
สรุปผลส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 
ประจ ำเดือนมีนำคม 2563 

การเก็บข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลผ่านแบบส ารวจความพึงพอใจในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบออนไลน์ 
(Google Form) จากผู้มารับบริการงานอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี และงานสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดรังสี ซึ่ง
เดือนมีนาคม 2563 มีผู้ร่วมท าแบบส ารวจจ านวน 24 คน จากแบบส ารวจพบว่า 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 

ภำพท่ี 1 : เพศของผู้ตอบแบบส ำรวจ 

 

ภำพท่ี 2 : อำยุของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
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ภำพท่ี 3 : วุฒิกำรศึกษำของผู้ตอบแบบส ำรวจ 

 

ภำพท่ี 4 : สถำนะของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
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ภำพท่ี 5 : ประเภทงำนบริกำรท่ีขอรับ 

 

 

ภำพท่ี 6 : ช่องทำงกำรรับบริกำร 
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ส่วนท่ี 2 : ควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 

การประเมินผลความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ด้านกระบวนการ/
ข้ันตอนการให้บริการ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
และด้านคุณภาพของการให้บรกิาร มีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบ Likert 5 ระดับ โดยก าหนดค่าน้ าหนักของคะแนน ดังนี้ 

  คะแนน 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
  คะแนน 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
  คะแนน 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
  คะแนน 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบส ารวจ ก าหนดไว้ดังนี้ 
  4.51 – 5.00  หมายถึง  ดีมาก 
  3.51 – 4.50  หมายถึง  ดี 
  2.51 – 3.50  หมายถึง  พอใช้ 
  1.51 – 2.50  หมายถึง  ต้องปรับปรุง 
  ต่ ากว่า 1.5    หมายถึง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ตำรำงท่ี 1 : ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรในภำพรวมของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ ประจ ำดือนมีนำคม 
2563 

ประเภทงำนบริกำร ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ระดับควำม
พึงพอใจ 

1. งานบริการรับรองและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 5.00 100 ดีมาก 
2. งานบริการออกใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี 4.95 99.00 ดีมาก 
3. งานบริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดรังสี 4.73 94.60 ดีมาก 
ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรในภำพรวมของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 4.89 97.80 ดีมำก 

จากตารางที่  1 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  (ปส.) 
ประจ าเดือนมีนาคม 2563 แสดงให้เห็นว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ปส. ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ “ดีมาก” โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.89 คิดเป็นร้อยละ 97.80 ทั้งนี้ ผู้รับบริการที่ร่วมท าแบบส ารวจ 
ประกอบด้วย (1) ผู้รับบริการงานรับรองและข้ึนทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี จ านวน 1 คน พบว่ามีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่  5.00 คิดเป็นร้อยละ 100           
(2) ผู้รับบริการงานออกใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี จ านวน 8 คน พบว่ามคีวามพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ 
“ดีมาก” โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.95 คิดเป็นร้อยละ 99.00 และ (3) ผู้รับบริการงานสอบเทียบมาตรฐาน
เครื่องวัดรังสี จ านวน 15 คน พบว่ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยู่ที่ 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 

 

 

 
 

 

 

 



ตำรำงท่ี 2 : ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนรับรองและขึ้นทะเบียนเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยทำงรังสี 

ประเด็นควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ระดับควำม
พึงพอใจ 

1. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 5.00 100.00 ดีมำก 
1.1 ความเหมาะสมของขั้นตอนการให้บริการ 5.00 100.00 ดีมาก 
1.2 การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง 5.00 100.00 ดีมาก 
1.3 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5.00 100.00 ดีมาก 
1.4 ความรวดเร็วในการให้บริการ 5.00 100.00 ดีมาก 
1.5 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนการให้บริการในขั้นตอนต่างๆ 5.00 100.00 ดีมาก 
2. ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร   5.00 100.00 ดีมำก 
2.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ  5.00 100.00 ดีมาก 
2.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ และมีจิตบริการที่ดี  5.00 100.00 ดีมาก 
2.3 ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถามชี้แจงข้อสงสัย  
ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นต้น  

5.00 100.00 ดีมาก 

2.4 ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน  
ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น  

5.00 100.00 ดีมาก 

2.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ  5.00 100.00 ดีมาก 
3. ด้ำนสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 5.00 100.00 ดีมำก 
3.1 วันและเวลาให้บริการเหมาะสม (08.00 – 17.00 น. ไม่มีพักกลางวัน) 5.00 100.00 ดีมาก 
3.2 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 5.00 100.00 ดีมาก 
3.3 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 5.00 100.00 ดีมาก 
3.4 ความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ให้บริการ/จุดบริการ 5.00 100.00 ดีมาก 
3.5 ความเหมาะสมของอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก  5.00 100.00 ดีมาก 
3.6 ความเพียงพอของอุปกรณ์ในการให้บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ 5.00 100.00 ดีมาก 
3.7 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริการของ ปส. เช่น มีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารตามประกาศหน้าเว็บไซต์  

5.00 100.00 ดีมาก 

3.8 การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความเห็น ข้อร้องเรียน 
โทรศัพท์ แบบสอบถาม เป็นต้น 

5.00 100.00 ดีมาก 

4. ด้ำนคุณภำพของกำรให้บริกำร 5.00 100.00 ดีมำก 
4.1 การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ 5.00 100.00 ดีมาก 
4.2 ความครบถ้วน ถูกต้องของการให้บริการ 5.00 100.00 ดีมาก 
4.3 ความเชื่อม่ันในความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารการให้บริการของหน่วยงาน 5.00 100.00 ดีมาก 
4.4 ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม 5.00 100.00 ดีมาก 
ระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมของผู้รับบริกำรงำนรับรองและขึ้นทะเบียนเจ้ำหน้ำที่
ควำมปลอดภัยทำงรังสี 

5.00 100.00 ดีมำก 

 จากตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานรับรองและข้ึนทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสี แสดงให้เห็นว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 
5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการอยู่
ในระดับ “ดีมาก” มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 ความพึงพอใจด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่หรือบคุลากรที่ให้บริการอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 ความ
พึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 5.00 คิดเป็น   
ร้อยละ 100 และความพึงพอใจด้านคุณภาพของการให้บริการอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 
5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 



ตำรำงท่ี 3 : ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนออกใบอนุญำตวัดุกัมมันตรังสี 

ประเด็นควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ระดับควำม
พึงพอใจ 

1. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.98 99.60 ดีมำก 
1.1 ความเหมาะสมของขั้นตอนการให้บริการ 5.00 100.00 ดีมาก 
1.2 การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง 5.00 100.00 ดีมาก 
1.3 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5.00 100.00 ดีมาก 
1.4 ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.88 97.60 ดีมาก 
1.5 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนการให้บริการในขั้นตอนต่างๆ 5.00 100.00 ดีมาก 
2. ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร   4.98 99.60 ดีมำก 
2.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ  5.00 100.00 ดีมาก 
2.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ และมีจิตบริการที่ดี  4.88 97.60 ดีมาก 
2.3 ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถามชี้แจงข้อสงสัย         
ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นต้น  

5.00 100.00 ดีมาก 

2.4 ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน  
ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น  

5.00 100.00 ดีมาก 

2.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ  5.00 100.00 ดีมาก 
3. ด้ำนสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.93 98.60 ดีมำก 
3.1 วันและเวลาให้บริการเหมาะสม (08.00 – 17.00 น. ไม่มีพักกลางวัน) 4.88 97.60 ดีมาก 
3.2 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 4.88 97.60 ดีมาก 

3.3 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 4.88 97.60 ดีมาก 

3.4 ความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ให้บริการ/จุดบริการ 5.00 100.00 ดีมาก 

3.5 ความเหมาะสมของอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก  5.00 100.00 ดีมาก 

3.6 ความเพียงพอของอุปกรณ์ในการให้บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ 4.88 97.60 ดีมาก 

3.7 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริการของ ปส. เช่น มีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารตามประกาศหน้าเว็บไซต์  

4.88 97.60 ดีมาก 

3.8 การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความเห็น ข้อร้องเรียน 
โทรศัพท์ แบบสอบถาม เป็นต้น 

5.00 100.00 ดีมาก 

4. ด้ำนคุณภำพของกำรให้บริกำร 4.91 98.20 ดีมำก 
4.1 การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ 4.88 97.60 ดีมาก 
4.2 ความครบถ้วน ถูกต้องของการให้บริการ 4.75 95.00 ดีมาก 
4.3 ความเชื่อม่ันในความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารการให้บริการของหน่วยงาน 5.00 100.00 ดีมาก 
4.4 ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม 5.00 100.00 ดีมาก 
ระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมของผู้รับบริกำรงำนออกใบอนุญำตวัสดุกัมมันตรังสี 4.95 99.00 ดีมำก 

 จากตารางที่  3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานออกใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี แสดงให้เห็นว่า 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.95 คิดเป็น         
ร้อยละ 99.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการอยู่ในระดับ        
“ดีมาก” มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.98 คิดเป็นร้อยละ 99.60 ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
หรือบุคลากรที่ให้บริการอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.98 คิดเป็นร้อยละ 96.60 ความพึง
พอใจด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.93 คิดเป็นร้อยละ 
98.60 และความพึงพอใจด้านคุณภาพของการให้บริการอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.91   
คิดเป็นร้อยละ 98.20 

 



ตำรำงท่ี 4 :ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนสอบเทียบมำตรฐำนเครื่องวัดรังสี 

ประเด็นควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ระดับควำม
พึงพอใจ 

1. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.67 93.40 ดีมำก 
1.1 ความเหมาะสมของขั้นตอนการให้บริการ 4.67 93.40 ดีมาก 
1.2 การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง 4.73 94.60 ดีมาก 
1.3 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4.67 93.40 ดีมาก 
1.4 ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.60 92.00 ดีมาก 
1.5 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนการให้บริการในขั้นตอนต่างๆ 4.67 93.40 ดีมาก 
2. ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร   4.59 91.80 ดีมำก 
2.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ  4.67 93.40 ดีมาก 
2.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ และมีจิตบริการที่ดี  4.53 90.60 ดีมาก 
2.3 ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถามชี้แจงข้อสงสัย  
ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นต้น  

4.40 88.00 ดี 

2.4 ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น  

4.67 93.40 ดีมาก 

2.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ  4.67 93.40 ดีมาก 
3. ด้ำนสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.77 95.40 ดีมำก 
3.1 วันและเวลาให้บริการเหมาะสม (08.00 – 17.00 น. ไม่มีพักกลางวัน) 4.60 92.00 ดีมาก 
3.2 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 4.80 96.00 ดีมาก 
3.3 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 4.80 96.00 ดีมาก 
3.4 ความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ให้บริการ/จุดบริการ 4.80 96.00 ดีมาก 
3.5 ความเหมาะสมของอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก  4.73 94.60 ดีมาก 
3.6 ความเพียงพอของอุปกรณ์ในการให้บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ 4.73 94.60 ดมีาก 
3.7 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริการของ ปส. เช่น มีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารตามประกาศหน้าเว็บไซต์  

4.80 96.00 ดีมาก 

3.8 การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความเห็น ข้อร้องเรียน 
โทรศัพท์ แบบสอบถาม เป็นต้น 

4.80 96.00 ดีมาก 

4. ด้ำนคุณภำพของกำรให้บริกำร 4.87 97.40 ดีมำก 
4.1 การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ 4.87 97.40 ดีมาก 
4.2 ความครบถ้วน ถูกต้องของการให้บริการ 4.93 98.60 ดีมาก 
4.3 ความเชื่อม่ันในความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารการให้บริการของหน่วยงาน 4.80 96.00 ดีมาก 
4.4 ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม 4.87 97.40 ดีมาก 
ระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมของผู้รับบริกำรงำนสอบเทียบมำตรฐำนเครื่องวัดรังสี 4.73 94.60 ดีมำก 

 จากตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดรังสี  แสดงให้เห็นว่า 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.73 คิดเป็น         
ร้อยละ 94.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการอยู่ในระดับ   
“ดีมาก” มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.67 คิดเป็นร้อยละ 93.40 ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
หรือบุคลากรที่ให้บริการอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.80 ความพึง
พอใจด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.77 คิดเป็นร้อยละ 
95.40 และความพึงพอใจด้านคุณภาพของการให้บริการอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.87   
คิดเป็นร้อยละ 97.40 

 



ส่วนท่ี 3 : ข้อแนะน ำอ่ืนๆ 

1. บริการดีมากๆ ครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


