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ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
 
ผลการส ารวจความพึงพอใจรอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

สรุปภาพรวมผลการส ารวจความพึงพอใจ 
 
 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารได้ท าการส ารวจความพึงพอใจรอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ทั้งสิ้น 3 กระบวนงาน ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์อาหารเพ่ือควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ (ภารกิจหลัก : 
แบบที่ 1), การตรวจรับรองอาหารปลอดภัย (ภารกิจหลัก : แบบที่ 1) และ การทดสอบความช านาญการตรวจ
วิเคราะห์ อาหารและน้ า (PT) (ภารกิจหลัก : แบบที่ 8) 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพรวมความพึงพอใจ (n = 298) 

กระบวนงาน Mean S.D. 
หมายเหตุ 

(ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
ตามรายละเอียดตัวชี้วัด) 

   น้ าหนัก ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  
1.การตรวจวิเคราะห์อาหารเพ่ือควบคุมคุณภาพ
ทางห้องปฏิบัติการ (n = 205) 

4.2106 0.6467 60 2.5264 

2. การตรวจรับรองอาหารปลอดภัย (n = 12) 4.3875 0.5117 30 1.3163 

3. การทดสอบความช านาญการตรวจวิเคราะห์
อาหารและน้ า (PT) (n = 81) 

4.2025 0.5065 10 0.4203 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.2669 
(85.34) 

0.1046 100 4.2629 
(85.26) 

 
จากตารางที่ 1 ความพึงพอใจในภาพรวมของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2669 เมื่อพิจารณากระบวนงาน

ย่อย พบว่า ความพึงพอใจของกระบวนงานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การตรวจรับรองอาหารปลอดภัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.3875 รองลงมา ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์อาหารเพ่ือควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ และการทดสอบความ
ช านาญการตรวจวิเคราะห์ อาหารและน้ า (PT) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2106 และ 4.2025 ตามล าดับ  

 
 
 

 1. การตรวจวิเคราะห์อาหารเพื่อควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ และการให้บริการ ณ จุด 

ให้บริการ 205 ชุด (ภารกิจหลัก : แบบที่ 1)    
 
 
 
 



 

Page 2 of 15 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
ตารางท่ี 1.1 จ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ (n = 205) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1.1.1 ประเภทหน่วยงาน   
 หน่วยงานภาครัฐ 22 10.7 
 หน่วยงานเอกชน 165 80.5 
 บุคคลทั่วไป 8 3.9 
 อ่ืน ๆ 9 4.4 
 ไม่ตอบ 1 0.5 

รวม 205 100 
   

จากตารางที่ 1.1 ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 80.5 รองลงมา ได้แก่ 
หน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 10.7, อ่ืนๆ ร้อยละ, 4.4 และบุคคลทั่วไป ร้อยล 3.9 ตามล าดับ  

 
ตารางท่ี 1.2 จ านวนและค่าร้อยละประเภทงานที่ขอรับบริการ (n = 205) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1.2.1 ประเภทงานที่ขอรับบริการ   
 ตรวจอาหาร 128 48.5 
 ตรวจน้ าในภาชนะบรรจุปิดสนิท, น้ าแข็ง 47 17.8 
 ตรวจเครื่องดื่ม 36 13.6 
 วัสดุสัมผัสอาหาร 21 8 
 ตรวจวัตถุกันเสีย 9 3.4 
 อ่ืนๆ 23 8.7 

รวม 264 100 
จากตารางที่ 1.2 ผู้ตอบแบบส ารวจที่มาขอรับบริการส่วนใหญ่มารับบริการประเภทงานตรวจอาหาร คิดเป็น

ร้อยละ 48.5 รองลงมา ได้แก่ ตรวจน้ าในภาชนะบรรจุปิดสนิท, น้ าแข็ง ร้อยละ 17.8, ตรวจเครื่องดื่ม ร้อยละ 13.6 
และขอรับบริการอ่ืนๆ, วัสดุสัมผัสอาหาร และตรวจวัตถุกันเสีย คิดเป็นร้อยละ 8.7, 8.0 และ 3.4 ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ  
ตารางท่ี 2 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ  
(n = 205)  

ข้อค าถาม จ านวน 

ระดับความพึงพอใจ 

Mean S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ* 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.1 คุณภาพของการให้บริการตรวจวิเคราะห์ 4.4752 0.5967 มากที่สุด 

2.1.1) รายงานผลการ
วิเคราะห์นา่เชื่อถือ 

203 153 
(75.4) 

42 
(20.7) 

6 
(3.0) 

2 
(1.0) 

- 4.7044 0.5728 มากที่สุด 
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ข้อค าถาม จ านวน 

ระดับความพึงพอใจ 

Mean S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ* 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.1.2) รายละเอียดในใบ
รายงานผลตรวจวิเคราะห์
ถูกต้อง 

203 148 
(72.9) 

46 
(22.7) 

8 
(3.9) 

1 
(0.5) 

- 4.6749 0.5993 มากที่สุด 

2.1.3) มีความคุ้มค่าใน
การน าไปใช้ประโยชน์ 

204 143 
(70.1) 

48 
(23.5) 

12 
(5.9) 

1 
(0.5) 

- 4.6275 0.6421 มากที่สุด 

2.1.4) ระยะเวลาการ
ตรวจวิเคราะหเ์ป็นไป
ตามที่ก าหนด 

204 82 
(40.2) 

68  
(33.3) 

41 
(20.1) 

6 
(2.9) 

7 
(3.4) 

4.0392 1.0163 มาก 

2.1.5) ช่องทางการส่ง
รายงานผลการวิเคราะห์มี
ความเหมาะสม 

204 101 
(49.5) 

76 
(37.3) 

26 
(12.7) 

1 
(0.5) 

- 4.3529 0.7381 มากที่สุด 

2.2 ข้อมลูข่าวสาร เช่น เว็บไซต์ Social Media โทรศัพท์ คู่มือ 3.9403 0.8194 มาก 

2.2.1) มีช่องทางการ
เข้าถึงง่ายและหลากหลาย 

201 57 
(28.4) 

87 
(43.3) 

47 
(23.4) 

9 
(4.5) 

1 
(0.5) 

3.9453 0.8614 มาก 

2.2.2) ช่องทางในการรับ
ฟังความคิดเห็น/ข้อ
ร้องเรียน 

200 54 
(27.0) 

90 
(45.0) 

47 
(23.5) 

6 
(3.0) 

3 
(1.5) 

3.9300 0.8712 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 
4.2106 
(84.21) 

0.6467 มากที่สุด 

*เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ย  
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00   หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมากทีสุ่ด  
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  มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สดุ    
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการในภาพรวมของการตรวจ

วิเคราะห์อาหารเพื่อควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2106 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านคุณภาพของการให้บริการตรวจวิเคราะห์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4752 รองลงมา ได้แก่ ด้านข้อมูล
ข่าวสาร เช่น เว็บไซต์ Social Media โทรศัพท์ คู่มือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9403 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจต่อรายงานผลการวิเคราะห์น่าเชื่อถือ (ข้อ 
2.1.1) มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7044 รองลงมา ได้แก่ รายละเอียดในใบรายงานผลตรวจวิเคราะห์ถูกต้อง (ข้อ 
2.1.2) และมีความคุ้มค่าในการน าไปใช้ประโยชน์ (ข้อ 2.1.3) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6749 และ 4.6275 ตามล าดับ  

ส าหรับรายข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน (ข้อ 
2.2.2) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9300  
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ระบุ ไม่ได้ระบุ 

ความไม่พึงพอใจหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ตอนที่ 3 ความไม่พึงพอใจหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
กราฟที่ 1 จ านวนของระดับความไม่พึงพอใจหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (n =  205) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟที่ 1 ซึ่งเป็นข้อค าถามปลายเปิดโดยผู้ตอบแบบส ารวจไม่ได้ระบุความไม่พึงพอใจหรือข้อเสนอแนะ
อ่ืนๆ จ านวน 168 คน และมีผู้ที่ระบุความไม่พึงพอใจหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จ านวน 37 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ด้านคุณภาพของการให้บริการตรวจวิเคราะห์ 
- การส่งรายงานบางครั้งอาจล่าช้าจากวันที่ก าหนด 
- ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ค่อนข้างนาน และบางรายการวิเคราะห์ส าหรับ food additive 
- ไม่เข้าใจว่าระยะเวลาในการตรวจซ่อมของรายการที่ไม่ผ่านถึงใช้เวลาเท่ากับการส่งตรวจใหม่ทั้งหมดเลย 

จริง ๆ แล้วการตรวจซ่อมก็ใช้เวลาไม่นานมาก ควรเข้าใจผู้ประกอบการในจุดนี้ด้วย การรอผลตรวจอย่าง
เดียวก็ไม่ต้องท ามาหากินแล้ว และเจ้าหน้าที่ lab ก็พูดจาไม่ดีมาก ๆ ไม่มี service mind หรือใจบริการ
เลย 

- ราคาใหม่เทียบกับเอกชนสูงกว่าค่อนข้างเยอะ 
- เวลาโอนสายไปหาเจ้าหน้าที่มักจะไม่มีคนรับสาย และเจ้าหน้าที่ชอบบอกเบอร์ติดต่อภายในผิดเป็น

ประจ า 
- ต้องการอยากให้ปรับปรุงเรื่องระยะเวลาแจ้งผลการตรวจสอบให้เร็วขึ้นจากเดิม โดยอยากให้อยู่ภายใน 

15 วันท าการ เพ่ือสามารถน าผลการทดสอบไปใช้ประเมินได้อย่างรวดเร็ว 
- น่าจะส่งผลให้ทางอีเมล์และน าผลไปยื่นกับอย.ได้ด้วย จะได้รวดเร็วและไม่เปลืองกระดาษ ท าให้เวลาขอ

ใบเสนอราคาสามารถขอได้ง่าย ๆ ทางอินเตอร์เน็ตไม่ต้องโทรไปตาม โทรไปถามเพราะบางครั้งต้องตาม
หลายรอบกว่าจะได้ 

- ค่าใช้จ่ายในการตรวจมีการปรับราคาเยอะพอสมควรค่ะ 
- อยากให้เพ่ิมช่องทางการช าระแบบบัตรเครดิตโดยไม่มีค่าธรรมเนียม 
- ใบรายงานผลวิเคราะห์ควรมีมาตรฐานเปรียบเทียบให้ทราบด้วย 
- ระยะเวลาในการผลการตรวจวิเคราะห์บางประเภทล่าช้า 
- ขอเพ่ิมช่องทางการส่งรายงานผลการวิเคราะห์ทาง e-mail ก่อน (ข้อเสนอแนะ) ระยะเวลาในการตรวจ

วิเคราะห์นานเกินไป ขอให้ปรับปรุงให้เร็วขึ้น ควรใช้เวลาไม่เกิน 20 วันท าการ ส าหรับตัวอย่างอาหารแต่
ละชนิด 



 

Page 5 of 15 
 

- ท าอย่างไรที่จะแนะน าให้ประชาชนโดยทั่วไปเห็นความจ าเป็นว่าอาหาร เครื่องดื่มมีทั้งประโยชน์และก็มี
โทษด้วยกัน บริโภคโดยระมัดระวังและเข้าใจเพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

- บางรายการใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์นานและเลยก าหนดที่แจ้งไว้ 
- การส่งผล/ดูผล/ติดตามผล PT ทางเว็บไซต์ 
- ถ้าลดระยะเวลาในการตรวจสอบลงได้จะดีมาก 
- ระยะเวลาตรวจวิเคราะห์ควรกระชับให้เร็วกว่านี้ และปริมาณตัวอย่างท่ีวิเคราะห์หากลดปริมาณได้จะดี

มาก 
- รายงานผลมักล่าช้ากว่าที่ก าหนด อยากให้ปรับปรุง หรือสามารถให้ยื่นเอกสารออนไลน์ได้ เพื่อจะได้

สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
- รอผลการตรวจวิเคราะห์นานเกินไป ในใบเสนอราคาระบุ 40-45 วัน แต่ใช้เวลาจริงเกือบ 4 เดือน 
- ช่องทางการช าระเงินมีความยุ่งยากซับซ้อน ไม่สามารถรับการส่งตัวอย่างปริมาณมาก ๆ ได้ 
- analysis report ควรมีการส่ง soft file ทาง e-mail หลังไปรับต้นฉบับเอง เพ่ือให้ได้รับผลที่รวดเร็ว 
- ตรวจวิเคราะห์และออกเอกสารวิเคราะห์ล่าช้า / website ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะผล

วิเคราะห์บ่อยครั้ง 
- ผลวิเคราะห์กว่าจะได้รับค่อนข้างช้าและราคาสูงกว่าของหน่วยงานเอกชน 
- รายงานผลช้าไปนิดนึง 
- ระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์นานไป ควรเพ่ิมช่องทางส่งผลวิเคราะห์ทาง e-mail ด้วย 
- ระยะเวลาในการวิเคราะห์ การตรวจเร็วกว่านี้ และเวลาในการนั่งรอรรับบริการควรให้เร็วเหมือนกับ 

slogan ที่อยู่ตรง one stop 
- ไม่มี 
- อยากให้เพ่ิมความรวดเร็วในการวิเคราะห์ 
- พึงพอใจมากแล้ว 
- พนักงานตรงส่วนของการรับบริการใช้น้ าเสียงในการบริการไม่เหมาะสม เหมือนตะคอกลูกค้าท่ีมารับ

บริการ แนะน าด้วยน้ าเสียงไม่พอใจ พนักงานคนนั้นเป็นผู้หญิงสูงอายุ 
- ระยะเวลาในการวิเคราะห์นาน ใบเสนอราคายังใช้วิธีเขียนมือดูไม่น่าเชื่อถือ 
- การติดต่อทางโทรศัพท์ค่อนข้างยาก 
- ระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ควรเป็นไปตามที่ก าหนด 
- ควรรีบส่ง report pt test ให้เร็วกว่านี้ 
- ใช้ระยะเวลาวิเคราะห์ค่อนข้างนาน 
- ระยะเวลาในการทดสอบ ใช้เวลานานมาก และช่องทางในการติดต่อด้วยอีเมล์ ล่าช้า 

2. ด้านอื่นๆ 
- เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือดีมาก ประทับใจ 
- พึงพอใจดีมากแล้ว 
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ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงเพิ่มเติม 
กราฟที่ 2 จ านวนของข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงเพ่ิมเติม (n = 205) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟที่ 2 แสดงผลการส ารวจเกี่ยวกับการใช้บริการ ในข้อที่ส ารวจว่าผู้ใช้บริการจะแนะน าผู้อ่ืนให้มาใช้
บริการหรือไม่ ผลส ารวจพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 191 คน (คิดเป็นร้อยละ 93.17) จะแนะน าผู้อ่ืนให้มาใช้
บริการและ จ านวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 4.39) จะไม่แนะน าให้มาใช้บริการ ในข้อที่ส ารวจว่าผู้ใช้บริการจะกลับมาใช้
บริการอีกหรือไม่ ผลส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบส ารวจจ านวน 198 คน (คิดเป็นร้อยละ 96.59) จะกลับมาใช้บริการอีก 
และมีจ านวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 0.98) จะไม่กลับมาใช้บริการอีก นอกจากนี้ได้มีการถามค าถามปลายเปิดเพ่ือ
สอบถามข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ พบว่ามีผู้ตอบแบบส ารวจไม่ได้ระบุข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
จ านวน 29 คน และมีผู้ตอบแบบส ารวจที่ระบุข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง จ านวน 2 คน โดยรายละเอียด มีดังนี้ 

1. ด้านคุณภาพของการให้บริการตรวจวิเคราะห์  
- ควรปรับระยะเวลาการทดสอบให้เร็วกว่านี้ 
- ระยะเวลา, ความน่าเชื่อถือถือว่าดี, ราคาใหม่สูงไปเทียบกับหน่วยงงานเอกชนที่ 150 17025 
- ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูล ด้านราคาค่าวิเคราะห์ และรายการทดสอบ เพ่ือความรวดเร็วในการส่ง

ตัวอย่างวิเคราะห์ 
- ควรตรวจวิเคราะห์ให้ครบตามรายการตรวจ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 199 เรื่องน้ าแร่

ธรรมชาติ 
- ขอให้เพ่ิมรายการตรวจวิเคราะห์ เช่น ตรวจยาแผนปัจจุบันในอาหารได้หลายตัวยาขึ้น 
- ขณะนี้ทางอย.ให้วิเคราะห์ทุกพารามิเตอร์ตามมาตรฐานที่ก าหนดส าหรับวัตถุเจือปนอาหารชนิดเดีย ว 

ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังไม่สามารถตรวจวิเคราะห์บางพารามิเตอร์ได้ 
- ในการส่งตัวอย่างวิเคราะห์แต่ละครั้งต้องคุยกับเจ้าหน้าที่แจ้งสิ่งที่ต้องวิเคราะห์นานมาก มีการปรับปรุง

ระบบไหนท าให้ลูกค้าเลือก parameter ในการวิเคราะห์ หรือเลือกประกาศฉบับต่าง ๆ เป็น reference 
ได ้
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- อยากให้ลดระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์ให้เร็วขึ้นและมีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัยและครบ
วงจร 

- การบริการมีความเหมาะสม เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจให้บริการแต่อยากให้เพ่ิมเจ้าหน้าที่รองรับ
ผู้ประกอบการในช่วงที่มีคิวหนาแน่น 

- อยากได้ผลการวิเคราะห์เร็ว ๆ  
- การแปลผลการตรวจวิเคราะห์ ตรวจสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลงจ านวน 132 ประเภท ยังไม่ระบุผล

ตรวจระดับมาตรฐานผลการตรวจวิเคราะห์ 
- ควรปรับปรุงระยะเวลาการด าเนินการ 
- อยากให้เพิ่มช่องทางการส่งรายงานผลวิเคราะห์ทาง e-mail อีกช่องทางเพราะบางครั้งไปรษณีย์ในพ้ืนที่ 
- ค่อนข้างล่าช้า 
- น่าจะมีรถบริการรับสินค้าไปตรวจโดยมารับถึงสถานที่ของผู้ประกอบการ โดยอาจจะจัดแบ่งโซนในแต่ละ

วัน ซึ่งอาจจะก าหนดคชจ.ตามระยะทางหรือตามอัตราค่าตรวจ 
- กรณีสินค้าเร่งด่วน ทางบริษัทท าจดหมายเร่งให้ช่วยตรวจสอบ ช่วยพิจารณาเร่งด่วนให้ด้วยค่ะ ผล

วิเคราะห์ต้องการให้ส่งทาง e-mail ก่อนได้หรือไม่ เพ่ือน าไปใช้ยื่นกับอย.ก่อน ส่วนตัวจริงทางบริษัทจะ
เข้าไปรับต่อไป 

- ควรปรับปรุงระยะเวลาการด าเนินการ 
- อยากให้ลดเวลาในการตรวจวิเคราะห์ 
- อยากให้รีบระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์ให้ทราบผลเร็วขึ้น 
- ปรับระบบผล online หรือ register กรอกข้อมูล การส่งตัวอย่างผ่าน application + online ได้ เพ่ือ

ความสะดวกรวดเร็ว ปรับช่องทางการช าระเงินให้ง่ายกับประชาชนมากขึ้น 
- ควรลดระยะเวลาในการวิเคราะห์ให้รวจเร็วขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้งาน 
- ควรเก็บข้อมูลลูกค้าใน computer ไม่ต้องเสียเวลากรอกใหม่ทุกครั้ง 
- การปรับปรุงระยะเวลา 
- อยากให้ใช้ในส่วน social media มากกว่านี้ค่ะ เพราะบางครั้งโทรศัพท์ไม่มีคนรับหรือสายว่าง การใช้ e-

mail จะมีหลักฐานและประสิทธิภาพมากกว่า 
- เพ่ิมความเร็วในการตรวจวิเคราะห์ 
- พึงพอใจดีมากแล้ว 
- พนักงานที่ให้การบริการค่ะควรพูดจาให้น่าฟังกว่านี้ค่ะ 
- ระยะเวลาในการวิเคราะห์ ใบเสนอราคาวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือกว่านี้ 
- ต้องการทราบวิธีการการตรวจสอบตัวอย่าง 
- ความเร็วในการแจ้งผลกลับ 
- พึงพอใจดีมากแล้ว 
- ทุกอย่างดีสมบูรณ์แล้ว 

2. ด้านข้อมูลข่าวสาร 
- อยากให้ปรับปรุงคุณภาพคน ให้มี service mind ที่ดีกว่านี้ พูดจาดีกว่านี้โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ห้อง lab 

ติดต่อก็ยาก คุยก็ไม่ดี ลดระยะเวลาการตรวจซ่อมลง จริง ๆ ควรอยู่ใน 1-2 สัปดาห์ ไม่ใช่ 30 วันแบบนี้
เป็นในปัจจุบัน เพราะเราจะไปยื่นอ.ย. ก็ต้องรอออกไปอีกถึง 30 วันท าการมันนานมาก ๆ 

- เบอร์ติดต่อยาก 
- การติดต่อทางโทรศัพท์ 
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- เพ่ิมอุปกรณ์ เพ่ิมบุคลากร 
- ควรเพิ่มเครื่องมือและบุคลากร เพ่ือที่จะออกผลวิเคราะห์ได้เร็วขึ้น 
- บุคลากรที่ท าหน้าที่ประสานงานควรคุยด้วยเนื้อหาที่กระชับและเข้าใจง่าย ไม่เยิ่นเย้อ วกไปวนมา 
- ควรเพิ่มเบอร์โทรศัพท์เพ่ือติดต่อให้มากขึ้น 

3. ด้านอื่นๆ  
- อาหารจ าเป็นของมนุษย์มีทั้งคุณและโทษได้เช่นกันจะต้องได้รับการตรวจเพ่ือให้มีความปลอดภัย สะอาด 

มีประโยชน์ และมีโทษของอาหาร เช่น เค็ม หวาน มัน เป็นต้น 
- ปีที่ผ่านมาไม่ได้ส่งตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์ 
- มีความจ าเป็นต้องใช้บริการ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ทางอย. ยอมรับ 

 
 2. การตรวจรับรองอาหารปลอดภัย (Food safety) 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ และการให้บริการ ณ จุด 
ให้บริการ 12 ชุด (ภารกิจหลัก : แบบที่ 1)    

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

ตารางท่ี 1 จ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ (n = 12) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1.1 ประเภทหน่วยงาน   
 หน่วยงานเอกชน 12 100 

รวม 12 100 
1.2 ประเภทงานที่ขอรับบริการ   

 ตรวจรับรองอาหารปลอดภัย 12 100 
รวม 12 100 

จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมดเป็นหน่วยงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 100 นอกจากนี้ผู้ตอบแบบ
ส ารวจที่มาขอรับบริการทั้งหมดมารับบริการตรวจรับรองอาหารปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ  
ตารางที่ 2 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ  
(n = 12)  

ข้อค าถาม จ านวน 

ระดับความพึงพอใจ 

Mean S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ* 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.1 คุณภาพของการให้บริการตรวจวิเคราะห์ 4.6667 0.3846 มากที่สุด 

2.1.1) รายงานผลการ
วิเคราะห์นา่เชื่อถือ 

12 10 
(83.3) 

2 
(16.7) 

- - - 4.8333 0.3893 มากที่สุด 

2.1.2) รายละเอียดในใบ
รายงานผลตรวจวิเคราะห์
ถูกต้อง 

12 8 
(66.7) 

4 
(33.3) 

- - - 4.6667 0.4924 มากที่สุด 



 

Page 9 of 15 
 

ข้อค าถาม จ านวน 

ระดับความพึงพอใจ 

Mean S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ* 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.1.3) มีความคุ้มค่าในการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

12 10 
(83.3) 

2 
(16.7) 

- - - 4.8333 0.3893 มากที่สุด 

2.1.4) ระยะเวลาการตรวจ
วิเคราะหเ์ป็นไปตามที่ก าหนด 

12 5 
(41.7) 

7 
(58.3) 

- - - 4.4167 0.5149 มากที่สุด 

2.1.5) ช่องทางการส่งรายงาน
ผลการวิเคราะห์มคีวาม
เหมาะสม 

12 8 
(66.7) 

3 
(25.0) 

1 
(8.3) 

- - 4.5833 0.6686 มากที่สุด 

2.2 ข้อมลูข่าวสาร เช่น เว็บไซต์ Social Media โทรศัพท์ คู่มือ 4.1364 0.7775 มาก 

2.2.1) มีช่องทางการเข้าถึง
ง่ายและหลากหลาย 

11 4 
(36.4) 

4 
(36.4) 

3 
(27.3) 

- - 4.0909 0.8312 มาก 

2.2.2) ช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน 

11 4 
(36.4) 

5 
(45.5) 

2 
(18.2) 

- - 4.1818 0.7508 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 
4.3875 
(87.75) 

0.5117 มากที่สุด 

*เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ย  
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00   หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมากทีสุ่ด  
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  มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สดุ    

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการในภาพรวมของการตรวจ

รับรองอาหารปลอดภัย (Food safety) มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3875 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพ
ของการให้บริการตรวจวิเคราะห์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6667 รองลงมา คือ ด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น 
เว็บไซต์ Social Media โทรศัพท์ คู่มือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1364 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจต่อรายงานผลการวิเคราะห์น่าเชื่อถือ (ข้อ 
2.1.1) และมีความคุ้มค่าในการน าไปใช้ประโยชน์ (ข้อ 2.1.3) มากที่สุด (โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากันทั้ง 2 ข้อ) ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.8333 รองลงมา ได้แก่ รายละเอียดในใบรายงานผลตรวจวิเคราะห์ถูกต้อง (ข้อ 2.1.2) และช่องทางการส่ง
รายงานผลการวิเคราะห์มีความเหมาะสม  (ข้อ 2.1.5)  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6667 และ 4.5833 ตามล าดับ 

ส าหรับรายข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ มีช่องทางการเข้าถึงง่ายและหลากหลาย (ข้อ 2.2.1) 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0909  
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ตอนที่ 3 ความไม่พึงพอใจหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
กราฟที่ 1 จ านวนของระดับความไม่พึงพอใจหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (n =  12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากกราฟที่ 1 ซึ่งเป็นข้อค าถามปลายเปิดโดยผู้ตอบแบบส ารวจไม่ได้ระบุความไม่พึงพอใจหรือข้อเสนอแนะ

อ่ืนๆ จ านวน 11 คน และมีผู้ที่ระบุความไม่พึงพอใจหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพียง 1 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. ด้านคุณภาพของการให้บริการตรวจวิเคราะห์ 
- อยากให้ส่งผลการวิเคราะห์ทาง email ด้วยในกรณีการตรวจติดตาม 

 
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงเพิ่มเติม 

กราฟที่ 2 จ านวนของข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงเพ่ิมเติม (n = 12) 
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จากกราฟที่ 2 แสดงผลการส ารวจเกี่ยวกับการใช้บริการ ในข้อที่ส ารวจว่าผู้ใช้บริการจะแนะน าผู้อ่ืนให้มาใช้
บริการหรือไม่ ผลส ารวจพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) จะแนะน าผู้อ่ืนให้มาใช้
บริการ ในข้อที่ส ารวจว่าผู้ใช้บริการจะกลับมาใช้บริการอีกหรือไม่ ผลส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบส ารวจจ านวน 12 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 100) จะกลับมาใช้บริการอีก นอกจากนี้ได้มีการถามค าถามปลายเปิดเพ่ือสอบถามข้อเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงการให้บริการ พบว่ามีผู้ตอบแบบส ารวจไม่ได้ระบุข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง จ านวน 11 คน และมี
ผู้ตอบแบบส ารวจที่ระบุข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง จ านวน 1 คน โดยรายละเอียด มีดังนี้ 

1. ด้านคุณภาพของการให้บริการตรวจวิเคราะห์ 
- แนะน าการกรอกใบสมัครใช้บริการแบบออนไลน์ 

 
 
 
 3. การทดสอบความช านาญการตรวจวิเคราะห์อาหารและน้ า (PT) 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ และการให้บริการ ณ จุด 
ให้บริการ 81 ชุด (ภารกิจหลัก : แบบที่ 8)    

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

ตารางท่ี 1.1 จ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ (n = 81) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1.1.1 ประเภทหน่วยงาน   
 หน่วยงานภาครัฐ 30 37 
 หน่วยงานเอกชน 49 60.5 
 อ่ืน ๆ 2 2.5 

รวม 81 100 
   

จากตารางที่ 1.1 ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานเอกชน, หน่วยงานภาครัฐ และ บุคคลทั่วไป คิด
เป็นร้อยละ 60.5, 37.0 และ 2.5 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 1.2 จ านวนและค่าร้อยละประเภทงานทดสอบความเชี่ยวชาญที่ขอใช้บริการ (n = 81) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1.2.1 งานทดสอบความเชี่ยวชาญที่ขอใช้บริการ   
 ด้านเคมี 52 53.6 
 ด้านจุลชีววิทยา 45 46.4 

รวม 97 100 
1.2.2 ท่านเคยใช้บริการงานทดสอบความเชี่ยวชาญกับเรามา
ก่อนหรือไม่ 

  

 เคย 77 95.1 
 ไม่เคยมารับบริการ 4 4.9 

รวม 81 100 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1.2.3 เหตุผลที่เลือกใช้บริการในครั้งนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
 รวดเร็ว 27 14.7 
 ราคาถูก 38 20.7 
 มีแห่งเดียว 10 5.4 
 เพราะมั่นใจในบริการ (กรมวิทย์ได้รับการรับรองฯ) 68 37.0 
 ต้องการด าเนินการตามข้อก าหนดระบบคุณภาพท่ี

ท่านขอรับรอง 
41 22.3 

รวม 184 100 
   

 จากตารางที่ 1.2 ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่มาใช้บริการงานทดสอบความเชี่ยวชาญด้านเคมี  คิดเป็นร้อยละ
53.6 และด้านจุลชีววิทยา ร้อยละ และ 46.4 ตามล าดับ นอกจากนี้ผู้ตอบแบบส ารวจเคยใช้บริการมาแล้วกว่าร้อยละ 
95.1 โดยส่วนใหญ่เลือกเหตุผลที่มาใช้บริการ คือ เพราะมั่นใจในบริการ (กรมวิทย์ได้รับการรับรองฯ)  คิดเป็นร้อยละ 
37, ต้องการด าเนินการตามข้อก าหนดระบบคุณภาพที่ท่านขอรับรอง ร้อยละ 22.3 และราคาถูก คิดเป็นร้อยละ 20.7 
ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ  
ตารางท่ี 2 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ  
(n = 81) 
 

ข้อค าถาม จ านวน 

ระดับความพึงพอใจ 

Mean S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ* 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.1 คุณภาพของการให้บริการงานทดสอบความช านาญฯ 4.3391 0.4830 มากที่สุด 

2.1.1) ช่วงเวลาการเปดิ
ให้บริการมีความเหมาะสม 

81 27 
(33.3) 

49 
(60.5) 

4 
(4.9) 

1 
(1.2) 

- 4.2593 0.6078 มากที่สุด 

2.1.2) ระยะเวลาการให้บริการ
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

81 34 
(42.0) 

41  
(50.6) 

6 
(7.4) 

- - 4.3457 0.6156 มากที่สุด 

2.1.3) แบบฟอร์ม/e-form 
ของงาน PT มีความเหมาะสม 

81 25  
(30.9) 

43 
(53.1) 

12 
(14.8) 

1 
(1.2) 

- 4.1358 0.7027 มาก 

2.1.4) คู่มือการให้บริการเข้าใจ
ง่ายและชัดเจน 

81 29 
(35.8) 

44 
(54.3) 

7 
(8.6) 

1 
(1.2) 

- 4.2469 0.6620 มากที่สุด 

2.1.5) รายงานผลการทดสอบ
ความช านาญมีคณุภาพได้
มาตรฐาน 
 

80 43 
(53.8) 

34 
(42.5) 

3 
(3.8) 

- - 4.5000 0.5737 มากที่สุด 

2.1.6) มีความคุ้มค่าในการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
 

79 43 
(54.4) 

36 
(45.6) 

- - - 4.5443 0.5012 มากที่สุด 



 

Page 13 of 15 
 

ข้อค าถาม จ านวน 

ระดับความพึงพอใจ 

Mean S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ* 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.2 ข้อมลูข่าวสาร เช่น เว็บไซต์ Social Media โทรศัพท์ คู่มือ 4.0658 0.6507 มาก 

2.2.1) ช่องทางการรับสมัคร/
สื่อสารกับผูร้ับบริการมีความ
หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย 
(เช่น เว็บไซต์ คู่มือ หนังสือ
ราชการ e-mail เป็นต้น) 

81 24 
(29.6) 

39 
(48.1) 

16 
(19.8) 

2  
(2.5) 

- 4.0494 0.7730 มาก 

2.2.2) ช่องทางการเข้าถึงง่าย
และหลากหลาย (การรับสมคัร
และการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
ช่องทางต่างๆ) 

81 21 
(25.9) 

40 
(49.4) 

18 
(22.2) 

2 
(2.5) 

- 3.9877 0.7664 มาก 

2.2.3) ช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน 

81 23 
(28.4) 

49 
(60.5) 

8 
(9.9) 

1 
(1.2) 

- 4.1605 0.6414 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 
4.2025 
(84.05) 

0.5065 มาก 

*เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ย  
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00   หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมากทีสุ่ด  
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  มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สดุ     
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการในภาพรวมของการทดสอบ

ความช านาญการตรวจวิเคราะห์อาหารและน้ า (PT) มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2025 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
คุณภาพของการให้บริการตรวจวิเคราะห์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3391 รองลงมา คือ ด้านข้อมูลข่าวสาร 
เช่น เว็บไซต์ Social Media โทรศัพท์ คู่มือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0658 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจต่อมีความคุ้มค่าในการน าไปใช้ประโยชน์ 
(ข้อ 2.1.6) มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5443 รองลงมา ได้แก่ รายงานผลการทดสอบความช านาญมีคุณภาพได้
มาตรฐาน (ข้อ 2.1.5) และระยะเวลาการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด (ข้อ 2.1.2) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5000 
และ 4.3457 ตามล าดับ 

ส าหรับรายข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ช่องทางการเข้าถึงง่ายและหลากหลาย (การรับ
สมัครและการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ) (ข้อ 2.2.2) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9877   
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ความไม่พึงพอใจหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ตอนที่ 3 ความไม่พึงพอใจหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
กราฟที่ 1 จ านวนของระดับความไม่พึงพอใจหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (n =  81) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากกราฟที่ 1 ซึ่งเป็นข้อค าถามปลายเปิดโดยผู้ตอบแบบส ารวจไม่ได้ระบุความไม่พึงพอใจหรือข้อเสนอแนะ
อ่ืนๆ จ านวน 69 คน และมีผู้ที่ระบุความไม่พึงพอใจหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จ านวน 12 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ด้านคุณภาพของการให้บริการงานทดสอบความช านาญฯ 
- อยากให้เพ่ิมวิธีวิเคราะห์ที่ระบุมากกว่า 1 วิธีทดสอบ 
- เว็บไซต์ ค่อนข้างล าบาก เข้ายากข้ันตอนก็มาก 
- ในกรณีเช่น ลูกค้าที่ใช้บริการเดิม ควรมีหนังสือ แจ้งสื่อสารประชาสัมพันธ์มาก่อน ก่อนที่จะเข้าไปสมัคร

ในเว็บไซต์ 
- ช่องทางการรับสมัครในปี 2019-2020 มีปัญหาท าให้ต้องมีการแก้ไขหลายครั้ง 
- การประเมินผล PT ล่าช้า 
- ราคาสูงขึ้นจากปีก่อน ระบบการสมัคร การ print เอกสารควรปรับปรุงให้สามารถรวมรายการที่สมัคร

เข้าร่วมทั้งหมดในใบช าระเงินใบเดียวได้ เวลาช าระต้องโอนแยกรายการ เพ่ิมภาระทางผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ในด้านด าเนินการ และต้อง print เอกสารหลายใบ 

- อยากให้มีการเปิดสมัครเข้าร่วมแต่ละรายการมีเปิดมากกว่า1รอบต่อปี 
- การเข้า website ค่อนข้างยุ่งยาก 
- อยากให้รายงานผลPT ผ่านทางระบบ online ได้ 
- มีการเปลี่ยนการสมัคร PT ใหม่เป็นแบบทางเว็บไซต์ ซึ่งไม่ได้ข้อมูลการแจ้งและอธิบายขั้นตอนใดๆ ท าให้

เข้าไปท าข้อมูลแบบไม่เข้าใจ 
- ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบน้อยเกินไป ควรเพิ่มปริมาณให้มากกว่านี้ 
- ไม่มี 

2. ด้านอื่นๆ 
- เชิญชวนให้มีผู้ร่วม PT มากขึ้น ให้เป็นภาพรวมของทั้งประเทศไทย  
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แนะน า/ใช้/ระบุ ไม่แนะน า/ไม่ใช้/ไมไ่ด้ระบุ ไม่ตอบ 

ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงเพิ่มเติม 
กราฟที่ 2 จ านวนของข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงเพ่ิมเติม (n = 81) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟที่ 2 แสดงผลการส ารวจเกี่ยวกับการใช้บริการ ในข้อที่ส ารวจว่าผู้ใช้บริการจะแนะน าผู้อ่ืนให้มาใช้
บริการหรือไม่ ผลส ารวจพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 78 คน (คิดเป็นร้อยละ 96.30) จะแนะน าผู้อ่ืนให้มาใช้
บริการและ จ านวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.24) จะไม่แนะน าให้มาใช้บริการ ในข้อที่ส ารวจว่าผู้ใช้บริการจะกลับมาใช้
บริการอีกหรือไม่ ผลส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบส ารวจจ านวน 78 คน (คิดเป็นร้อยละ 96.30) จะกลับมาใช้บริการอีก 
นอกจากนี้ได้มีการถามค าถามปลายเปิดเพ่ือสอบถามข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ พบว่ามีผู้ตอบแบบ
ส ารวจไม่ได้ระบุข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง จ านวน 72 คน และมีผู้ตอบแบบส ารวจที่ระบุข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุง จ านวน 9 คน โดยรายละเอียด มีดังนี้ 

 
1. ด้านคุณภาพของการให้บริการงานทดสอบความช านาญฯ 
- เพ่ิม PT scheme เช่น อาหารกระป๋อง VC VP Shigellae ซัคคาริน น้ าปลา 
- e-form PT ยังใช้งานได้ไม่สะดวกนัก 
- อยากให้เพ่ิมรายการทดสอบให้มากข้ึนอีก 
- พบปัญหาการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการสมัคร (ในแต่ละปีต่างกันไป) ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการสมัคร 

(สมัครแต่ไม่ครบขั้นตอน จึงไม่เข้าสู่ระบบอย่างครบถ้วน) อยากให้มีการแนะน าขั้นตอนการสมัครที่
สมบูรณ์ให้ด้วยกจ็ะดีมาก 

- ควรคง status ฟรีไปก่อน เพ่ือดึงดูดให้ lab ต่าง ๆ เข้าร่วมมากขึ้น 
- อยากให้เพ่ิม v. cholerae และ v.parahaemolytices 
- อยากให้มีการเปิดรับสมัครสอบ pt แต่ละรายการ มากกว่า1ครั้งต่อปี 
- ควรให้มีการสมัครทุกรายการทดสอบได้ในคราวเดียวกันเพ่ือป้องกันการลืมสมัครเข้าร่วม 
- ไม่มี 
- อยากให้ชี้แจงและอธิบายขั้นตอนการเข้าท าทางเว็บไซต์ เพ่ือการท างานที่ง่ายขึ้น 


