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กองแผนงานและวิชาการ  
 
ผลการส ารวจความพึงพอใจรอบท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(1) งานติดตามและประเมิน 

ผลการส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 108 ชุด (ภารกิจสนับสนุน: แบบที่ 2) 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n= 108) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1.1 เพศ   
 ชาย 21 19.4 
 หญิง 80 74.1 
 No answer 7 6.5 
1.2 อายุ   
 18 – 22 ปี 0 0.0 
 23 – 38 ปี 30 27.8 
 39 – 53 ปี 58 53.7 
 54 ปีขึ้นไป 19 17.6 
 No answer 1 0.9 
1.3 ระดับการศึกษา   
 ต่ ากว่าปริญญาตรี 1 0.9 
 ปริญญาตรี 66 61.1 
 ปริญญาโท 32 29.6 
 ปริญญาเอก 4 3.7 
 No answer 5 4.6 
1.4 ประเภทผู้ใช้บริการ   
 ข้าราชการ 75 69.4 
 ลูกจ้างประจ า 0 0.0 
 พนักงานราชการ 6 5.6 
 พนักงานกระทรวง 15 13.9 
 ลูกจ้างชั่วคราว 2 1.9 
 อ่ืนๆ  0 0.0 
 No answer 10 9.3 
1.5 ต าแหน่ง / หน่วยงาน   
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน / เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

/ นักวิชาการพัสดุ 
7 6.5 

 เจ้าพนักงานธุรการ / นักจัดการงาน / 
เจ้าหน้าที่งานทั่วไป  

26 24.1 

 
 

นักวิเคราะห์นโยบาและแผน / เจ้าหน้าที่
คุณภาพ / นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

7 6.5 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ต าแหน่ง (ต่อ) นวพ. / นวพ.ชกพ. 17 15.7 
 นักทรัพยากรบุคคล  1 0.9 
 นักเทคนิคการแพทย์ / นักฟิสิกส์รังสี / 

นักวิทยาศาสตร์ 
24 22.2 

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นักวิชาการเผยแพร่ 6 5.6 
 เภสัชกร 9 8.3 
 ผู้อ านวยการ 1 0.9 
 No answer 10 9.3 
หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน / ฝ่ายบริหารทั่วไป / 

พัฒนาคุณภาพและวิชาการ สคอ. 
4 3.7 

 กพร. / ศทร. / ศวก.  49 45.4 
 ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ / ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
6 5.6 

 สถาบันชีววัตถุ / สถาบันวิจัยสมุนไพร 7 6.5 
 สมป. / สล. / สว. / สวก.ที่ / สวพ. / สสว. 17 15.7 
 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย / 

ส านักงานเลขานุการกรม / ส านักยาและวัตถุ
เสพติด / ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 

8 7.4 

 No answer 17 15.7 
1.6 อายุการท างานในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
 < 5 ปี 7 6.5 
 5 – 15 ปี 27 25.0 
 16 -25 ปี 40 37.0 
 > 25 ปี 19 17.6 
 No answer 15 13.9 
1.7 ความถี่ในการมารับบริการ   
 0 ครั้ง 0 0.0 
 1 – 2 ครั้ง 36 33.3 
 3 – 10 ครั้ง 37 34.3 
 มากกว่า 10 ครั้ง 16 14.8 
 No answer 19 17.6 
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จากตารางที ่1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
เพศ  ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ถึงร้อยละ 74.1 เป็นผู้ชาย เพียงร้อยละ 19.4 
อายุ  ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 39-53 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.7 รองลงมาเป็นกลุ่มอายุระหว่าง 

23-38 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.8  
ระดับการศึกษา ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.1 

และจบการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 29.6 
ประเภทผู้ใช้บริการ  ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ เป็นข้าราชการ ร้อยละ 69.4 รองลงไปเป็นพนักงาน

กระทรวง ร้อยละ 13.9  
ต าแหน่ง  กลุ่มผู้ใช้บริการหลักๆ คือ กลุ่มเจ้าพนักงานธุรการ / นักจัดการงาน / เจ้าหน้าที่งานทั่วไป 

คิดเป็นร้อยละ 24.1 รองลงไปเป็นกลุ่มนักเทคนิคการแพทย์ / นักฟิสิกส์รังสี / นักวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
22.2  

หน่วยงาน  หน่วยงานของผู้ใช้บริการมากที่สุด มาจากกพร. / ศทร. / ศวก. คิดเป็นร้อยละ 45.4  
รองลงไปมาจาก สมป. / สล. / สว. / สวก.ที ่/ สวพ. / สสว. คิดเป็นร้อยละ 15.7 

อายุการท างานในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อพิจารณาตามกลุ่มช่วงอายุการท างาน พบว่า กลุ่มที่
มากที่สุด ได้แก่ กลุ่มที่มีอายุการท างาน 16-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงไปเป็นกลุ่ม 5-15 ป ี 
คิดเป็นร้อยละ 25.0 

ความถี่ในการมารับบริการ  ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มารับบริการ 3-10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 34.3 รองลง
ไปมารับบริการ 1-2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33.3 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ (n= 108) 

คุณภาพการให้บริการ จ านวน Mean S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ* 

2.1 กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  108 3.60 1.31 มาก 
2.1.1)   ระบบในการให้บริการ (มีขั้นตอนที่ชัดเจน สะดวก ไม่ซับซ้อน) 108 3.55 1.30 มาก 
2.1.2)   ความรวดเร็วในการให้บริการ 108 3.58 1.25 มาก 
2.1.3)   ความเหมาะสมของช่องทางการให้บริการ 108 3.62 1.27 มาก 
2.1.4)   การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยในการให้บริการ 108 3.67 1.29 มาก 
2.1.5)   ระบบบริการโปร่งใส ตรวจสอบได้ 108 3.58 1.45 มาก 
2.2 เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 108 3.73 1.35 มาก 
2.2.1)   ความพร้อมในการให้บริการ 108 3.70 1.32 มาก 
2.2.2)   ความเต็มใจและความกระตือรือร้นในการให้บริการ 108 3.78 1.36 มาก 
2.2.3)   กิริยา มารยาทในการให้บริการ 108 3.81 1.35 มาก 
2.2.4)   ความรู้ ความสามารถในงานที่ให้บริการ 108 3.69 1.31 มาก 
2.2.5)   ความสามารถในการให้ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหาและ 

ตอบข้อสงสัย 
108 3.69 1.32 มาก 

2.2.6)   ความเป็นกลางในการให้บริการ (ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ) 108 3.69 1.44 มาก 
3.1 การให้ข้อมูลข่าวสาร 108 3.52 1.33 มาก 
3.1.1)   การแจ้งข้ันตอนและระยะเวลาของการให้บริการของ
หน่วยงาน 

108 3.41 1.37 มาก 

3.1.2)   ความหลากหลายของช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสาร (เช่น 108 3.71 1.28 มาก 
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คุณภาพการให้บริการ จ านวน Mean S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ* 

เว็บไซต์ หนังสือเวียน Social Media) 
3.1.3)  ความสะดวก และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 108 3.46 1.28 มาก 
3.1.4)  การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ 108 3.50 1.38 มาก 
4.1 สิ่งอ านวยความสะดวก ณ จุดให้บริการ 108 3.04 1.69 ปานกลาง 
4.1.1)  ป้าย / สัญลักษณ์ บอกจุดบริการ 108 2.92 1.77 ปานกลาง 
4.1.2) ช่องทางอ านวยความสะอาดในการติดต่อประสานงาน 
         (เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ไลน์) 

108 3.35 1.55 มาก 

4.1.3) พ้ืนที่ให้นั่งรอขณะรับบริการหรือติดต่อประสานงาน 108 2.86 1.74 ปานกลาง 
คุณภาพการให้บริการโดยรวม 108 3.47 

(69.40) 
1.42 มาก 

* เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ย  
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60  หมายถึง มีความพึงพอใจระดบัน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80  หมายถึง มีความพึงพอใจระดบัน้อยที่สุด 

 
ตารางที่ 2 แสดงถึงระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการที่มีต่องานติดตามและประเมิน โดย

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในคุณภาพของการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
3.47) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบดังนี้  

 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.60) 
โดยมีความพึงพอใจในเรื่องการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยในการให้บริการสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
3.67)  

 ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.73) โดย
มีความพึงพอใจในเรื่องกิริยามารยาทในการให้บริการสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.81) 

 ด้านข้อมูลข่าวสารโดยรวม  มีความพึงพอใจในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 3.52) โดยมีความ 
พึงพอใจในเรื่องความหลากหลายของช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารสูงที่สุด (เช่น เว็บไซต์ หนังสือเวียน 
Social Media) (ค่าเฉลี่ย 3.71)   

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ณ จุดให้บริการ โดยรวม มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  (ค่าเฉลี่ย 
3.04) โดยมีความพึงพอใจในเรื่องช่องทางอ านวยความสะอาดในการติดต่อประสานงานสูงที่สุด (เช่น โทรศัพท์ 
โทรสาร อีเมล์ ไลน์) (ค่าเฉลี่ย 3.35) 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ  
 ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ มีดังนี้ 

- เจ้าหน้าที่มี service mind มีความพร้อมในการให้บริการ พูดจาสุภาพ บริการด้วยความเต็มใจ 
กระตือรือร้น แก้ปัญหาด้วยความรวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการ (16) 



5 

 

- มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน เช่น มีการนิเทศประจ าปี 
ข้อมูลมีความชัดเจน ขั้นตอนบริการมีหลายช่องทาง รวดเร็ว (6)  

- ควรให้ความร่วมมือในการประสานการท างานร่วมกันให้มากกว่านี้  และกระตือรือร้นในการตอบ
ค าถาม แม้นอกเวลาราชการ (2) 

- โทรศัพท์ติดต่อยาก ควรเพิ่มเบอร์โทรศัพทท์ี่เป็นส่วนกลางมากขึน้ (2) 
- ข้อมูลด้าน info graphic ท าออกมาสื่อสารชัดเจน เข้าใจง่าย (1) 
- การประชาสัมพันธ์สื่อสารไม่ชัดเจน การคิดเชิงกระบวนการ เชิงแบบไม่สอดคล้องกับคุณภาพ (1) 
- ควรปรับปรุงแบบฟอร์ม (การประเมินผล) ไม่ควรระบุต าแหน่ง และหน่วยงาน (1) 
- เพ่ิมพ้ืนที่บริการ (1) 
 

(2) งานแผนงานและงบประมาณ 
ผลการส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 98 ชดุ (ภารกิจสนับสนุน: แบบที่ 2) 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n= 98) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1.1 เพศ   
 ชาย 19 19.4 
 หญิง 74 75.5 
 No answer 5 5.1 
1.2 อายุ   
 18 – 22 ปี 1 1.0 
 23 – 38 ปี 34 34.7 
 39 – 53 ปี 46 46.9 
 54 ปีขึ้นไป 15 15.3 
 No answer 2 2.0 
1.3 ระดับการศึกษา   
 ต่ ากว่าปริญญาตรี 4 4.1 
 ปริญญาตรี 56 57.1 
 ปริญญาโท 30 30.6 
 ปริญญาเอก 4 4.1 
 No answer 4 4.1 
1.4 ประเภทผู้ใช้บริการ   
 ข้าราชการ 69 70.4 
 ลูกจ้างประจ า 0 0.0 
 พนักงานราชการ 7 7.1 
 พนักงานกระทรวง 14 14.3 
 ลูกจ้างชั่วคราว 0 0.0 
 อ่ืนๆ  0 0.0 
 No answer 

 
8 8.2 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1.5 ต าแหน่ง / หน่วยงาน   
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน / เจ้าหน้าที่

การเงินและบัญชี / นักวิชาการพัสดุ 
6 

6.1 
 เจ้าหน้าที่ธุรการ / เจ้าพนักงาน

ธุรการ / นักจัดการงานทั่วไป  
26 26.5 

 นักวิเคราะห์นโยบาและแผน / 
นักวิชาการ / นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 

7 7.1 

 นวพ.  4 4.1 
 นักทรัพยากรบุคคล  1 1.0 
 นักฟิสิกส์รังสี / นักวิทยาศาสตร์

การแพทย์ 
33 33.7 

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ /  
นักประชาสัมพันธ์ 

6 6.1 

 เภสัชกร 7 0.0 
 ผู้อ านวยการ 2 7.1 
 No answer 6 2.0 
หน่วยงาน กพร. 1 1.0 
 กลุ่มตรวจสอบภายใน / กลุ่มพัฒนา

คุณภาพและวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

4 4.1 

 ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ / 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 6.1 

 สถาบันชีววัตถุ / สถาบันวิจัย
สมุนไพร 

4 4.1 

 ศวก. 43 43.9 
 สชว. / สมป. / สยวส. / สล. / สว. / 

สวพ. / สววพ. / สวส. / สสว. 
22 22.4 

 ส านักเครื่องส าอางค์และวัตถุอันตราย 
/ ส านักงานเลขารนุการกรม / ส านัก
ยาและวัสดุเสพติด / ส านักรังสีและ
เครื่องมือแพทย์ 

7 7.1 

 No answer 11 11.2 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1.6 อายุการท างานในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
 < 5 ปี 5 5.1 
 5 – 15 ปี 25 25.5 
 16 -25 ปี 36 36.7 
 > 25 ปี 23 23.5 
 No answer 9 9.2 
1.7 ความถี่ในการมารับบริการ   
 0 ครั้ง 0 0.0 
 1 – 2 ครั้ง 39 39.8 
 3 – 10 ครั้ง 33 33.7 
 มากกว่า 10 ครั้ง 15 15.3 

จากตารางที ่1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
เพศ  ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ถึงร้อยละ 75.5 เป็นผู้ชาย เพียงร้อยละ 19.4  
อายุ  ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 39 – 53 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.9 รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ

ระหว่าง 23 – 38 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.7  
ระดับการศึกษา ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.1 

และจบการศึกษาระดับปริญญาปริญญาโท ร้อยละ 30.6  
ประเภทผู้ใช้บริการ  ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ เป็นข้าราชการ ร้อยละ 70.4 รองลงไปเป็นพนักงาน

กระทรวง ร้อยละ 14.3 
ต าแหน่ง  กลุ่มผู้ใช้บริการหลักๆ คือ กลุ่มนักฟิสิกส์รังสี / นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร้อยละ 33.7 รอง

ลงไปเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ธุรการ / เจ้าพนักงานธุรการ / นักจัดการงานทั่วไป ร้อยละ 26.5  
หน่วยงาน  หน่วยงานของผู้ใช้บริการมากที่สุด มาจากกลุ่ม ศวก. ร้อยละ 43.9 รองลงไปเป็นกลุ่ม สชว. 

/ สมป. / สยวส. / สล. / สว. / สวพ. / สววพ. / สวส. / สสว. ร้อยละ 22.4 
อายุการท างานในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อพิจารณาตามกลุ่มช่วงอายุการท างาน พบว่า กลุ่มที่

มากที่สุด ได้แก่ กลุ่มที่มีอายุการท างาน 16-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.7 รองลงไปอายุการท างาน 5-15 ปี คิด
เป็นร้อยละ 25.5 

ความถี่ในการมารับบริการ  ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มารับบริการ 1 – 2 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 39.8 รองลง
ไปมารับบริการ 3 – 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33.7  
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ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ (n= 98) 

คุณภาพการให้บริการ จ านวน Mean S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ* 

2.1 กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  98 3.56 1.26 มาก 
2.1.1)   ระบบในการให้บริการ (มีขั้นตอนที่ชัดเจน สะดวก ไม่ซับซ้อน) 98 3.43 1.31 มาก 
2.1.2)   ความรวดเร็วในการให้บริการ 98 3.51 1.19 มาก 
2.1.3)   ความเหมาะสมของช่องทางการให้บริการ 98 3.65 1.17 มาก 
2.1.4)   การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยในการให้บริการ 98 3.59 1.24 มาก 
2.1.5)   ระบบบริการโปร่งใส ตรวจสอบได้ 98 3.60 1.38 มาก 
2.2 เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 98 3.74 1.21 มาก 
2.2.1)   ความพร้อมในการให้บริการ 98 3.75 1.19 มาก 
2.2.2)   ความเต็มใจและความกระตือรือร้นในการให้บริการ 98 3.78 1.22 มาก 
2.2.3)   กิริยา มารยาทในการให้บริการ 98 3.82 1.23 มาก 
2.2.4)   ความรู้ ความสามารถในงานที่ให้บริการ 98 3.69 1.22 มาก 
2.2.5)   ความสามารถในการให้ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหาและ 

ตอบข้อสงสัย 
98 3.61 1.17 มาก 

2.2.6)   ความเป็นกลางในการให้บริการ (ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ) 98 3.76 1.24 มาก 
3.1 การให้ข้อมูลข่าวสาร 98 3.55 1.23 มาก 
3.1.1)   การแจ้งข้ันตอนและระยะเวลาของการให้บริการของ
หน่วยงาน 

98 3.40 1.30 ปานกลาง 

3.1.2)   ความหลากหลายของช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสาร (เช่น 
เว็บไซต์ หนังสือเวียน Social Media) 

98 3.71 1.18 มาก 

3.1.3)   ความสะดวก และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 98 3.58 1.13 มาก 
3.1.4)   การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ 98 3.50 1.32 มาก 
4.1 สิ่งอ านวยความสะดวก ณ จุดให้บริการ 98 3.06 1.72 ปานกลาง 
4.1.1)  ป้าย / สัญลักษณ์ บอกจุดบริการ 98 2.76 1.81 ปานกลาง 
4.1.2)   ช่องทางอ านวยความสะอาดในการติดต่อประสานงาน 
           (เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ไลน์) 

98 3.53 1.51 มาก 

4.1.3)    พ้ืนที่ให้นั่งรอขณะรับบริการหรือติดต่อประสานงาน 98 2.88 1.83 ปานกลาง 
คุณภาพการให้บริการโดยรวม 98 3.48 

(69.60) 
1.36 มาก 

* เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ย  
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60  หมายถึง มีความพึงพอใจระดบัน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80  หมายถึง มีความพึงพอใจระดบัน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 2 แสดงถึงระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการที่มีต่องานแผนงานและงบประมาณ
โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในคุณภาพของการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
3.48) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบดังนี้  

 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.56) 
โดยมีความพึงพอใจในเรื่องระบบบริการโปร่งใสตรวจสอบได้สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.60)  

 ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย3.74) โดยมี
ความพึงพอใจในเรื่องกิริยามารยาทในการให้บริการสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย3.82) 

 ด้านข้อมูลข่าวสารโดยรวม  มีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.55) โดยมีความ 
พึงพอใจในเรื่องความหลากหลายของช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารสูงที่สุด (เช่น เว็บไซต์ หนังสือเวียน 
Social Media) (ค่าเฉลี่ย 3.71)   

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ณ จุดให้บริการ โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  (ค่าเฉลี่ย 
3.06) โดยมีความพึงพอใจในเรื่องช่องทางอ านวยความสะอาดในการติดต่อประสานงานสูงที่สุด (เช่น โทรศัพท์ 
โทรสาร อีเมล์ ไลน์) (ค่าเฉลี่ย 3.53)   
 
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ  
 ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ มีดังนี้ 

- เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบค าถาม รับฟัง เต็มใจให้บริการ มารยาทดี มีความมุ่งมั่น มีความ
กระตือรือร้น บริการเป็นกันเอง รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ (15) 

- ขั้นตอนการให้บริการหลายช่องทาง ไม่ซับซ้อน ติดต่อสอบถามที่สะดวก (3) 
- พยายามแก้ไขปัญหา และรายงานปัญหา (2) 
- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ด ี(1) 
- อยากให้บริการมีความรวดเร็วมากขึ้น ในเชิงระบบของทั้งกรมฯ โทรไปไม่ค่อยมีคนอยู่ (2) 
- มีเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่หลายคนสามารถตอบสนองการบริการได้อย่างรวดเร็ว (1) 
- ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในขาดคาดแดงของบางโครงการยังไม่เหมาะสมเช่น  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ของงานยาเสพติด (1) 
- กรณีประสานงานขอให้ประสานหน่วยงานโดยตรง เพ่ือการเก็บข้อมูลและจัดการในภาพรวม (1) 
- ควรตรวจสอบเอกสารก่อนส่งออกให้ละเอียดรอบคอบ (1) 
- ควรปรับปรุงแบบสอบถาม ไม่ควรระบุต าแหน่ง (1) 
- ระบบ doc งบประมาณ น่าจะยืดหยุ่นได้มากกว่านี้ (1) 
 
 


