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กองแผนงานและวิชาการ (ผน.) 
 

ผลการส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 112 ชุด (ภารกิจสนับสนุน: แบบที่ 2) 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n= 112) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1.1 เพศ     
 ชาย 14  12.5  
 หญิง 93  83.0  
1.2 อายุ     
 18 – 22 ปี 0  0.0  
 23 – 38 ปี 33  29.5  
 39 – 53 ปี 63  56.3  
 54 ปีขึ้นไป 15  13.4  
1.3 ระดับการศึกษา     
 ต่ ากว่าปริญญาตรี 6  5.4  
 ปริญญาตรี 62  55.4  
 ปริญญาโท 37  33.0  
 ปริญญาเอก 5  4.5  
1.4 ประเภทผู้ใช้บริการ     
 ข้าราชการ 78  69.6  
 ลูกจ้างประจ า 1  0.9  
 พนักงานราชการ 4  3.6  
 พนักงานกระทรวง 23  20.5  
 ลูกจ้างชั่วคราว 1  0.9  
 อ่ืนๆ  0  0.0  
1.5 ต าแหน่ง / หน่วยงาน     
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 14  12.5  
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1  0.9  
 นักจัดการงานทั่วไป 15  13.4  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3  2.7  
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n= 112) (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2  1.8  
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 4  3.6  
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 47  42.0  
 พนักงานบริการ 1  0.9  
 พนักงานห้องปฏิบัติการ 1  0.9  
 เภสัชกร 7  6.3  
หน่วยงาน กลุ่ม กพร. 2  1.8  
 กลุ่มตรวจสอบภายใน 4  3.6  
 ศทส 3  2.7  
 ศวก 42  37.5  
 ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ 1  0.9  
 ศูนย์ตรวจสอบและผลิตภัณฑ์ 1  0.9  
 ศูนย์วิทย์ฯ 2  1.8  
 สคอ 1  0.9  
 สชว 1  0.9  
 สถาบันชีววัตถุ 5  4.5  
 สถาบันวิจัยสมุนไพร 13  11.6  
 สพอ 1  0.9  
 สมป 2  1.8  
 สวพ 4  3.6  
 ส านักคุณภาพและความปลอดภัย

อาหาร 
1  0.9  

 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 5  4.5  
 ส านักงานเลขานุกรม 2  1.8  
 ส านักยาและวัตถุเสพติด 1  0.9  
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n= 112) (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1.6 อายุการท างานในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์     
 < 5 ปี 9  8.0  
 5 – 15 ปี 37  33.0  
 16 -25 ปี 37  33.0  
 > 25 ปี 15  13.4  
1.7 ความถี่ในการมารับบริการ     
 0 ครั้ง 16  14.3  
 1 – 2 ครั้ง 41  36.6  
 3 – 10 ครัง้ 30  26.8  
 มากกว่า 10 ครั้ง 22  19.6  
 

ตารางที ่1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
เพศ  ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงถึงร้อยละ 83.0 เป็นผู้ชายเพียงร้อยละ 12.5 
อายุ  ผู้ใช้บริการมากกว่าครึ่ง มีอายุระหว่าง 39-53 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมาเป็นกลุ่มอายุระหว่าง 

23-38 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.5 และไม่มีผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ ากว่า 23 เลย  
ระดับการศึกษา ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 55.4 และ 

จบการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 33.0 
ประเภทผู้ใช้บริการ  ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ เป็นข้าราชการ ร้อยละ 69.6 รองลงไปเป็นพนักงานกระทรวง 

ร้อยละ 20.5  
ต าแหน่ง  กลุ่มผู้ใช้บริการหลักๆ คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร้อยละ 42.0  รองลงไปเป็นกลุ่ม 

นักจัดการงานทั่วไป ร้อยละ 13.4  
หน่วยงาน  หน่วยงานของผู้ใช้บริการมากที่สุด มาจาก ศวก. ถึงร้อยละ 37.5   
อายุการท างานในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   เมื่อพิจารณาตามกลุ่มช่วงอายุการท างาน พบว่า กลุ่มที่

มากที่สุด ได้แก่กลุ่มท่ีมีอายุการท างาน 16-25 ปี และ  5-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.0 เท่ากันทั้ง 2 กลุ่ม 
ความถี่ในการมารับบริการ  ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยมาใช้บริการ 1-2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 36.6 

รองลงไปเป็นกลุ่มที่เคยมาใช้บริการ 3-10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.8 
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ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ (n= 112) 
คุณภาพการให้บริการ จ านวน Mean S.D. ระดับความ 

พึงพอใจ* 
2.1 กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  112 4.03 0.63 มาก 
2.1.1)   ระบบในการให้บริการ (มีขั้นตอนที่ชัดเจน สะดวก ไม่ซับซ้อน) 112 3.97 0.72 มาก 
2.1.2)   ความรวดเร็วในการให้บริการ 112 4.07 0.69 มาก 
2.1.3)   ความเหมาะสมของช่องทางการให้บริการ 112 4.04 0.77 มาก 
2.1.4)   การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยในการให้บริการ 112 4.01 0.68 มาก 
2.1.5)   ระบบบริการโปร่งใส ตรวจสอบได้ 112 4.06 0.67 มาก 
2.2 เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 112 4.17 0.61 มาก 
2.2.1)   ความพร้อมในการให้บริการ 112 4.14 0.76 มาก 
2.2.2)   ความเต็มใจและความกระตือรือร้นในการให้บริการ 112 4.29 0.70 มากที่สุด 
2.2.3)   กิริยา มารยาทในการให้บริการ 112 4.23 0.70 มากที่สุด 
2.2.4)   ความรู้ ความสามารถในงานที่ให้บริการ 112 4.11 0.61 มาก 
2.2.5)   ความสามารถในการให้ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหาและ 

ตอบข้อสงสัย 
112 4.07 0.66 มาก 

2.2.6)   ความเป็นกลางในการให้บริการ (ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ) 112 4.18 0.66 มาก 
2.3 การให้ข้อมูลข่าวสาร 112 3.98 0.68 มาก 
2.3.1)   การแจ้งข้ันตอนและระยะเวลาของการให้บริการของ
หน่วยงาน 

112 3.88 0.82 มาก 

2.3.2)   ความหลากหลายของช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสาร (เช่น 
เว็บไซต์ หนังสือเวียน Social Media) 

112 4.07 0.74 มาก 

2.3.3)   ความสะดวก และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 112 3.96 0.72 มาก 
2.3.4)   การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ 112 3.99 0.78 มาก 
2.4 สิ่งอ านวยความสะดวก ณ จุดให้บริการ 112 4.08 0.60 มาก 
2.4.1)  ป้าย / สัญลักษณ์ บอกจุดบริการ 112 4.08 0.63 มาก 
2.4.2)   ช่องทางอ านวยความสะอาดในการติดต่อประสานงาน 
           (เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ไลน์) 

112 4.18 0.74 มาก 

2.4.3)    พ้ืนที่ให้นั่งรอขณะรับบริการหรือติดต่อประสานงาน 112 3.99 0.66 มาก 
คุณภาพการให้บริการโดยรวม 112 4.06 

(81.20) 
0.58 มาก 
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* เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ย  
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

 
ตารางที่ 2 แสดงถึงระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการที่มีต่อกองแผนงานและวิชาการ (ผน.)  

โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในคุณภาพของการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.06) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบดังนี้  

 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03) โดยมี
ความพึงพอใจในเรื่องระบบบริการโปร่งใส ตรวจสอบได้ สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.06)  

 ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.17) โดยมีความพึงพอใจ 
ในเรื่องความเต็มใจและความกระตือรือร้นในการให้บริการ สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.29) 

 ด้านข้อมูลข่าวสารโดยรวม  มีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.98) โดยมีความพึงพอใจในเรื่อง
ความหลากหลายของช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสาร (เช่น เว็บไซต์ หนังสือเวียน Social Media)  
สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.07)   

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (กรณีมาใช้บริการ ณ จุดให้บริการ) โดยรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.08) โดยมีความพึงพอใจ 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ  
 ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ มีดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการท างาน เช่น แบบสอบถามขาดความชัดเจน ท าให้ได้ข้อมูล
ไม่แม่นย า / ไม่มีค าถามถึงประสิทธิผลการท างาน / การสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลควร
ส่งผลเร็วขึ้น เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงได้ทันเวลา / ควรเปิดเผยคะแนนผลการประเมินให้ทราบ / 
ควรมีการเตรียมข้อมูลเพื่อพิจารณาท าโครงการที่เหมาะสมล่วงหน้า ก่อนการท าโครงการ 

 ข้อเสนอแนะด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ เช่น เจ้าหน้าที่บางท่านแสดงกิริยาไม่เหมาะสม 

 ข้อเสนอแนะด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น กรณีมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ควรแจ้งหน่วยงานทราบ
ช่วงเวลา เพ่ือตรวจสอบข้อมูล / ควรมีการสื่อสารที่เป็นทางการด้วย ไม่ยึดติดแต่ทาง line อย่างเดียว / 
ควรเพ่ิมการสื่อสารให้ทั่วถึง โดยเฉพาะแนวทางปฏิบัติใหม่ เช่น การลงข้อมูล Doc เนื่องจากบาง
หน่วยงานมีการตีความแตกต่างกัน / เอกสารที่เกี่ยวกับการติดตามงาน ถ้าน าขึ้นใน website ของกอง
แผนฯ จะดีมาก 
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จุดเด่นของการให้บริการ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นในการให้บริการ มีดังนี้ 

 จุดเด่นด้านกระบวนการ/ขั้นตอนให้บริการ เช่น มีขั้นตอนการให้บริการที่เหมาะสม ไม่ซับซ้อน /  
กองแผนฯ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด / มีการใช้ IT ในการพัฒนางาน 

 จุดเด่นด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ เช่น เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ / บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจในงาน ให้ค าแนะน าได้ชัดเจน และสามารถให้ข้อมูลแทนผู้รับผิ ดชอบหลักได้ /  
พูดอัธยาศัยดี  

 จุดเด่นด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น มีหลากหลายช่องทางในการสื่อสาร / มีการพัฒนาปรับปรุงการให้ข้อมูล
และช่องทางการติดต่อมากขึ้น / รวดเร็วในการให้ข้อมูลด้านงบประมาณ และการสื่อสารเป็นมิตร / 
ช่องทางติดต่อ สะดวก รวดเร็ว / ติดตาม สอบถาม และชี้แจงข้อมูลเป็นระยะๆ / สามารถให้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ แต่หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

 


