
สรปุผลส ารวจความพงึพอใจผูร้บับรกิารของส านักงานปรมาณูเพื่อสนัติ 
ระหวา่งเดอืนพฤศจกิายน – ธนัวาคม 2562 

 การเก็บข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลผ่านแบบส ารวจความพึงพอใจในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบออนไลน์ 
(Google Form) จากผู้มารับบริการงานอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี และงานสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดรังสี ซึ่ง
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 มีผู้ร่วมท าแบบส ารวจจ านวน 30 คน จากแบบส ารวจพบว่า 

สว่นที ่1 : ข้อมลูทัว่ไป 

ภาพที ่1 : เพศของผูต้อบแบบส ารวจ 

 

ภาพที ่2 : อายุของผูต้อบแบบส ารวจ 
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ภาพที ่3 : วฒุกิารศึกษาของผูต้อบแบบส ารวจ 

 

ภาพที ่4 : สถานะของผูต้อบแบบส ารวจ 
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ภาพที ่5 : ประเภทงานบริการทีข่อรบั 

 

 

ภาพที ่6 : ชอ่งทางการรบับรกิาร 
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สว่นที ่2 : ความพงึพอใจในคณุภาพการใหบ้ริการของส านกังานปรมาณเูพื่อสนัติ 

 การประเมินผลความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
และด้านคุณภาพของการให้บริการ 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  

ตารางที่ 1 : ระดับความพงึพอใจตอ่การใหบ้รกิารในภาพรวมของส านกังานปรมาณูเพือ่สนัติ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 
– ธันวาคม 2562 

ประเภทงานบรกิาร คา่เฉลีย่ รอ้ยละ ระดบัความ       
พึงพอใจ 

1. งานบริการรับรองและขึ้นทะเบยีนเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังส ี 5.00 100 ดีมาก 
2. งานบริการออกใบอนุญาตเครือ่งก าเนิดรังส ี 4.60 92 ดีมาก 
3. งานบริการออกใบอนุญาตวัสดกุัมมันตรังส ี 4.77 95.4 ดีมาก 
ระดบัความพงึพอใจตอ่การใหบ้รกิารในภาพรวมของส านกังานปรมาณเูพือ่สนัติ 4.79 95.8 ดมีาก 

จากตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 แสดงให้เห็นว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ปส. ในภาพรวม
อยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.8 ทั้งนี้ ผู้รับบริการที่ร่วมท าแบบ
ส ารวจ ประกอบด้วย (1) ผู้รับบริการงานรับรองและข้ึนทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี จ านวน 1 คน พบว่า
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100  
(2) ผู้รับบริการงานออกใบอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี จ านวน 20 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ใน
ระดับ “ดีมาก” โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92 และ (3) ผู้รับบริการงานออกใบอนุญาต
วัสดุกัมมันตรังสี จ านวน 9 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยมีค่าเฉลี่ยความ     
พึงพอใจอยู่ที่ 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.4  

 

 
 



ตารางที ่2 : ระดับความพึงพอใจของผูร้บับริการงานรบัรองและขึน้ทะเบยีนเจ้าหนา้ที่ความปลอดภยัทางรงัสี 

ประเดน็ความพงึพอใจ คา่เฉลีย่ รอ้ยละ ระดบัความ       
พึงพอใจ 

1. ดา้นกระบวนการ/ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 5.00 100 ดมีาก 
1.1 ความเหมาะสมของขั้นตอนการให้บริการ 5.00 100 ดีมาก 
1.2 การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง 5.00 100 ดีมาก 
1.3 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5.00 100 ดีมาก 
1.4 ความรวดเร็วในการให้บริการ 5.00 100 ดีมาก 
1.5 ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าข้ันตอนการให้บรกิารในข้ันตอนต่างๆ 5.00 100 ดีมาก 
2. ดา้นการใหบ้รกิารของเจา้หนา้ทีห่รอืบคุลากรทีใ่หบ้รกิาร   5.00 100 ดมีาก 
2.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ  5.00 100 ดีมาก 
2.2 ความเตม็ใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ และมจีิตบริการที่ดี  5.00 100 ดีมาก 
2.3 ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย       
ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นต้น  

5.00 100 ดีมาก 

2.4 ความซื่อสตัย์สจุริตในการปฏบิัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น  

5.00 100 ดีมาก 

2.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ  5.00 100 ดีมาก 
3. ดา้นสถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวก 5.00 100 ดมีาก 
3.1 วันและเวลาให้บริการเหมาะสม (08.00 – 17.00 น. ไม่มีพกักลางวัน) 5.00 100 ดีมาก 
3.2 ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ 5.00 100 ดีมาก 
3.3 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 5.00 100 ดีมาก 
3.4 ความสะดวกในการเข้าถึงสถานท่ีให้บริการ/จุดบริการ 5.00 100 ดีมาก 
3.5 ความเหมาะสมของอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก  5.00 100 ดีมาก 
3.6 ความเพียงพอของอุปกรณ์ในการให้บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ 5.00 100 ดีมาก 
3.7 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารของหน่วยงานบริการของ ปส. เช่น มีการ
ประชาสมัพันธ์ข่าวสารตามประกาศหน้าเว็บไซต์  

5.00 100 ดีมาก 

3.8 การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความเห็น ข้อร้องเรียน 
โทรศัพท์ แบบสอบถาม เป็นต้น  

5.00 100 ดีมาก 

4. ดา้นคณุภาพของการใหบ้รกิาร 5.00 100  ดมีาก  
4.1 การให้บริการที่ไดร้ับตรงตามความต้องการ 5.00 100 ดีมาก  
4.2 ความครบถ้วน ถูกต้องของการให้บริการ 5.00 100  ดีมาก 
4.3 ความเช่ือมั่นในความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารการให้บริการของหน่วยงาน 5.00 100   ดีมาก 
4.4 ท่านมคีวามพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม 5.00 100  ดีมาก 
ระดบัความพงึพอใจในภาพรวมของผูร้บับรกิารงานรบัรองและขึน้ทะเบยีนเจา้หนา้ทีค่วาม
ปลอดภยัทางรงัส ี

5.00 100 ดมีาก 

 จากตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานรับรองและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสี แสดงให้เห็นว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 
5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการอยู่
ในระดับ “ดีมาก” มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 ความพึงพอใจด้านการให้บริการของ



เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 
ความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 5.00       
คิดเป็นร้อยละ 100 และความพึงพอใจด้านคุณภาพของการให้บริการอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยู่ที่ 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 

ตารางที ่3 : ระดับความพึงพอใจของผูร้บับริการงานออกใบอนญุาตเครือ่งก าเนดิรังสี 

ประเดน็ความพงึพอใจ คา่เฉลีย่ รอ้ยละ ระดบัความ       
พึงพอใจ 

1. ดา้นกระบวนการ/ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 4.69 93.8 ดมีาก 
1.1 ความเหมาะสมของขั้นตอนการให้บริการ 4.60 92 ดีมาก 
1.2 การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง 4.80 96 ดีมาก 
1.3 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4.60 92 ดีมาก 
1.4 ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.70 94 ดีมาก 
1.5 ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนการให้บรกิารในข้ันตอนต่างๆ 4.75 95 ดีมาก 
2. ดา้นการใหบ้รกิารของเจา้หนา้ทีห่รอืบคุลากรทีใ่หบ้รกิาร   4.81 96.2 ดมีาก 
2.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ  4.80 96 ดีมาก 
2.2 ความเตม็ใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ และมจีิตบริการที่ดี  4.80 96 ดีมาก 
2.3 ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย          
ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นต้น  

4.75 95 ดีมาก 

2.4 ความซื่อสตัย์สจุริตในการปฏบิัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น  

4.85 97 ดีมาก 

2.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ  4.85 97 ดีมาก 
3. ดา้นสถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวก 4.20 84 ด ี
3.1 วันและเวลาให้บริการเหมาะสม (08.00 – 17.00 น. ไม่มีพกักลางวัน) 4.75 95 ดีมาก 
3.2 ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ 4.15 83 ดี 
3.3 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 4.20 84 ดี 
3.4 ความสะดวกในการเข้าถึงสถานท่ีให้บริการ/จุดบริการ 4.25 85 ดี 
3.5 ความเหมาะสมของอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก  4.10 82 ดี 
3.6 ความเพียงพอของอุปกรณ์ในการให้บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ 3.80 76 ดี 
3.7 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารของหน่วยงานบริการของ ปส. เช่น มีการ
ประชาสมัพันธ์ข่าวสารตามประกาศหน้าเว็บไซต์  

4.15 83 ดี 

3.8 การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความเห็น ข้อร้องเรียน 
โทรศัพท์ แบบสอบถาม เป็นต้น  

4.20 84 ดี 

4. ดา้นคณุภาพของการใหบ้รกิาร 4.68 93.5 ดมีาก 
4.1 การให้บริการที่ไดร้ับตรงตามความต้องการ 4.65 93 ดีมาก 
4.2 ความครบถ้วน ถูกต้องของการให้บริการ 4.75 95 ดีมาก 
4.3 ความเช่ือมั่นในความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารการให้บริการของหน่วยงาน 4.55 91 ดีมาก 
4.4 ท่านมคีวามพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม 4.75 95 ดีมาก 
ระดบัความพงึพอใจในภาพรวมของผูร้บับรกิารงานออกใบอนญุาตเครือ่งก าเนดิรังส ี 4.60 92 ดมีาก 



 จากตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานออกใบอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี  แสดงให้เห็นว่า 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.60 คิดเป็น         
ร้อยละ 92 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับ              
“ดีมาก” มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.69 คิดเป็นร้อยละ 93.8 ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรที่ให้บริการอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.2 ความพึงพอใจด้าน
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับ “ดี” มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.20 คิดเป็นร้อยละ 84 และความ
พึงพอใจด้านคุณภาพของการให้บริการอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.68 คิดเป็นร้อยละ 93.5 

ตารางที่ 4 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานออกใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี 

ประเดน็ความพงึพอใจ คา่เฉลีย่ รอ้ยละ ระดบัความ       
พึงพอใจ 

1. ดา้นกระบวนการ/ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 4.58 91.56 ดมีาก 
1.1 ความเหมาะสมของขั้นตอนการให้บริการ 4.78 95.56 ดีมาก 
1.2 การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง 4.67 93.33 ดีมาก 
1.3 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4.56 91.11 ดีมาก 
1.4 ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.44 88.89 ดี 
1.5 ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนการให้บรกิารในข้ันตอนต่างๆ 4.44 88.89 ดี 
2. ดา้นการใหบ้รกิารของเจา้หนา้ทีห่รอืบคุลากรทีใ่หบ้รกิาร   4.82 96.45 ดมีาก 
2.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ  4.89 97.78 ดีมาก 
2.2 ความเตม็ใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ และมจีิตบริการที่ดี  4.78 95.56 ดีมาก 
2.3 ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย              
ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นต้น  

4.89 97.78 ดีมาก 

2.4 ความซื่อสตัย์สจุริตในการปฏบิัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น  

4.78 95.56 ดีมาก 

2.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ  4.78 95.56 ดีมาก 
3. ดา้นสถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวก 4.71 94.17 ดมีาก 
3.1 วันและเวลาให้บริการเหมาะสม (08.00 – 17.00 น. ไม่มีพกักลางวัน) 4.78 95.56 ดีมาก 
3.2 ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ 4.78 95.56 ดีมาก 
3.3 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 4.78 95.56 ดีมาก 
3.4 ความสะดวกในการเข้าถึงสถานท่ีให้บริการ/จุดบริการ 4.78 95.56 ดีมาก 
3.5 ความเหมาะสมของอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก  4.56 91.11 ดีมาก 
3.6 ความเพียงพอของอุปกรณ์ในการให้บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ 4.44 88.89 ดี 
3.7 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารของหน่วยงานบริการของ ปส. เช่น มีการ
ประชาสมัพันธ์ข่าวสารตามประกาศหน้าเว็บไซต์  

4.78 95.56 ดีมาก 

3.8 การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความเห็น ข้อร้องเรียน 
โทรศัพท์ แบบสอบถาม เป็นต้น  

4.78 95.56 ดีมาก 

4. ดา้นคณุภาพของการใหบ้รกิาร 4.95 98.89 ดมีาก 
4.1 การให้บริการที่ไดร้ับตรงตามความต้องการ 5.00 100 ดีมาก 
4.2 ความครบถ้วน ถูกต้องของการให้บริการ 5.00 100 ดีมาก 
4.3 ความเช่ือมั่นในความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารการให้บริการของหน่วยงาน 4.89 97.78 ดีมาก 



ประเดน็ความพงึพอใจ คา่เฉลีย่ รอ้ยละ ระดบัความ       
พึงพอใจ 

4.4 ท่านมคีวามพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม 4.89 97.78 ดีมาก 
ระดบัความพงึพอใจในภาพรวมของผูร้บับรกิารงานออกใบอนญุาตวสัดกุมัมนัตรังส ี 4.77 95.4 ดมีาก 

 จากตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานออกใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี แสดงให้เห็นว่า 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.77 คิดเป็น         
ร้อยละ 95.4 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับ              
“ดีมาก” มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.58 คิดเป็นร้อยละ 91.56 ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
หรือบุคลากรที่ให้บริการอยู่ ในระดับ “ดีมาก” มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่  4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.45              
ความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.71 คิดเป็น
ร้อยละ 94.17 และความพึงพอใจด้านคุณภาพของการให้บริการอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 
4.95 คิดเป็นร้อยละ 98.89  

สว่นที ่3 : ข้อแนะน าอืน่ๆ 

1. พึงพอใจมากที่สุด 
2. ท าได้ดี โปร่งใส ฉับไว 
3. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และกระตือรือร้นในการท างาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


