. วิทยุ/โทรทัศน 14 4.33 
4. สื่อสิ่งพิมพ 67 20.74 
5. บุคคลแนะนํา 184 56.97 
6. งานสัมมนา/นิทรรศการ 110 34.06 
7. อื่น ๆ เชน ปายประกาศ 6 1.86 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา 

 ประเภทของแหลงขอมูลที่ทําใหกลุมผูรับบริการของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิค

ทางวิทยาศาสตรรูจักกรมวิทยาศาสตรบริการ สวนใหญรูจักจากเว็บไซตมากที่สุด รอยละ 67.18 

รองลงมา คือ บุคคลแนะนํา รอยละ 56.97 งานสัมมนา/นิทรรศการ รอยละ 34.06 สื่อสิ่งพิมพ  

รอยละ 20.74 และวิทยุ/โทรทัศน รอยละ 4.33 ตามลําดบั 
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สวนท่ี 2 ประเมินความคาดหวัง และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ตารางที่ 4 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิค 
ทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวทิยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

ประเด็นความคาดหวัง 
ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ดานกระบวนการ และขั้นตอนการใหบริการ 4.16 0.552 มาก 83.20 
1. การประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนและ
ระยะเวลาการใหบริการ 

0 0 51 199 73 4.07 0.617 มาก 81.40 
(0.00) (0.00) (15.79) (61.61) (22.60) 

   
 

2. ขั้นตอนการใหบริการท่ีชัดเจน กระชับ และไมซับซอน 0 1 43 167 112 4.21 0.671 มากที่สุด 84.20 
(0.00) (0.31) (13.31) (51.70) (34.67) 

   
 

3. ความรวดเร็วในการใหบริการ 0 0 52 169 102 4.15 0.674 มาก 83.00 
(0.00) (0.00) (16.10) (52.32) (31.58) 

   
 

4. ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ 0 1 24 177 121 4.29 0.613 มากที่สุด 85.80 
(0.00) (0.31) (7.43) (54.80) (37.46) 

   
 

5. แบบฟอรมใบคํารอง/คําขอรับบริการเขาใจงาย 0 1 56 173 93 4.11 0.681 มาก 82.20 
(0.00) (0.31) (17.34) (53.56) (28.79) 

   
 

6. ขอกําหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขที่ยอมรับได 0 1 57 161 104 4.14 0.702 มาก 82.80 
(0.00) (0.31) (17.65) (49.85) (32.20) 

   
 

ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 4.34 0.592 มากท่ีสุด 86.80 
7. ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน ตอบคําถามชี้แจง
ขอสงสัย, ใหคําแนะนํา, แกไขปญหาไดอยางถูกตอง เปนตน 

0 0 35 140 148 4.35 0.667 มากที่สุด 87.00 
(0.00) (0.00) (10.84) (43.34) (45.82) 

   
 

8. ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 0 0 29 135 159 4.40 0.649 มากที่สุด 88.00 
(0.00) (0.00) (8.98) (41.80) (49.23) 
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ตารางที่ 4 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานบริการฝกอบรมและพัฒนา
เทคนิคทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏบิัติการ) 

ประเด็นความคาดหวัง 
ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

9. ความซื่อสัตยสุจรติในการปฏบิัติหนาที่ เชน ไมขอสิ่งตอบ
แทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 

0 1 22 133 167 4.44 0.635 มากที่สุด 88.80 
(0.00) (0.31) (6.81) (41.18) (51.70) 

   
 

10. ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพทาทาง
ของผูใหบริการ 

0 1 60 119 143 4.25 0.761 มากที่สุด 85.00 
(0.00) (0.31) (18.58) (36.84) (44.27) 

   
 

11. การใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ 0 1 38 133 151 4.34 0.693 มากที่สุด 86.80 
(0.00) (0.31) (11.76) (41.18) (46.75) 

   
 

12. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบรกิาร 0 2 43 154 124 4.24 0.697 มากที่สุด 84.80 
(0.00) (0.62) (13.31) (47.68) (38.39) 

   
 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.17 0.596 มาก 83.40 
13. สถานท่ีใหบริการเหมาะสม เดินทางสะดวก 0 3 65 147 108 4.11 0.749 มาก 82.20 

(0.00) (0.93) (20.12) (45.51) (33.44) 
   

 
14. ความเพียงพอของจุด/ชองการใหบริการ/อุปกรณ
การใหบริการเหมาะสม 

0 0 56 168 99 4.13 0.681 มาก 82.60 
(0.00) (0.00) (17.34) (52.01) (30.65) 

   
 

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

0 0 58 162 103 4.14 0.693 มาก 82.80 
(0.00) (0.00) (17.96) (50.15) (31.89) 

   
 

16. การเปดรบัฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ เชน 
กลองรบัขอความคิดเห็น, แบบสอบถาม เปนตน 

0 3 55 170 95 4.11 0.701 มาก 82.20 
(0.00) (0.93) (17.03) (52.63) (29.41) 

   
 

17. มีชองทางการติดตอประสานงานในหลายรูปแบบ 
เชน ทางโทรศัพท, อีเมล, สื่ออินเตอรเน็ต เปนตน 

0 0 43 156 124 4.25 0.675 มากที่สุด 85.00 
(0.00) (0.00) (13.31) (48.30) (38.39) 
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ตารางที่ 4 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานบริการฝกอบรมและพัฒนา
เทคนิคทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏบิัติการ) 

ประเด็นความคาดหวัง 
ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

18. ความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีใหบริการ 0 0 43 155 125 4.25 0.676 มากที่สุด 85.00 
(0.00) (0.00) (13.31) (47.99) (38.70)     

ดานการใหบริการ 4.42 0.591 มากท่ีสุด 88.40 
19. การไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ 0 0 33 139 151 4.37 0.661 มากที่สุด 87.40 

(0.00) (0.00) (10.22) (43.03) (46.75)     
20. การบริการมีความถูกตอง นาเช่ือถือ 0 0 20 129 174 4.48 0.612 มากที่สุด 89.60 

(0.00) (0.00) (6.19) (39.94) (53.87) 
   

 

21. การไดรับบริการที่คุมคา และมีประโยชน 0 0 28 135 160 4.41 0.645 มากที่สุด 88.20 
(0.00) (0.00) (8.67) (41.80) (49.54) 

   
 

22. ภาพรวมการใหบริการ 0 0 29 170 124 4.29 0.623 มากท่ีสุด 85.80 
(0.00) (0.00) (8.98) (52.63) (38.39) 

   
 

ผลรวมเฉลี่ยจากทุกประเด็น 4.28 0.535 มากท่ีสุด 85.60 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -7- 

 จากตารางท่ี 4 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูรับบริการของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร  

มีความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการเฉลี่ยจากทุกประเด็นอยูในระดับมากที่สุด โดยคิดเปน 4.28 

คะแนน (รอยละ 85.60) เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา  

 ดานกระบวนการ และข้ันตอนการใหบริการ เกือบทุกประเด็นมีความคาดหวังอยูในระดับมาก

ภาพรวมคิดเปน 4.16 คะแนน (รอยละ 83.20) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก 

ดังนี้ ประเด็นความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ คิดเปน 4.29 คะแนน (รอยละ 85.80) 

รองลงมา คือ ประเด็นขั้นตอนการใหบริการท่ีชัดเจน กระชับ และไมซับซอน คิดเปน 4.21 คะแนน 

(รอยละ 84.20) และประเด็นความรวดเร็วในการใหบริการ คิดเปน 4.15 คะแนน (รอยละ 83.00) 

ตามลําดับ 

 ดานบุคลากรท่ีใหบริการ ทุกประเด็นมีความคาดหวังอยูในระดับมากท่ีสุด ภาพรวมคิดเปน 

4.34 คะแนน (รอยละ 86.80) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังนี้  

ประเด็นความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชน

ในทางมิชอบ เปนตน คิดเปน 4.44 คะแนน (รอยละ 88.80) รองลงมา คือ ประเด็นความเต็มใจ 

และความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ คิดเปน 4.40 คะแนน (รอยละ 88.00) และประเด็น

ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน ตอบคําถามชี้แจงขอสงสัย, ใหคําแนะนํา, แกไขปญหาได

อยางถูกตอง เปนตน คิดเปน 4.35 คะแนน (รอยละ 87.00) ตามลําดับ 

 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก เกือบทุกประเด็นมีความคาดหวังอยูในระดับมาก ภาพรวม 

คิดเปน 4.17 คะแนน (รอยละ 83.40) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังน้ี 

ประเด็นมีชองทางการติดตอประสานงานในหลายรูปแบบ เชน ทางโทรศัพท, อีเมล, สื่ออินเตอรเน็ต 

เปนตน และประเด็นความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีใหบริการ ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 4.25 

คะแนน (รอยละ 85.00) รองลงมา คือ ประเด็นความเพียงพอของส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ที่นั่ง, 

น้ําดื่ม, เอกสาร, หองน้ํา เปนตน คิดเปน 4.14 คะแนน (รอยละ 82.80) และประเด็นความเพียงพอ

ของจุด/ชองการใหบริการ/อุปกรณการใหบริการเหมาะสม คิดเปน 4.13 คะแนน (รอยละ 82.60) 

ตามลําดับ 

ดานการใหบริการ ทุกประเด็นมีความคาดหวังอยู ในระดับมากท่ีสุด ภาพรวมคิดเปน  

4.42 คะแนน (รอยละ 88.40) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังนี้  

ประเด็นการบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ คิดเปน 4.48 คะแนน (รอยละ 89.60) รองลงมา คือ 

ประเด็นการไดรับบริการท่ีคุมคา และมีประโยชน คิดเปน 4.41 คะแนน (รอยละ 88.20) และ

ประเด็นการไดรับบริการท่ีตรงตามความตองการ คิดเปน 4.37 คะแนน (รอยละ 87.40) ตามลําดับ 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -8- 

ตารางท่ี 5 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิค 
ทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ดานกระบวนการ และขั้นตอนการใหบริการ 4.07 0.536 มาก 81.40 
1. การประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนและ
ระยะเวลาการใหบริการ 

0 0 61 190 72 4.03 0.642 มาก 80.60 
(0.00) (0.00) (18.89) (58.82) (22.29)       

2. ขั้นตอนการใหบริการท่ีชัดเจน กระชับ และไมซับซอน 0 0 60 172 91 4.10 0.678 มาก 82.00 
(0.00) (0.00) (18.58) (53.25) (28.17)       

3. ความรวดเร็วในการใหบริการ 0 4 70 174 75 3.99 0.707 มาก 79.80 
(0.00) (1.24) (21.67) (53.87) (23.22)       

4. ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ 0 2 38 191 92 4.15 0.636 มาก 83.00 
(0.00) (0.62) (11.76) (59.13) (28.48)       

5. แบบฟอรมใบคํารอง/คําขอรับบริการเขาใจงาย 0 4 62 177 80 4.03 0.700 มาก 80.60 
(0.00) (1.24) (19.20) (54.80) (24.77)       

6. ขอกําหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขที่ยอมรับได 0 1 46 194 82 4.11 0.632 มาก 82.20 
(0.00) (0.31) (14.24) (60.06) (25.39)       

ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 4.32 0.529 มากท่ีสุด 86.40 
7. ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน ตอบคําถามชี้แจง
ขอสงสัย, ใหคําแนะนํา, แกไขปญหาไดอยางถูกตอง เปนตน 

0 0 42 153 128 4.27 0.676 มากที่สุด 85.40 
(0.00) (0.00) (13.00) (47.37) (39.63)       

8. ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 0 0 25 161 137 4.35 0.618 มากที่สุด 87.00 
(0.00) (0.00) (7.74) (49.85) (42.41)       

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -9- 

ตารางท่ี 5 (ตอ) คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานบริการฝกอบรมและพัฒนา
เทคนิคทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

9. ความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมขอสิ่งตอบ
แทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 

0 0 15 136 172 4.49 0.586 มากที่สุด 89.80 
(0.00) (0.00) (4.64) (42.11) (53.25)       

10. ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพทาทาง
ของผูใหบริการ 

0 0 34 137 152 4.37 0.666 มากที่สุด 87.40 
(0.00) (0.00) (10.53) (42.41) (47.06)       

11. การใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ 0 2 32 149 140 4.32 0.675 มากที่สุด 86.40 
(0.00) (0.62) (9.91) (46.13) (43.34)       

12. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบรกิาร 0 1 58 168 96 4.11 0.692 มาก 82.20 
(0.00) (0.31) (17.96) (52.01) (29.72)       

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.09 0.504 มาก 81.80 
13. สถานท่ีใหบริการเหมาะสม เดินทางสะดวก 0 4 63 176 80 4.03 0.702 มาก 80.60 

(0.00) (1.24) (19.50) (54.49) (24.77)       
14. ความเพียงพอของจุด/ชองการใหบริการ/อุปกรณ
การใหบริการเหมาะสม 

0 1 59 198 65 4.01 0.630 มาก 80.20 
(0.00) (0.31) (18.27) (61.30) (20.12)       

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

0 4 65 179 75 4.01 0.696 มาก 80.20 
(0.00) (1.24) (20.12) (55.42) (23.22)       

16. การเปดรบัฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ เชน 
กลองรบัขอความคิดเห็น, แบบสอบถาม เปนตน 

0 3 43 185 92 4.13 0.662 มาก 82.60 
(0.00) (0.93) (13.31) (57.28) (28.48)       

17. มีชองทางการติดตอประสานงานในหลายรูปแบบ 
เชน ทางโทรศัพท, อีเมล, สื่ออินเตอรเน็ต เปนตน 

0 0 50 170 103 4.16 0.669 มาก 83.20 
(0.00) (0.00) (15.48) (52.63) (31.89)       

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคดิเห็น “นิดาโพล” -10- 

ตารางท่ี 5 (ตอ) คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานบริการฝกอบรมและพัฒนา
เทคนิคทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

18. ความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีใหบริการ 0 0 50 158 115 4.20 0.687 มาก 84.00 
(0.00) (0.00) (15.48) (48.92) (35.60)       

ดานการใหบริการ 4.31 0.561 มากท่ีสุด 86.20 
19. การไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ 0 0 44 168 111 4.21 0.662 มากที่สุด 84.20 

(0.00) (0.00) (13.62) (52.01) (34.37)       
20. การบริการมีความถูกตอง นาเช่ือถือ 0 2 21 150 150 4.39 0.637 มากที่สุด 87.80 

(0.00) (0.62) (6.50) (46.44) (46.44)       

21. การไดรับบริการที่คุมคา และมีประโยชน 0 0 28 162 133 4.33 0.628 มากที่สุด 86.60 
(0.00) (0.00) (8.67) (50.15) (41.18)       

22. ภาพรวมการใหบริการ 0 0 29 184 110 4.25 0.607 มากท่ีสุด 85.00 
(0.00) (0.00) (8.98) (56.97) (34.06)        

ผลรวมเฉลี่ยจากทุกประเด็น 4.21 0.475 มากท่ีสุด 84.20 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -11- 

 จากตารางท่ี 5 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูรับบริการของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร  

มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการเฉลี่ยจากทุกประเด็นอยูในระดับมากที่สุด โดยคิดเปน 4.21 

คะแนน (รอยละ 84.20) เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา  

 ดานกระบวนการ และข้ันตอนการใหบริการ ทุกประเด็นมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

ภาพรวมคิดเปน 4.07 คะแนน (รอยละ 81.40) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก 

ดังนี้ ประเด็นความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ คิดเปน 4.15 คะแนน (รอยละ 83.00) 

รองลงมา คือ ประเด็นขอกําหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขท่ียอมรับได คิดเปน 4.11 คะแนน  

(รอยละ 82.20) และประเด็นข้ันตอนการใหบริการที่ชัดเจน กระชับ และไมซับซอน คิดเปน 4.10 

คะแนน (รอยละ 82.00) ตามลําดับ 

 ดานบุคลากรที่ใหบริการ เกือบทุกประเด็นมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ภาพรวม 

คิดเปน 4.32 คะแนน (รอยละ 86.40) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังน้ี 

ประเด็นความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชน

ในทางมิชอบ เปนตน คิดเปน 4.49 คะแนน (รอยละ 89.80) รองลงมา คือ ประเด็นความเหมาะสม

ในการแตงกายบุคลิกภาพทาทางของผูใหบริการ คิดเปน 4.37 คะแนน (รอยละ 87.40) และประเด็น

ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ คิดเปน 4.35 คะแนน (รอยละ 87.00) 

ตามลําดับ 

 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ทุกประเด็นมีความพึงพอใจอยู ในระดับมาก ภาพรวม 

คิดเปน 4.09 คะแนน (รอยละ 81.80) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังน้ี 

ประเด็นความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีใหบริการ คิดเปน 4.20 คะแนน (รอยละ 84.00) 

รองลงมา คือ ประเด็นมีชองทางการติดตอประสานงานในหลายรูปแบบ เชน ทางโทรศัพท, อีเมล, 

 ส่ืออินเตอรเน็ต เปนตน คิดเปน 4.16 คะแนน (รอยละ 83.20) และประเด็นการเปดรับฟง

ขอคิดเห็นตอการใหบริการ เชน กลองรับขอความคิดเห็น, แบบสอบถาม เปนตน คิดเปน 4.13 

คะแนน (รอยละ 82.60) ตามลําดับ 

 ดานการใหบริการ ทุกประเด็นมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ภาพรวมคิดเปน 4.31 

คะแนน (รอยละ 86.20) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังนี้   

ประเด็นการบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ คิดเปน 4.39 คะแนน (รอยละ 87.80) รองลงมา คือ 

ประเด็นการไดรับบริการท่ีคุมคา และมีประโยชน คิดเปน 4.33 คะแนน (รอยละ 86.60) และ

ประเด็นการไดรับบริการท่ีตรงตามความตองการ คิดเปน 4.21 คะแนน (รอยละ 84.20) ตามลําดับ
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สวนท่ี 3 ประเมินความไมพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละของผูรับบริการท่ีมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร  
(สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

ประเด็นที่ไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ จํานวน รอยละ 
ไมมีประเด็นไมพึงพอใจ 260 80.50 
มปีระเด็นไมพึงพอใจ 63 19.50 

ประเด็นไมพึงพอใจ อันดับ รอยละ   
1. ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 1 19.46   
2. ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน 2 16.78   
3. ดานอ่ืน ๆ เชน รายละเอียดการอบรมควรแจงใหละเอียด
ครบถวน, หลักสูตรเปดอบรมนอยไมเพียงพอตอความตองการ, 
อยากใหปรับปรุงเร่ืองการเปดหลักสูตรฝกอบรม เนื่องจากถาเปน
หนวยงานราชการจะตองขออนุมัติจากผูบังคับบัญชากอนถึงจะ
สมัครได และจะตองสํารองเงินออกไปกอน เนื่องจากหลักสูตรเต็ม
เร็วมาก ควรจะมีการเปดฝกอบรมเฉพาะหนวยงานภาครัฐจะทําให
บุคลากรของหนวยงานภาครัฐสมัครได, ความถูกตอง และความ
รวดเร็วเก่ียวกับการดําเนินการดานเอกสาร, ที่นั่งรอรับบริการ 

3 10.40 

  
4. ระยะเวลาในการใหบริการ 4 10.07   
5. การประกาศหรือแจงขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการใหบริการ 5 9.40   
6. การใหบริการของเจาหนาที่ 6 9.06   
7. ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการใหบริการ 7 7.72   
8. ขอมูล และองคความรูที่ไดรับ 8 6.04   
9. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เชน คอมพิวเตอร
ที่ใหบริการไมเพียงพอ, หองนํ้าเกา และไมเพียงพอตอความตองการ, 
สถานที่รับประทานอาหารไมเพียงพอตอผูเขาอบรม 

9 4.03 

  
10.  ความนาเชื่อถือของการบริการ 10 2.35   
11.  การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ รปภ. 10 2.35   
12.  ความสะอาดเรียบรอยของอาคาร และสถานที่ใหบริการ 11 2.01   
13.  การรักษาความลับของผูรับบรกิาร 12 0.34   

รวมท้ังสิ้น 323 100.00 

 

จากตารางท่ี 6 พบวา  

 กลุมผูรับบริการของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร สวนใหญไมมี

ประเด็นที่ไมพึงพอใจ รอยละ 80.50 และมีประเด็นท่ีไมพึงพอใจ รอยละ 19.50 โดยมีประเด็นท่ีไม

พึงพอใจมากท่ีสุด 4 อันดับแรก ไดแก อันดับ 1 คือ ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ รอยละ 19.46  
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รองลงมาอันดับ 2 คือ ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน รอยละ 16.78 อันดับ 3 คือ 

ดานอื่น ๆ เชน รายละเอียดการอบรมควรแจงใหละเอียดครบถวน, หลักสูตรเปดอบรมนอยไมเพียงพอตอ

ความตองการ, อยากใหปรับปรุงเร่ืองการเปดหลักสูตรฝกอบรม เน่ืองจากถาเปนหนวยงานราชการจะตอง

ขออนุมัติจากผูบังคับบัญชากอนถึงจะสมัครได และจะตองสํารองเงินออกไปกอน เนื่องจากหลักสูตรเต็ม

เร็วมาก ควรจะมีการเปดฝกอบรมเฉพาะหนวยงานภาครัฐจะทําใหบุคลากรของหนวยงานภาครัฐสมัครได, 

ความถูกตอง และความรวดเร็วเก่ียวกับการดําเนินการดานเอกสาร, ท่ีนั่งรอรับบริการรอยละ 10.40 

อันดับ 4 คอื ระยะเวลาในการใหบริการ รอยละ 10.07 และอันดับ 5 คือการประกาศหรือแจงขอมูล

เก่ียวกับข้ันตอนการใหบรกิาร รอยละ 9.40 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 4 ประเมินความเชื่อม่ันของผูรับบริการตอกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ตารางที่ 7 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความเชื่อม่ันในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิค 
ทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

ประเด็นความเชื่อม่ัน 
ระดับความเชื่อม่ัน 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
เชื่อม่ัน 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ความเปนสวนราชการ 0 2 10 157 154.00 4.43 0.588 มากที่สุด 88.60 
(0.00) (0.62) (3.10) (48.61) (47.68)        

2. ไดการรบัรองตามมาตรฐานสากล 0 0 2 126 195.00 4.60 0.504 มากที่สุด 92.00 
(0.00) (0.00) (0.62) (39.01) (60.37)        

3. ความรูความสามารถของบุคลากร 0 0 8 170 145.00 4.42 0.543 มากที่สุด 88.40 
(0.00) (0.00) (2.48) (52.63) (44.89)        

4. ประสิทธิภาพและความคุมคา 0 0 20 196 107.00 4.27 0.567 มากที่สุด 85.40 
(0.00) (0.00) (6.19) (60.68) (33.13)        

5. ใหบริการดวยความถูกตอง เที่ยงตรง เชื่อถือได 0 5 10 168 140.00 4.37 0.624 มากที่สุด 87.40 
(0.00) (1.55) (3.10) (52.01) (43.34)        

6. ความสามารถของเครื่องมือและอุปกรณวทิยาศาสตร 3 0 34 169 117.00 4.23 0.707 มากที่สุด 84.60 
(0.93) (0.00) (10.53) (52.32) (36.22)        

7. ดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจรติ สามารถ
ตรวจสอบได 

0 0 15 172 136.00 4.37 0.573 มากที่สุด 87.40 
(0.00) (0.00) (4.64) (53.25) (42.11)        

8. บุคลากรปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ 0 1 21 164 137.00 4.35 0.615 มากที่สุด 87.00 
(0.00) (0.31) (6.50) (50.77) (42.41)        

9. การรักษาความลับของผูรับบริการ 0 2 16 166 139.00 4.37 0.608 มากที่สุด 87.40 
(0.00) (0.62) (4.95) (51.39) (43.03)        

ภาพรวมความเชื่อม่ัน 4.38 0.470 มากท่ีสุด 87.60 
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 จากตารางท่ี 7 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูรับบริการของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร มี

ความเชื่อม่ันในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปน 4.38 คะแนน (รอยละ 87.60) 

โดยประเด็นท่ีมีความเชื่อมั่นมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ไดแก ประเด็นไดการรับรองตามมาตรฐานสากล 

คิดเปน 4.60 คะแนน (รอยละ 92.00) รองลงมา คือ ประเด็นความเปนสวนราชการ คิดเปน 4.43 

คะแนน (รอยละ 88.60) ประเด็นความรูความสามารถของบุคลากร คิดเปน 4.42 คะแนน  

(รอยละ 88.40) ประเด็นใหบริการดวยความถูกตอง เท่ียงตรง เชื่อถือได ประเด็นดําเนินการดวย

ความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได และประเด็นการรักษาความลับของผูรับบริการ  

ในสัดสวนที่เทากัน คิดเปน 4.37 คะแนน (รอยละ 87.40) และประเด็นบุคลากรปฏิบัติงานดวย

ความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ คิดเปน 4.35 คะแนน (รอยละ 87.00) ตามลําดับ 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ตารางท่ี 8 จํานวนและรอยละของผูรับบรกิารท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการ
จัดใหมีบริการเพ่ิมเติม จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทาง
วิทยาศาสตร (สํานกัพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

ความตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพ่ิมเติม จํานวน รอยละ 

1. ไมมีความตองการ หรือความคาดหวัง 63 19.50 
2. มคีวามตองการ หรือความคาดหวัง 260 80.50 

รวมท้ังสิ้น 323 100.00 

 

จากตารางท่ี 8 พบวา  

 กลุมผูรับบริการของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร สวนใหญมีความ

ตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพ่ิมเติม รอยละ 80.50 และ

บางสวนท่ีไมมีความตองการ หรือความคาดหวัง รอยละ 19.50 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 9 จํานวนและรอยละของผูรับบรกิารท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จัดใหมีบริการเพ่ิมเติม จําแนกตามผูรับบริการของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทาง
วิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (เฉพาะผูที่มี
ความตองการ หรือความคาดหวัง) 

ประเด็นที่มีความตองการ หรือความคาดหวัง จํานวน รอยละ 

1. ขยายการใหบริการของศนูยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อาคารตั้ว)  

ใหครอบคลุมทุกงานบริการของหนวยงาน 

90 34.62 

2. เพิ่มศูนยรับบรกิารในสวนภูมิภาค 113 43.46 

3. มีการแจงขอมูลขาวสาร เชน การรับตัวอยาง, การรับรายงานทาง SMS เปนตน 68 26.15 

4. การสงมอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผานระบบออนไลน 81 31.15 

5. การสงมอบรายงานทดสอบความชํานาญผานระบบออนไลน 81 31.15 

6. ใหมีการรับชําระคาธรรมเนียมผานบัตรเครดิต 60 23.08 

7. ปรับปรงุแบบฟอรมตาง ๆ ในการขอรับบริการใหเขาใจงายขึ้น 50 19.23 

8. การใหบริการรับตัวอยางทดสอบนอกสถานที่ (โดยคิดคาบรกิารเพ่ิม) 45 17.31 

9. อื่น ๆ เชน เพ่ิมคอรสอบรมใหมากขึ้น, เพ่ิมหลักสูตรการอบรมใหหลากหลาย, 

ขอมูลรายละเอียดการอบรมควรแจงให เปนปจจุบัน, หลักสูตรการอบรมให

หลากหลายมากขึ้น, เพ่ิมระยะเวลาการชําระคาอบรม, เพิ่มรอบหลักสูตรที่เปนดาน

วิชาการเฉพาะ ใหนอกเหนือจากแผน, เปดการจัดอบรมนอกสถานที่ 

11 4.23 

 

 จากตารางท่ี 9 พบวา  

 ความตองการ หรือความคาดหวังของกลุมผูรับบริการของงานบริการฝกอบรมและพัฒนา

เทคนิคทางวิทยาศาสตรท่ีอยากใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหบริการเพิ่มเติม พบวา สวนใหญ

ตองการใหกรมวิทยาศาสตรบริการเพิ่มศูนยรับบริการในสวนภูมิภาค รอยละ 43.46 รองลงมา คือ 

ขยายการใหบริการของศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อาคารตั้ว) ใหครอบคลุมทุกงาน

บริการของหนวยงาน รอยละ 34.62 การสงมอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผาน

ระบบออนไลน และการสงมอบรายงานทดสอบความชํานาญผานระบบออนไลน ในสัดสวนที่เทากัน 

รอยละ 31.15 และมีการแจงขอมูลขาวสาร เชน การรับตัวอยาง, การรับรายงานทาง SMS เปนตน 

รอยละ 26.15 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 10 จํานวนและรอยละขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ จําแนกตามผูรับบริการของ 
งานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตร
หองปฏิบัติการ) 

ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ  จํานวน รอยละ 

 สําหรับตัวอยางท่ีแสดงความคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้  17 5.26 
1. การอบรม ควรจะเพิ่มหลักสูตรการอบรมใหหลากหลาย ทนัสมัย 
และอยากใหจัดอบรมบอย ๆ และตอเนื่อง 

: รอยละ 35.29   

2. ควรปรับปรุงการใหบริการใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนที่ลาชา : รอยละ 11.76   
3. อยากใหแกไขเก่ียวกับชองทาง และระยะเวลาในการชําระเงินคาอบรม : รอยละ 11.76   
4. ปรับปรุงเครื่องมือหรืออุปกรณใหมีความทันสมัยกวาเดิม : รอยละ 5.88   
5. เพิ่มการประชาสัมพันธหนวยงาน และแจงขอมูลขาวสารการใหบริการ
ใหมากขึ้น 

: รอยละ 5.88   

6. ระยะเวลาเปดรับสมัครคอรสอบรมไมคอยเหมาะสมกับหนวยงาน
เอกชน ที่จะสามารถจองคอรสไดชวงปลายป (พฤศจิกายน-ธันวาคม)  

: รอยละ 5.88   

7. อยากใหกรมวิทยาศาสตรบริการออกมาบริการนอกสถานท่ีบาง เชน 
ตามมหาวิทยาลัย หรือจุดที่เดินทางไปใชบริการไดสะดวก 

: รอยละ 5.88   

8. อยากใหแกไขชวงเวลาในการอบรม : รอยละ 5.88   
9. อยากใหขยายสถานที่ใหกวางกวาเดิม เน่ืองจากที่จอดรถ และ
หองน้ําไมเพียงพอตอผูมาใชบริการ 

: รอยละ 5.88   

10. อยากใหมีชองทางการสมัครอบรมที่สะดวกกวานี้ เชน สมัครทางโทรศพัท : รอยละ 5.88   
 สําหรับตัวอยางที่ไมแสดงความคิดเห็น   306 94.74 

รวมทั้งสิ้น  323 100.00 

จากตารางท่ี 10 พบวา  

 กลุมผูรับบริการของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร สวนใหญไมมี
ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ รอยละ 94.74 และมีเพียงสวนนอยท่ีมีขอคิดเห็น หรือ
ขอเสนอแนะอื่น ๆ รอยละ 5.26 โดยเสนอแนะในเรื่องการอบรม ควรจะเพ่ิมหลักสูตรการอบรมให
หลากหลาย ทันสมัย และอยากใหจัดอบรมบอย ๆ และตอเนื่อง รอยละ 35.29 ควรปรับปรุงการ
ใหบริการใหมีความรวดเร็วย่ิงขึ้น ลดขั้นตอนท่ีลาชา และอยากใหแกไขเกี่ยวกับชองทาง และ
ระยะเวลาในการชําระเงินคาอบรม รอยละ 11.76 ตามลําดบั 
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 ผลสํารวจของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

 งานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ตารางท่ี 11 จํานวนและรอยละของประเภทหนวยงานท่ีมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม 
ผูมีสวนไดสวนเสียของงานบรกิารฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนา
นักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

ประเภทหนวยงาน จํานวน รอยละ 
1. สวนราชการ 1 14.29 
2. รัฐวิสาหกิจ 0 0.00 
3. องคกรมหาชน 0 0.00 
4. หนวยงานในกํากับของรัฐ 0 0.00 
5. สมาคม/มูลนิธิ 0 0.00 
6. องคกรวิชาชีพ 0 0.00 
7. หนวยงานเอกชน 6 85.71 

รวม 7 100.00 

 

จากตารางท่ี 11 พบวา 

 ประเภทหนวยงานที่มาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของ 

งานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร สวนใหญเปนหนวยงานเอกชนมากท่ีสุด รอยละ 

85.71 รองลงมา คอื หนวยงานในสวนราชการ รอยละ 14.29 ตามลําดบั 

 

ตารางที่ 12 จํานวนและรอยละของวัตถุประสงคในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม 
ผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนา
นักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

วัตถุประสงคในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จํานวน รอยละ 

1. ขอคําปรึกษา 0 0.00 

2. ขอขอมูล 0 0.00 

3. ขอรับบริการ  3 42.86 

4. ประสานงานทั่วไป 2 28.57 

5. ประชุม/สัมมนา 5 71.43 
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 จากตารางท่ี 12 พบวา 

 วัตถุประสงคในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการ

ฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร สวนใหญมาประชุม/สัมมนามากที่สุด รอยละ 71.43 

รองลงมา คอื ขอรับบริการ รอยละ 42.86 และประสานงานท่ัวไป รอยละ 28.57 ตามลําดับ  

ตารางท่ี 13 จํานวนและรอยละของหนวยงาน/งานบริการท่ีมาติดตอ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสีย 
ของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตร
หองปฏิบัติการ) (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  7 100.00 

5. สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  1 14.29 

6. กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค  0 0.00 

7. กองวัสดุวิศวกรรม 0 0.00 

8. กองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร 0 0.00 

9. กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ 0 0.00 

 

จากตารางท่ี 13 พบวา 

 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตรทั้งหมด 

เคยมาติดตอที่สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ รองลงมา คือ สํานักหอสมุดและ

ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 14.29 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 14 จํานวนและรอยละของความถ่ีในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม 
ผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนา
นักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) (ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา) 

ความถี่ในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ จํานวน รอยละ 

1. 1 – 5 คร้ัง 6 85.71 
2. 6 – 10 ครั้ง 1 14.29 
3. 11 – 15 คร้ัง 0 0.00 
4. มากกวา 15 ครั้ง 0 0.00 

รวม 7 100.00 
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จากตารางท่ี 14 พบวา 

 ความถ่ีในการมาติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการ

ฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา สวนใหญมาติดตอ 1 – 5 คร้ัง 

รอยละ 85.71 รองลงมา คอื มาติดตอ 6 - 10 ครั้ง รอยละ 14.29 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี  15 จํานวนและรอยละของประเภทแหลงขอมูลท่ีทําใหผูมีสวนไดสวนเสียรูจักกรมวิทยาศาสตรบริการ 
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร 
(สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ประเภทของแหลงขอมูล จํานวน รอยละ 

1. เว็บไซต 7 100.00 

2. เฟสบุก 1 14.29 

3. วิทยุ/โทรทัศน 1 14.29 

4. สื่อสิ่งพิมพ 1 14.29 

5. บุคคลแนะนํา 3 42.86 

6. งานสัมมนา/นิทรรศการ 2 28.57 

 

จากตารางท่ี 15 พบวา 

 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตรทุกคนรูจัก

กรมวิทยาศาสตรบริการผานทางเว็บไซต รองลงมา คือ บุคคลแนะนํา รอยละ 42.86 งานสัมมนา/

นิทรรศการ รอยละ 28.57 เฟสบุก วิทยุ/โทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพ ในสัดสวนที่เทากัน รอยละ 

14.29 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 2 ประเมินความคาดหวัง และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ตารางท่ี 16 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานบริการฝกอบรมและพัฒนา
เทคนิคทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

ประเด็นความคาดหวัง 
ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน รวดเร็ว และไมยุงยาก
ซับซอน 

0 0 1 3 3 4.29 0.756 มากที่สุด 85.80 
(0.00) (0.00) (14.29) (42.86) (42.86)     

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ 0 0 2 2 3 4.14 0.900 มาก 82.80 
(0.00) (0.00) (28.57) (28.57) (42.86)     

3. ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ 0 0 1 2 4 4.43 0.787 มากที่สุด 88.60 

(0.00) (0.00) (14.29) (28.57) (57.14)     

4. ไดรับบริการท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเสมอภาค 
ไมเลือกปฏบิัติ 

0 0 0 3 4 4.57 0.535 มากที่สุด 91.40 
(0.00) (0.00) (0.00) (42.86) (57.14)     

5. ชองทางการใหบริการสะดวก เขาถึงงาย และมีความ
หลากหลาย 

0 0 0 4 3 4.43 0.535 มากที่สุด 88.60 
(0.00) (0.00) (0.00) (57.14) (42.86)     

6. มีการประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการ หรือขอมูล
ขาวสารผานชองทางที่หลากหลาย และทั่วถึง 

0 0 1 3 3 4.29 0.756 มากที่สุด 85.80 
(0.00) (0.00) (14.29) (42.86) (42.86)     

7. ผลลัพธของการใหบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ 0 0 0 2 5 4.71 0.488 มากที่สุด 94.20 
(0.00) (0.00) (0.00) (28.57) (71.43)     

8. ผลลัพธของการใหบริการตรงตามความตองการ และ
สามารถนําไปใชประโยชนได 

0 0 0 3 4 4.57 0.535 มากที่สุด 91.40 
(0.00) (0.00) (0.00) (42.86) (57.14)     

 
 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -22- 

ตารางท่ี 16 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานบริการฝกอบรมและ
พัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

ประเด็นความคาดหวัง 

ระดับความคาดหวัง 

คะแนน 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความ

คาดหวัง 

รอยละ

ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

9. อัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการมีความชัดเจน  
คุมคา และเหมาะสม 

0 0 0 3 4 4.57 0.535 มากที่สุด 91.40 
(0.00) (0.00) (0.00) (42.86) (57.14)     

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

0 0 0 2 5 4.71 0.488 มากที่สุด 94.20 
(0.00) (0.00) (0.00) (28.57) (71.43) 

    
11. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบริการ 0 0 2 2 3 4.14 0.900 มาก 82.80 

(0.00) (0.00) (28.57) (28.57) (42.86)     
12. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชน
ในทางมิชอบ เปนตน 

0 0 0 3 4 4.57 0.535 มากที่สุด 91.40 
(0.00) (0.00) (0.00) (42.86) (57.14) 

    
13. ภาพรวมการใหบริการ 0 0 0 3 4 4.57 0.535 มากท่ีสุด 91.40 

(0.00) (0.00) (0.00) (42.86) (57.14)     

ผลรวมเฉล่ียจากทุกประเด็น 4.46 0.518 มากท่ีสุด 89.20 

 

 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -23- 

 

 จากตารางท่ี 16 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร  
มีความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการเฉลี่ยจากทุกประเด็นอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปน 4.46 คะแนน 
(รอยละ 89.20) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 5 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็นผลลัพธของ 
การใหบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ และประเด็นความรูความสามารถของบุคลากรในการใหบริการ เชน 
สามารถตอบคําถามชี้แจงขอสงสัย, ใหคําแนะนํา, ชวยแกไขปญหาไดอยางถูกตอง นาเชื่อถือ และ 
เปนประโยชน ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 4.71 คะแนน (รอยละ 94.20) รองลงมา คือ ประเด็นไดรับ
บริการที่เปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ประเด็นผลลัพธของการใหบริการตรงตาม
ความตองการ และสามารถนําไปใชประโยชนได ประเด็นอัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการมีความ
ชัดเจน  คุมคา และเหมาะสม และประเด็นความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร เชน ไมขอสิ่ง
ตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชนในทางมิชอบ เปนตน ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 4.57 คะแนน 
(รอยละ 91.40) ประเด็นความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ และประเด็นชองทางการใหบริการ
สะดวก เขาถึงงาย และมีความหลากหลาย ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 4.43 คะแนน (รอยละ 88.60) 
ประเด็นข้ันตอนการใหบริการที่ชัดเจน รวดเร็ว และไมยุงยากซับซอน และประเด็นมีการประชาสัมพันธ
ขั้นตอนการใหบริการ หรือขอมูลขาวสารผานชองทางที่หลากหลาย และทั่วถึง ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 
4.29 คะแนน (รอยละ 85.80) ประเด็นความรวดเร็วในการใหบริการ และประเด็นความเพียงพอของ
จํานวนบุคลากรผูใหบรกิาร ในสัดสวนท่ีเทากัน คดิเปน 4.14 คะแนน (รอยละ 82.80)  ตามลําดับ 
 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -24- 

ตารางท่ี 17 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานบริการฝกอบรมและพัฒนา
เทคนิคทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

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 4 3 4.43 0.535 มากที่สุด 88.60 
(0.00) (0.00) (0.00) (57.14) (42.86)     

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ 0 0 1 3 3 4.29 0.756 มากที่สุด 85.80 
(0.00) (0.00) (14.29) (42.86) (42.86)     

3. ความครบถวน ถูกตองของการใหบริการ 0 0 1 2 4 4.43 0.787 มากที่สุด 88.60 

(0.00) (0.00) (14.29) (28.57) (57.14)     

4. ไดรับบริการท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเสมอภาค 
ไมเลือกปฏิบัต ิ

0 0 0 3 4 4.57 0.535 มากที่สุด 91.40 
(0.00) (0.00) (0.00) (42.86) (57.14)     

5. ชองทางการใหบริการสะดวก เขาถึงงาย และมีความ
หลากหลาย 

0 0 2 1 4 4.29 0.951 มากที่สุด 85.80 
(0.00) (0.00) (28.57) (14.29) (57.14)     

6. มีการประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการ หรือขอมูล
ขาวสารผานชองทางท่ีหลากหลาย และทั่วถึง 

0 0 2 1 4 4.29 0.951 มากที่สุด 85.80 
(0.00) (0.00) (28.57) (14.29) (57.14)     

7. ผลลัพธของการใหบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ 0 0 0 3 4 4.57 0.535 มากที่สุด 91.40 
(0.00) (0.00) (0.00) (42.86) (57.14)     

8. ผลลัพธของการใหบริการตรงตามความตองการ และ
สามารถนําไปใชประโยชนได 

0 0 0 4 3 4.43 0.535 มากที่สุด 88.60 
(0.00) (0.00) (0.00) (57.14) (42.86)     

 

 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -25- 

ตารางท่ี 17 (ตอ) คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานบริการฝกอบรมและ
พัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

รอยละ

ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

9. อัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการมีความชัดเจน  
คุมคา และเหมาะสม 

0 0 1 2 4 4.43 0.787 มากที่สุด 88.60 
(0.00) (0.00) (14.29) (28.57) (57.14)     

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

0 0 1 3 3 4.29 0.756 มากที่สุด 85.80 
(0.00) (0.00) (14.29) (42.86) (42.86) 

    
11. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบริการ 0 0 3 1 3 4.00 1.000 มาก 80.00 

(0.00) (0.00) (42.86) (14.29) (42.86)     
12. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชน
ในทางมิชอบ เปนตน 

0 0 1 3 3 4.29 0.756 มากที่สุด 85.80 
(0.00) (0.00) (14.29) (42.86) (42.86) 

    
13. ภาพรวมการใหบริการ 0 0 1 2 4 4.43 0.787 มากท่ีสุด 88.60 

(0.00) (0.00) (14.29) (28.57) (57.14)     

ผลรวมเฉล่ียจากทุกประเด็น 4.36 0.626 มากท่ีสุด 87.20 

 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” -26- 

 จากตารางท่ี 17 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร 

มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการเฉลี่ยจากทุกประเด็นอยูในระดับมากที่สุด คิดเปน 4.36 

คะแนน (รอยละ 87.20) โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 4 อันดับแรก ดังนี้ ประเด็นได 

รับบริการท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ และประเด็นผลลัพธของ 

การใหบริการมีความถูกตอง นาเชื่อถือ ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 4.57 คะแนน (รอยละ 91.40) 

รองลงมา คือ ประเด็นข้ันตอนการใหบริการที่ชัดเจน รวดเร็ว และไมยุงยากซับซอน ประเด็นความ

ครบถวน ถูกตองของการใหบริการ ประเด็นผลลัพธของการใหบริการตรงตามความตองการ และ

สามารถนําไปใชประโยชนได และประเด็นอัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการมีความชัดเจน คุมคา 

และเหมาะสม ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 4.43 คะแนน (รอยละ 88.60) ประเด็นความรวดเร็ว 

ในการใหบริการ ประเด็นชองทางการใหบริการสะดวก เขาถึงงาย และมีความหลากหลาย ประเด็น 

มีการประชาสัมพันธข้ันตอนการใหบริการ หรือขอมูลขาวสารผานชองทางท่ีหลากหลาย และท่ัวถึง 

ประเด็นความรูความสามารถของบุคลากรในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถามชี้แจงขอสงสัย,  

ใหคําแนะนํา, ชวยแกไขปญหาไดอยางถูกตอง, นาเชื่อถือ และเปนประโยชน  และประเด็น 

ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรบัสินบน, ไมหาประโยชน

ในทางมิชอบ เปนตน ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 4.29 คะแนน (รอยละ 85.80) และประเด็น 

ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบริการ คิดเปน 4.00 คะแนน (รอยละ 80.00) ตามลําดับ 

สวนท่ี 3 ประเมินความไมพงึพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ตารางที่ 18 จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีประเด็นท่ีไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร 
(สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 
ประเด็นท่ีไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ จํานวน รอยละ 

ไมมีประเด็นไมพึงพอใจ 5 71.43 

มีประเด็นไมพึงพอใจ 2 28.57 

ประเด็นไมพึงพอใจ อันดับ รอยละ  

1. ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการใหบริการ 1 55.56  

2. ระยะเวลาในการใหบริการ 2 33.33  

3. ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 3 11.11  

รวมท้ังสิ้น 7 100.00 
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 จากตารางท่ี 18 พบวา  

 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร สวนใหญ

ไมมีประเด็นที่ไมพึงพอใจ รอยละ 71.43 และมีประเด็นที่ไมพึงพอใจ รอยละ 28.57 โดยมีประเด็น 

ที่ไมพึงพอใจมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก อันดับ 1 คือ ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

การใหบริการ รอยละ 55.56 รองลงมา อันดับ 2 คือ ระยะเวลาในการใหบริการ รอยละ 33.33 

และอันดบั 3 คือ ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ รอยละ 11.11 ตามลําดับ 
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ศูนยสํารวจความคดิเห็น “นิดาโพล” -28- 

สวนท่ี 4 ประเมินความเชื่อม่ันของผูรับบริการตอกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ตารางท่ี 19 คะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสียงานบริการฝกอบรมและพัฒนา
เทคนิคทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

ประเด็นความเชื่อม่ัน 
ระดับความเชื่อม่ัน 

คะแนน 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
เชื่อม่ัน 

รอยละ
ของ

คะแนน 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ความเปนสวนราชการ 0 0 0 2 5 4.71 0.488 มากที่สุด 94.20 
(0.00) (0.00) (0.00) (28.57) (71.43)     

2. ไดการรบัรองตามมาตรฐานสากล 0 0 0 3 4 4.57 0.535 มากที่สุด 91.40 
(0.00) (0.00) (0.00) (42.86) (57.14)     

3. ความรูความสามารถของบุคลากร 0 1 0 2 4 4.29 1.113 มากที่สุด 85.80 
(0.00) (14.29) (0.00) (28.57) (57.14)     

4. ประสิทธิภาพ และความคุมคา 0 0 1 3 3 4.29 0.756 มากที่สุด 85.80 
(0.00) (0.00) (14.29) (42.86) (42.86)     

5. ใหบริการดวยความถูกตอง เที่ยงตรง เชื่อถือได 0 0 1 2 4 4.43 0.787 มากที่สุด 88.60 
(0.00) (0.00) (14.29) (28.57) (57.14)     

6. ความสามารถของเคร่ืองมือ และอุปกรณวทิยาศาสตร 0 0 0 4 3 4.43 0.535 มากที่สุด 88.60 
(0.00) (0.00) (0.00) (57.14) (42.86)     

7. ดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจรติ สามารถ
ตรวจสอบได 

0 0 0 4 3 4.43 0.535 มากที่สุด 88.60 
(0.00) (0.00) (0.00) (57.14) (42.86)     

8. บุคลากรปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัต ิ 0 0 1 3 3 4.29 0.756 มากที่สุด 85.80 
(0.00) (0.00) (14.29) (42.86) (42.86)     

9. การรักษาความลับของผูรับบริการ 0 0 0 4 3 4.43 0.535 มากที่สุด 88.60 
(0.00) (0.00) (0.00) (57.14) (42.86)     

ภาพรวมความเชื่อม่ัน 4.43 0.593 มากท่ีสุด 88.60 
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 จากตารางท่ี 19 พบวา 

 ในภาพรวมกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร 

มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมากที่สุด คิดเปน 4.43 คะแนน (รอยละ 88.60) 

โดยประเด็นที่มีความเชื่อมั่นมากที่สุด 4 อันดับแรก ไดแก ประเด็นความเปนสวนราชการ คิดเปน 

4.71 คะแนน (รอยละ 94.20) รองลงมา คือ ประเด็นไดการรับรองตามมาตรฐานสากล คิดเปน 

4.57 คะแนน (รอยละ 91.40) ประเด็นใหบริการดวยความถูกตอง เที่ยงตรง เชื่อถือได ประเด็น

ความสามารถของเคร่ืองมือ และอุปกรณวิทยาศาสตร ประเด็นดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย 

สุจริต สามารถตรวจสอบได และประเด็นการรักษาความลับของผูรับบริการ ในสัดสวนที่เทากัน  

คิดเปน 4.43 คะแนน (รอยละ 88.60) ประเด็นความรูความสามารถของบุคลากร ประเด็น

ประสิทธิภาพและความคุมคา  และประเด็นบุคลากรปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ  

ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 4.29 คะแนน (รอยละ 85.80) ตามลําดับ 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ตารางท่ี 20 จํานวนและรอยละของชองทางท่ีสะดวกในการติดตอกับกรมวิทยาศาสตรบริการ จําแนกตาม 
ผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนา
นักวิทยาศาสตรหองปฏิบัตกิาร) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ชองทางท่ีสะดวกในการติดตอ จํานวน รอยละ 

1. ติดตอดวยตนเอง 1 14.29 
2. อีเมล 6 85.71 
3. ไปรษณีย 0 0.00 
4. โทรศัพท 3 42.86 
5. โทรสาร (Fax) 0 0.00 
6. ขอความ SMS 0 0.00 
7. เฟสบุก 0 0.00 
8. ไลน 2 28.57 

 จากตารางท่ี 20 พบวา  

 ผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร สวนใหญ

สะดวกติดตอกับกรมวิทยาศาสตรบริการผานทางอีเมล รอยละ 85.71 รองลงมา คือ สะดวกติดตอ

ผานทางโทรศัพท รอยละ 42.86 สะดวกติดตอผานทางไลน รอยละ 28.57 และสะดวกมาติดตอ

ดวยตนเอง รอยละ 14.29 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 21 จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความตองการ หรือความคาดหวังให 
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ 
งานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตร
หองปฏิบัตกิาร) 

ความตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จํานวน รอยละ 

1. ไมมีความตองการ หรอืความคาดหวัง 0 0.00 

2. มีความตองการ หรือความคาดหวัง 7 100.00 

รวมท้ังสิ้น 7 100.00 

 

 จากตารางท่ี 21 พบวา  

 ผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตรทุกคนมีความ

ตองการ หรือความคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพ่ิมเติม  

 

ตารางท่ี 22 จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวังให 
กรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ 
งานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตร
หองปฏิบัติการ) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (เฉพาะผูท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวัง) 

ประเด็นท่ีมีความตองการ หรือความคาดหวัง จํานวน รอยละ 

1. ขยายการใหบริการของศนูยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณช้ัน 1 อาคารต้ัว) 

ใหครอบคลุมทุกงานบริการของหนวยงาน 
2 28.57 

2. เพ่ิมศูนยรับบริการในสวนภูมิภาค 1 14.29 

3. มีการแจงขอมูลขาวสาร เชน การรับตัวอยาง, การรับรายงานทาง SMS เปนตน 1 14.29 

4. การสงมอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผานระบบออนไลน 1 14.29 

5. การสงมอบรายงานทดสอบความชํานาญผานระบบออนไลน 3 42.86 

6. ใหมีการรับชําระคาธรรมเนียมผานบัตรเครดิต 2 28.57 

7. ปรับปรุงแบบฟอรมตาง ๆ ในการขอรับบรกิารใหเขาใจงายขึ้น 0 0.00 

8. การใหบรกิารรับตัวอยางทดสอบนอกสถานท่ี (โดยคิดคาบรกิารเพ่ิม) 1 14.29 

9. อื่น ๆ เชน จัดการอบรมใหมากขึ้น 1 14.29 
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 จากตารางที่ 22 พบวา  

 ความตองการ หรือความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการฝกอบรมและ

พัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตรท่ีอยากใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหบริการเพ่ิมเติม พบวา สวนใหญ

ตองการใหกรมวิทยาศาสตรบริการสงมอบรายงานทดสอบความชํานาญผานระบบออนไลน รอยละ 

42.86 รองลงมา คือ ขยายการใหบริการของศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อาคารต้ัว)  

ใหครอบคลุมทุกงานบริการของหนวยงาน และใหมีการรับชําระคาธรรมเนียมผานบัตรเครดิต  

ในสัดสวนท่ีเทากัน รอยละ 28.57 เพ่ิมศูนยรับบริการในสวนภูมิภาค มีการแจงขอมูลขาวสาร เชน 

การรับตัวอยาง, การรับรายงานทาง SMS เปนตน การสงมอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ 

ใบรับรองผานระบบออนไลน การใหบริการรับตัวอยางทดสอบนอกสถานท่ี (โดยคิดคาบริการเพิ่ม) 

และอื่น ๆ เชน จัดการอบรมใหมากขึ้น ในสัดสวนที่เทากัน รอยละ 14.29 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 23 จํานวนและรอยละขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอ่ืน ๆ จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียของ
งานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตร
หองปฏิบัติการ) 

ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ  จํานวน รอยละ 

 สําหรับตัวอยางท่ีแสดงความคิดเห็น โดยมีประเด็นดังนี้  1 14.29 

อยากใหเพิ่มหลักสูตรการอบรมใหมีความหลากหลายมากกวานี้ : รอยละ 100.00   

 สําหรับตัวอยางที่ไมแสดงความคิดเห็น   6 85.71 

รวมทั้งสิ้น  7 100.00 

 

 จากตารางท่ี 23 พบวา  

 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร สวนใหญไม

มีขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ รอยละ 85.71 และมีขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ รอยละ 

14.29 โดยเสนอแนะในเร่ืองอยากใหเพิ่มหลักสูตรการอบรมใหมีความหลากหลายมากกวานี้ 
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 ผลสํารวจเชิงคุณภาพ 

 

 งานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร (สํานกัพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 

การสัมภาษณเชิงลึกของกลุมผูรับบริการงานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทาง

วิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ)  ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐและ

ผูประกอบการ จํานวน 4 คน เปนการสํารวจขอมูลความคาดหวัง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ

ผูรับบริการเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการในประเด็นตาง ๆ นั้น สามารถ

สรปุไดดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

ผูรับบริการซึ่ ง เปนผู ให สัมภาษณเปนเจาหนา ท่ีของหนวยงานในระดับผู จัดการและ

ผูชํานาญการ  โดยงานที่ใชบริการสวนใหญ คือ ใชบริการดานการฝกอบรม, การทดสอบทาง

หองปฏิบัติการงานบริการ Proficiency Testing (PT) Program, การสงตัวอยางไปทดสอบ เชน น้ํา, 

ปุย และสารเคมีบางรายการ เชน ฟอสฟอรัส และการอบรมมาตรฐาน ISO อบรมเครื่องมือ/คุณภาพ 

เปนตน          

สวนท่ี 2 การรับรู และติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

2.1 ทานสนใจ หรือติดตามขอมูลขาวสารในดานใดของกรมวิทยาศาสตรบริการบอยท่ีสุด 

ผู รับบริการมีความสนใจ หรือมีการติดตามขอมูลขาวสารของกรมวิทยาศาสตรบริการ  

โดยเรื่องท่ีสนใจเขาดูบอยท่ีสุด คือ ขาวสารดานการฝกอบรม และดานการทดสอบมาตรฐานตาง ๆ 

การทํา Proficiency Testing (PT) Program เปนตน 

2.2 ชองทางใดท่ีทานคิดวากรมวิทยาศาสตรบริการควรใชในการเผยแพรขอมูลขาวสาร

และการใหบริการไดดี และเหมาะสมมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

ผูรับบริการมีความเห็นวาชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสาร และการใหบริการไดดีและ

เหมาะสมมากท่ีสุด คือ ทางอินเตอรเน็ต เว็บไซต และอีเมล ท้ังนี้เพราะมีความคลองตัว สะดวกในการ

เขาไปคนหาขอมูลดวยตนเอง ในขณะท่ีผูรับบริการบางทานมีความเห็นวาอยากใหกรมวิทยาศาสตร

บริการ มีไลน Official Account เพ่ือเปนชองทางในการอัพเดทขอมูลขาวสารใหม ๆ ที่ทันสถานการณ

และเขาถึงรวดเร็ว 
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สวนท่ี 3 ความคาดหวัง และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการในแตละงานบริการ  

3.1 เหตุผลใดท่ีทานควรเลือกใชบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ  

ผูรับบริการมีความเห็นวาเหตุผลท่ีเลือกใชบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ เนื่องจาก 

เปนหนวยงานราชการที่มีความนาเชื่อถือ ไดรับการรับรอง มีบุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ  

มีประสบการณ มีการบริการและใหขอมูลท่ีชัดเจน มปีระสิทธิภาพ และเปนหนวยงานหลักท่ีจัดบริการ

ดานการทดสอบหองปฏิบัติการ หรือมาตรฐานผลิตภัณฑตาง ๆ ดานการฝกอบรม วิทยากรมีการให

ความรูตาง ๆ อยางชดัเจน เขาใจงาย ครอบคลุม มีเอกสารขอมูลที่ชดัเจน และนําไปปฏิบัติไดจรงิ 

3.2 ทานมีความพึงพอใจในการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการดานใดมากท่ีสุด 

เพราะเหตุใด 

ผูรบับริการมีความรูสึกพึงพอใจในการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานการฝกอบรม

, การทดสอบ PT Program, ดานการอบรมมาตรฐานตาง ๆ โดยมีการแจง และส่ือสารกับ 

ผูท่ีติดตอประสานงานตาง ๆ มีความรวดเร็ว เชื่อถือได ไมวาจะเปนทางโทรศัพท หรือทางอีเมล  

เปนหนวยงานท่ีเปนที่ยอมรับ และเชื่อถือไดในการบริการดานการวิเคราะห และทดสอบมาตรฐานใน

ระดบัเชี่ยวชาญของประเทศ  

3.3 ทานมีความตองการ หรือคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการเพิ่มเติมหรือปรับปรุง

การใหบริการเรื่องใดบาง เพื่อใหเกิดประโยชนกับผูรับบริการมากที่สุด  

ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการบริการ แตผูรับบริการบางทานมีความตองการอยากให

ปรับปรุงหรือเพิ่มเติม ดังน้ี 

(1) ในดานการฝกอบรม อยากใหกรมวิทยาศาสตรบริการขยายหัวขอการอบรม 

ใหมีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งเดิมกรมวิทยาศาสตรบริการเคยมีหัวขอ/หลักสูตรท่ีหลากหลายแต

เด๋ียวนี้ลดลง เชน หลักสูตรการอบรมปลองระบายอากาศที่ยกเลิกไปแลว ท้ังท่ีเปนหลักสูตรท่ีมีผูสนใจ

รอรับการอบรมจํานวนมาก ท้ังนี้อาจมีปจจัยดานวิทยากร และงบประมาณที่จัดอบรม อยางไรก็ตาม 

กรมวิทยาศาสตรบริการ ควรขยายเวลาการเปดรับการอบรมใหมากข้ึน เพิ่มจํานวนคร้ังในการฝกอบรม

แตละหลักสูตร โดยเฉพาะดาน ISO ซึ่งมีผูสนใจมาก แตทวารับจํานวนผูเขาอบรมนอย อีกท้ังคาใชจาย

ไมแพง จึงอยากใหเพ่ิมความถี่ของหลักสูตรฝกอบรมใหมาก เพ่ือรองรับความตองการ และควรจัดทํา

แผนการฝกอบรมแบบระยะยาว เพ่ือเอื้อประโยชนใหภาคเอกชนท่ีสนใจเขารวม ไดจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนบุคลากรเขาอบรมตอไป 

 (2) ปรับปรุงระยะเวลาในการรายงานผลการวิเคราะห หรือการทดสอบ โดยใหเพ่ิม

ความรวดเร็วในการทดสอบตัวอยาง อยางนอยควรจะรูผลภายใน 5-7 วัน  
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(3) ควรมีการอัพเดทขอมูลผานเว็บไซต เพ่ือการคนหาขอมูลไดสะดวกข้ึน 

สวนท่ี 4 ความเช่ือมั่นในการรับบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ     

4.1 โดยภาพรวม ทานมีความเช่ือม่ันตอการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการอยูในระดับใด 

ถาคะแนนเต็ม 10 ทานใหคะแนนความเช่ือม่ันตอการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการกี่คะแนน 

เพราะเหตุใด  

ผูรับบริการมีความเชื่อมั่นตอการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการอยูในระดับความ

เช่ือมั่นมากที่สุด ในระดับคะแนนเฉลี่ย 9.50 จากคะแนนเต็ม 10  (ผูรับบริการท่ีใหสัมภาษณ จํานวน 

4 คน ใหคะแนนความเชื่อมั่น 10 คะแนน จํานวน 2 คน และ 9 คะแนน จํานวน 2 คน)  เหตุผล

เน่ืองจากภาพรวมของการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการมีความนาเช่ือถือ มีมาตรฐาน และ 

มีความแมนยํา บุคลากรและวิทยากรมีความรูความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ และมีเทคนิคในการ

ฝกอบรม และการสอนชัดเจน สามารถอธิบายเรื่องท่ีลึก และยากใหสามารถเขาใจไดงาย 

สวนท่ี 5 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเดนของการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

5.1 ทานคิดวากรมวิทยาศาสตรบริการ มีจุดเดนของการใหบริการในเรื่องใด เพราะเหตุใด  

ผู รับบริการมีความเห็นวา กรมวิทยาศาสตรบริการมีจุดเดนของการใหบริการในเรื่อง 

ของ Proficiency Testing (PT) Program ซึ่งเปนผูใหบริการหน่ึงเดียวในประเทศ รวมท้ังมีจุดเดน 

ในดานการฝกอบรม บรรยากาศในการฝกอบรมมีความเปนกันเอง วิทยากรมีความรูเชี่ยวชาญ 

ในดานวิชาการ มีทักษะและประสบการณ นอกจากน้ันมีการฝกอบรมทางระบบออนไลน และไดรับ 

ใบประกาศนียบัตร ถือเปนจุดเดนที่ทําใหผูรับบริการเขาถึงขอมูลคอนขางงาย และจุดเดนที่สําคัญ 

ของกรมวิทยาศาสตรบริการอีกดานหนึ่ง คือ ดานการบริการ สามารถติดตอไดงาย เพราะมีเจาหนาท่ี

ประสานงานปฏิบัติการสลับเวลากัน จึงสามารถติดตอไดตลอดเวลา บุคลากรมีความรูความสามารถ  

มีอัธยาศัยดี ใหบริการดีและเปนมิตร มีการประสานงานรวดเร็ว สอบถามรายละเอียดไดขอมูลชัดเจน

ครบถวน ในสวนของเว็บไซตก็มีการอัพเดตขอมูลตลอดเวลา     

สวนท่ี 6 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

6.1 ขอเสนอแนะอื่น  ๆเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ

ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น อยางไรบาง 

         ผูรบับรกิารไดมีขอเสนอแนะใหกรมวิทยาศาสตรบริการปรับปรุงดานตาง ๆ ดังน้ี 

 (1) ดานการฝกอบรม ควรขยายระยะเวลาการลงทะเบียนฝกอบรม และเพ่ิมความถี่/

เพ่ิมรอบการอบรมมากขึ้น เนื่องจากมีผูสนใจมาก แตรับจํานวนไมมาก ทําใหลงทะเบียนไมทัน รวมถึง
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เพ่ิมหัวขอ/หลักสูตรอบรมใหมีความหลากหลายมากขึ้น สําหรับหลักสูตรอบรมที่คนสนใจ ควรเปดให

มากข้ึนควรมีมากกวา 1 รอบตอป เชน หลักสูตรเรื่องความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ, การอบรม

เก่ียวกับ ISO : 17025 เนื่องจากมีปญหาอุปสรรค คือ บางครั้งสมัครไมทัน เนื่องจากเปดรับจํานวน

นอยมาก จึงควรเพ่ิมรอบขยายจํานวนครั้งในการอบรมใหมากขึ้น เพื่อรองรับความตองการของ

ผูรบับริการ รวมท้ังขยายพ้ืนที่การอบรม กระจายไปยังจุดอื่น หรอืเปลี่ยนสถานท่ีจัดอบรมนอกเหนือจาก

ภายในกรมวิทยาศาสตรบริการ โดยลงบริการใหกับชุมชน หรือพ้ืนท่ีตาง ๆ ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นบาง 

 (2) ควรปรับปรุง และพัฒนาระบบการรายงานผล (Report) ท่ียังสงเปน Hard Copy 

ควรพัฒนาเปน Soft Copy สงทางอีเมล หรือควรมีระบบออนไลนในการรับสงงาน รวมท้ังอัพเดท

เอกสารมาตรฐาน ASTM บนหนาเว็บไซต เพื่ออํานวยความสะดวก ไมตองใหผูประกอบการเดินทาง 

ไปคัดสําเนาท่ีกรมวิทยาศาสตรบรกิาร 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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              
ประเภทงานบริการท่ีทานไดรับบริการจากกรมวิทยาศาสตรบริการบริการ     

สวนที่ 2 การรับรู และติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการบริการ 

2.1 ทานสนใจหรือติดตามขอมูลขาวสารในดานใดของกรมวิทยาศาสตรบริการบริการบอยที่สุด 
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 ทานใหคะแนนความเชื่อมั่นตอการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการก่ีคะแนน  เพราะเหตุใด 

 

สวนที่ 5 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเดนของการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

5.1 ทานคิดวากรมวิทยาศาสตรบริการ มีจุดเดนของการใหบริการในเร่ืองใด เพราะเหตุใด 
 

สวนที่ 6 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

6.1 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อยางไรบาง 

แบบสัมภาษณการสํารวจความคาดหวัง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ 
เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการบริการ ประจําปงบประมาณ 2561 
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แบบสอบถาม เร่ือง การสํารวจความคาดหวัง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ 
เก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการบริการ ประจําปงบประมาณ 2561 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู  รับบริการและผู มีส  วนได ส  วน เสียของกรมวิทยาศาสตร บริการ  
ประจําปงบประมาณ 2561 มวีัตถุประสงคเพื่อการประเมินคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ และใช
เปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ ซึ่งเปนประโยชนในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการและใหบริการ
ของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

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 ปข้ึนไป 

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

5. เหตุผลของการเลือกใชบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1. เปนสวนราชการ             2. ความหลากหลาย/ครบถวนของการใหบริการ           
  3. ความนาเชื่อถือ/ชื่อเสียงของหนวยงาน       4. 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. บุคคลแนะนาํ  6. งานสัมมนา/นิทรรศการ 
  7. อ่ืน ๆ...................................   
    

 

งานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร 
 

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. ขอกําหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขท่ียอมรับได 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
ดานบุคลากรที่ใหบริการ            
7. ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน 
ตอบคําถามชี้แจงขอสงสัย, ใหคําแนะนํา, แกไข
ปญหาไดอยางถูกตอง เปนตน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

8. ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการ
อยางสภุาพ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

9. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน  
ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาประโยชน
ในทางมิชอบ เปนตน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

10. ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพ
ทาทางของผูใหบริการ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

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

12. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรผูใหบริการ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก            

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

14. ความเพียงพอของจุด/ชองการใหบริการ/ 
อุปกรณการใหบริการเหมาะสม 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

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

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

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

16. การเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ เชน 
กลองรับขอความคิดเห็น, แบบสอบถาม เปนตน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

17. มีชองทางการติดตอประสานงานในหลายรูปแบบ 
เชน ทางโทรศัพท, อีเมล, สื่ออินเตอรเน็ต เปนตน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

18. ความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีใหบริการ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

ดานการใหบริการ            

19. การไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

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

21. การไดรับบริการที่คุมคา และมีประโยชน 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. 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. ประสิทธิภาพ และความคุมคา 5 4 3 2 1 
5. ใหบริการดวยความถูกตอง เที่ยงตรง เชื่อถือได 5 4 3 2 1 
6. ความสามารถของเคร่ืองมือ และอุปกรณวิทยาศาสตร 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 เปนตน 

 4. การสงมอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผานระบบออนไลน 

 5. การสงมอบรายงานทดสอบความชํานาญผานระบบออนไลน 

 6. ใหมีการรับชําระคาธรรมเนียมผานบัตรเครดิต 

 7. ปรับปรุงแบบฟอรมตาง ๆ ในการขอรบับริการใหเขาใจงายขึ้น 

 8. การใหบริการรับตัวอยางทดสอบนอกสถานที่ (โดยคิดคาบริการเพิ่ม) 

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

             

             

              
*** ขอขอบพระคุณทานที่กรุณาสละเวลารวมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ *** 
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แบบสอบถาม เรื่อง การสํารวจความคาดหวัง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
เก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบรกิารบริการ ประจําปงบประมาณ 2561 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู  รับบริการและผู มีส  วนได ส  วน เสียของกรมวิทยาศาสตร บริการ  
ประจําปงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงคเพื่อการประเมินคุณภาพการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
และใชเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ ซ่ึงเปนประโยชนในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการและให
บรกิารของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

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. วัตถุประสงคของการติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการ (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. สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

  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. ประสิทธิภาพ และความคุมคา 5 4 3 2 1 
5. ใหบริการดวยความถูกตอง เที่ยงตรง เชื่อถือได 5 4 3 2 1 
6. ความสามารถของเคร่ืองมือ และอุปกรณวิทยาศาสตร 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. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ (โปรดระบุ) .............................................................. 

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



 

ศูนยสํารวจความคดิเห็น “นิดาโพล” -45- 

 

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 หรือคาดหวังใหกรมวิทยาศาสตรบริการจัดใหมีบริการเพิ่มเติม หรือปรับปรุงการใหบริการใดบาง  

(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

 1. ขยายการใหบริการของศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชั้น 1 อาคารตั้ว) ใหครอบคลุมทุกงานบริการของหนวยงาน 

 2. เพ่ิมศูนยรับบริการในสวนภูมิภาค 

 3. มีการแจงขอมูลขาวสาร เชน การรับตัวอยาง, การรับรายงานทาง SMS เปนตน 

 4. การสงมอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ ใบรับรองผานระบบออนไลน 

 5. การสงมอบรายงานทดสอบความชํานาญผานระบบออนไลน 

 6. ใหมีการรับชําระคาธรรมเนียมผานบัตรเครดิต 

 7. ปรับปรุงแบบฟอรมตาง ๆ ในการขอรบับริการใหเขาใจงายขึ้น 

 8. การใหบริการรับตัวอยางทดสอบนอกสถานที่ (โดยคิดคาบริการเพิ่ม) 

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

3. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอื่น ๆ  

             

             

             

             

             

             

             

              

 
*** ขอขอบพระคุณทานที่กรุณาสละเวลารวมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ *** 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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งานบริการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร (สํานักพัฒนานักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ) 
 

 ผลการทดสอบคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามในสวนของการประเมินความคาดหวังในคณุภาพ 
การใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

 
Reliability 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.877 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 82.27 72.202 .428 .873 
p2a2 81.93 71.926 .464 .872 
p2a3 81.97 70.654 .569 .868 
p2a4 82.00 74.276 .362 .875 
p2a5 81.93 72.754 .460 .872 
p2a6 81.90 74.300 .331 .876 
p2a7 81.97 72.585 .486 .871 
p2a8 81.87 71.016 .612 .867 
p2a9 81.77 70.599 .657 .866 
p2a10 81.87 72.671 .446 .872 
p2a11 81.97 74.447 .399 .874 
p2a12 81.93 75.444 .299 .876 
p2a13 81.93 74.754 .265 .879 
p2a14 82.03 71.137 .501 .870 
p2a15 82.10 71.059 .650 .866 
p2a16 81.97 71.275 .593 .868 
p2a17 82.07 69.651 .590 .867 
p2a18 81.97 72.516 .491 .871 
p2a19 81.93 74.340 .363 .875 
p2a20 81.97 70.654 .569 .868 
p2a21 82.00 74.276 .362 .875 
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 ผลการทดสอบคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามในสวนของการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ
ของกรมวิทยาศาสตรบริการ  

 

Reliability 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.941 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 81.30 108.700 .838 .934 
p2b2 81.20 109.131 .863 .934 
p2b3 80.93 115.168 .551 .939 
p2b4 81.13 110.809 .757 .936 
p2b5 81.00 121.103 .212 .944 
p2b6 80.97 119.757 .294 .943 
p2b7 80.93 120.202 .281 .943 
p2b8 80.83 115.937 .550 .939 
p2b9 81.23 115.220 .438 .942 
p2b10 81.20 109.131 .863 .934 
p2b11 80.97 117.826 .423 .941 
p2b12 81.20 109.131 .863 .934 
p2b13 81.20 109.131 .863 .934 
p2b14 80.97 119.757 .294 .943 
p2b15 81.20 109.131 .863 .934 
p2b16 80.93 115.168 .551 .939 
p2b17 81.20 109.131 .863 .934 
p2b18 81.20 109.131 .863 .934 
p2b19 80.93 115.168 .551 .939 
p2b20 81.20 109.131 .863 .934 
p2b21 80.93 115.168 .551 .939 
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 ผลการทดสอบคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามในสวนของการประเมินความเช่ือม่ันในการรับบริการ
ของกรมวิทยาศาสตรบริการ  

 

Reliability 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.815 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 33.20 16.510 .801 .764 
p4.2 33.37 18.378 .359 .815 
p4.3 33.50 18.259 .316 .824 
p4.4 33.20 16.510 .801 .764 
p4.5 33.43 18.461 .396 .810 
p4.6 33.20 16.510 .801 .764 
p4.7 33.77 19.151 .228 .833 
p4.8 33.67 17.609 .394 .814 
p4.9 33.20 16.510 .801 .764 

 

 

 

 

 

 

 

 


