
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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หลักการและเหตุผล1

สรุปผลส ารวจความพงึพอใจผูร้ับบริการ

2 วิธีการด าเนินการวิจัย (Methodology)
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ข้อเสนอแนะส าหรบัปรับปรงุคุณภาพการให้บรกิาร 4

46

ประเด็นการน าเสนอ



1. หลักการและเหตุผล

เพื่อทราบผลการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่น
ต่อการให้บริการของ สทน. และน าผลการส ารวจ

ความพึงพอใจไปใช้เป็นผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด
มิติคุณภาพการให้บริการของ ส านักงาน ก.พ.ร.

เพื่อทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และน าข้อมูล
มาใช้ประกอบพิจารณาปรับปรุง พัฒนา หรือ แก้ไข

คุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 

3

โครงการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)



2. วิธีการด าเนินการวิจัย (Methodology)

ก าหนดวัตถุประสงค์และ
กรอบแนวคิด
▪ Customer Satisfaction 

Survey
▪ Customer insight
▪ SERVQUAL

ก าหนดกรอบวิธีการส ารวจ
▪ Survey

- Survey Online
- Enumeration by telephone
- F2F

▪ In-dept Interview

ออกแบบสอบถาม/ก าหนดเป้าหมาย
▪ Questionnaires
▪ Rating Scale

วิเคราะห์ผลการส ารวจ
- Average
- Max – Min
- STDEV.
- Comment & Suggestion

เก็บข้อมูลและประมวลผล
▪ Processing

- Data Cleaning
- Key In

▪ Scale/scoring
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กระบวนการด าเนินงานส ารวจความพึงพอใจ/ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของ สทน. 

➢ ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : ผู้รับบริการหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับบริการในแต่ละ
ศูนย์บริการของสถาบันฯ ในช่วงวันท่ี 1 ตุลาคม 2561– วันท่ี 31 มีนาคม 2562 ท้ังสิ้น 6 หน่วยงาน

ระเบียบวิธีวิจัย
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กรอบแนวคิดในการส ารวจความพึงพอใจ
เชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดของ SERVQUAL
(Parasuman, Zeithaml & Berry , 1990)

ประเด็นค าถามแบบส ารวจความพึงพอใจ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ (Tangibles) 

ความน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได้ 
(Reliability) 

การตอบสนองความต้องการ 
(Responsiveness) 

การให้ความมั่นใจ  
(Assurance) 

การเอาใจใส่  
(Empathy) 

ความพึงพอใจ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ความพึงพอใจต่อประโยชน์ /  
ผลจากการได้รับบริการ /  

คุณภาพสินค้า 

ความพึงพอใจ 
ด้านกระบวนการ / 

ขั้นตอนการให้บริการ 

ความพึงพอใจ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

• เพศ, อายุ, ประเภทหน่วยงาน, การติดต่อขอใช้บริการ ฯลฯ

ตอนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

• ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

• ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

• ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก

• ด้านคุณภาพการให้บริการ

• ความพึงพอใจในภาพรวม

ตอนที่ 3 ความไม่พึงพอใจต่อการใช้บริการ

• ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

• ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

• ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก

• ด้านคุณภาพการให้บริการ

2. วิธีการด าเนินการวิจัย (Methodology)
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กรอบแนวคิดในการส ารวจความเชื่อมั่น
เชื่อมโยงกับกรอบแนวคิด Public Trust In Government

ประเด็นค าถามแบบส ารวจความเชื่อม่ัน

ตอนที่ 4 ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและการให้บริการของ 
สทน. (ภาพรวมองค์กร)

• ความเชื่อมั่นต่อศักยภาพบุคลากร

• ความเชื่อมั่นต่อผลสัมฤทธิ์ของงานบริการ

• ความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์องค์กร

• ความเชื่อมั่นต่อประโยชน์สุขของประชาชน

• ความเชื่อมั่นในภาพรวม

ตอนที่ 5 ความผูกพันต่อสินค้าและบริการของ สทน. 
(ภาพรวมองค์กร)

• การกลับมาใช้บริการซ้ า, การเปลี่ยนไปใช้บริการรายอื่นๆ กรณีท่ี
ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณภาพและราคาเท่ากัน, การนึกถึง 
สทน. เป็นอันดับแรก ฯลฯ

ตอนที่ 6 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ

• จุดเด่น/สิ่งที่ประทับใจ, สิ่งที่ต้องการให้เพิ่มเติม, ข้อเสนอแนะ
อ่ืนๆ ฯลฯ

Public Trust in Government

Competency

Responsiveness

Consistency &
Transparency

Bureaucratic Politics

Ethics

              

                   

                    

                

Public Trust in TINT

ประเด็นค าถามเพิ่มเติม :
ความผูกพันต่อองค์กร 
และค าถามปลายเปิด

2. วิธีการด าเนินการวิจัย (Methodology)



การประมวลผล
ด้านความพึงพอใจ

ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก = [(คะแนนของงานบริการที่ 1 X % น้ าหนักของงาน
บริการที่ 1) + (คะแนนของงานบริการที่ 2 X % น้ าหนักของงานบริการที่ 2) + … + 
(คะแนนของงานบริการที่ nX % น้ าหนักของงานบริการที่ n)]
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❖ การวิเคราะห์

❖ การแปลผล

คะแนน ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ 
5 คาดหวังมากที่สุด พึงพอใจมากที่สุด 
4 คาดหวังมาก พึงพอใจมาก 
3 ค่อนข้างคาดหวัง พึงพอใจ 
2 คาดหวังน้อย พึงพอใจน้อย 
1 คาดหวังน้อยที่สุด ไม่พึงพอใจเลย 

 
คะแนน ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ 

4.21 – 5.00 คาดหวังมากที่สุด พึงพอใจมากที่สุด 
3.41 – 4.20 คาดหวังมาก พึงพอใจมาก 
2.61 – 3.40 ค่อนข้างคาดหวัง พึงพอใจ 
1.81 – 2.60 คาดหวังน้อย พึงพอใจน้อย 
1.00 – 1.80 คาดหวังน้อยที่สุด ไม่พึงพอใจเลย 

 

2. วิธีการด าเนินการวิจัย (Methodology)



การประมวลผลด้านความเชื่อมั่น
และด้านความผูกพันต่อสินค้า/บริการ

ระดับความเชื่อมั่น ระดับความผูกพัน คะแนน
เชื่อมั่นมาก มากที่สุด 5

เชื่อมั่น มาก 4
เชื่อมั่นน้อยจนเกือบจะไม่เช่ือมัน่ ปานกลาง 3

ไม่เชื่อมั่น น้อย 2
ไม่เชื่อมั่นมาก น้อยที่สุด 1

คะแนน ระดับความเชื่อมั่น ระดับความผูกพัน
4.21 – 5.00 เชื่อมั่นมาก ผูกพันมากท่ีสุด
3.41 – 4.20 เชื่อมั่น ผูกพันมาก
2.61 – 3.40 เชื่อมั่นน้อยจนเกือบจะไม่เช่ือมัน่ ผูกพันปานกลาง
1.81 – 2.60 ไม่เชื่อมั่น ผูกพันน้อย
1.00 – 1.80 ไม่เชื่อมั่นมาก ผูกพันน้อยที่สุด
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❖ การวิเคราะห์

❖ การแปลผล

ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก = [(คะแนนของงานบริการที่ 1 X % น้ าหนักของงาน
บริการที่ 1) + (คะแนนของงานบริการที่ 2 X % น้ าหนักของงานบริการที่ 2) +
… + (คะแนนของงานบริการที่ nX % น้ าหนักของงานบริการที่ n)]

2. วิธีการด าเนินการวิจัย (Methodology)



3. สรุปผลส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ

จ านวนกลุ่มตัวอย่างรวมท้ังสิ้น 
750 ตัวอย่าง  

(จ านวนตัวอย่างที่ทอดแบบสอบถาม 1,710 ราย )  
(จ านวนที่ระบไุว้ใน Proposal จ านวน 269 ตัวอย่าง)

ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี

37 ตัวอย่าง และ 

Indept-Interview 2 ตัวอย่าง

ศูนย์ไอโซโทปรังสี

28 ตัวอย่าง และ 

Indept-Interview 2 ตัวอย่าง

ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์  

494 ตัวอย่าง และ 

Indept-Interview 9 ตัวอย่าง

ศูนย์ฉายรังสี

84 ตัวอย่าง และ 

Indept-Interview 4 ตัวอย่าง

ศูนย์วิศวกรรมและเครื่องมอืดา้น

เทคโนโลยีนิวเคลยีร์ 43 ตัวอย่าง และ 

Indept-Interview 2 ตัวอย่าง

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

64 ตัวอย่าง

Indept-Interview 2 ตัวอย่าง
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4.3500 4.4100 4.6333 4.6310 4.5663

0.0000

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

2558 2559 2560 2561 2562

ปีงบประมาณ
ระดับคะแนนความ

พึงพอใจ
ร้อยละ การแปลผล

ปีงบประมาณ 2558 4.3500 87.00 พึงพอใจมากท่ีสุด
ปีงบประมาณ 2559 4.4100 88.20 พึงพอใจมากที่สุด
ปีงบประมาณ 2560 4.6333 92.67 พึงพอใจมากที่สุด
ปีงบประมาณ 2561 4.6310 92.62 พึงพอใจมากที่สุด
ปีงบประมาณ 2562 4.5663 91.33 พึงพอใจมากที่สุด

เปรียบเทียบผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สทน. ประจ าปีงบประมาณ 2558-2562

3. สรุปผลส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
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3. สรุปผลส ารวจความพึงพอใจผู้รับบรกิาร

ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สทน. ประจ าปีงบประมาณ 2562
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ค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 
4.5663 

(91.33%)
หมายถึง

“มีระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด”

(90.12%) (91.80%) (94.67%) (91.79%) (89.56%) (90.02%)



กระบวนการ/
ขั้นตอนการ
ให้บริการ

เจ้าหน้าที่            
ผู้ให้บริการ

คุณภาพ              
การให้บริการ

สิ่งอ านวย          
ความสะดวก

ช่องทาง
การช าระเงิน

ความคาดหวัง 4.4322 4.6461 4.6484 4.3398 4.3784

ความพึงพอใจ 4.4348 4.6164 4.6477 4.2935 4.3185

ประเด็นการพิจารณา

✓ กระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการ

✓ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

✓ สิ่งอ านวยความสะดวก

✓ ช่องทางการช าระเงิน

✓ คุณภาพการให้บริการ

12

3. สรุปผลส ารวจความพึงพอใจผู้รับบรกิาร



<25 ปี 25-40 ปี > 40 ปี

หน่วยงาน
ประเภทองค์กรส่วนใหญ่เป็น

บริษัทเอกชน = 78.00% (585)

ลักษณะองค์กรส่วนใหญ่เป็น  
โรงงานผลิตสินค้า = 41.60% (312)

3. สรุปผลส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
❖ ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม : ภาพรวมของ สทน. 

ช่องทางการรับทราบข้อมูลบริการ จ านวนครั้งที่ใช้บริการ

ช่องทางการติดต่อใช้บริการ

52.27%
(392)

47.73%
(358)

55.07%
(413)

41.87%
(314)3.06%

(23)
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3. สรุปผลส ารวจความพึงพอใจผู้รับบรกิาร

1 • ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (ศท.)

2 • ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี (ศจ.)

3 • ศูนย์ไอโซโทปรังสี (ศอ.)

4 • ศูนย์ฉายรังสี (ศส.)

5 • ศูนย์วิศวกรรมและเครื่องมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (ศว.)

6 • ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

สรุปผลการส ารวจ
ความพึงพอใจจ าแนก

ตามศูนย์บริการ
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<25 ปี 25-40 ปี > 40 ปี

หน่วยงาน ประเภทองค์กรส่วนใหญเ่ป็น
บริษัทเอกชน = 84.62% (418)

ลักษณะองค์กรส่วนใหญ่เป็น
โรงงานผลิตสินค้า = 45.55% (225)

3. สรุปผลส ารวจความพึงพอใจผู้รับบรกิาร
❖ ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม :  3.1 ศูนย์บริการเทคโนโลยีนวิเคลียร์ (ศท.)

52.23%
(258)

47.77%
(236)

55.67%
(275)

41.70%
(206)2.63%

(13)

ช่องทางการติดต่อใช้บริการ
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ช่องทางการรับทราบข้อมูลบริการ จ านวนครั้งที่ใช้บริการ



3.1 ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (ศท.)

ภาพรวมผลการส ารวจความพึงพอใจของศูนย์บริการเทคโนโลยนีิวเคลียร์

ระดับความพึงพอใจภาพรวม 

อยู่ท่ี 4.5058 คะแนน 
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<25 ปี 25-40 ปี > 40 ปี

หน่วยงาน ประเภทองค์กรส่วนใหญ่เป็น
บริษัทเอกชน = 72.22% (104)

ลักษณะองค์กรส่วนใหญ่เป็น  
โรงงานผลิตสินค้า = 41.67%(60)

❖ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม :  3.1.1 งานตรวจประเมินการได้รับรังสีประจ าตัวบุคคล (OSL)

52.78%
(76)

47.22%
(68)

54.17%
(78)

40.97%
(59)4.68%

(7)
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ช่องทางการรับทราบข้อมูลบริการ

ช่องทางการติดต่อใช้บริการ

จ านวนครั้งที่ใช้บริการ



ระดับความพึงพอใจภาพรวมอยู่ที่ 4.2914 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ
▪ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

- ควรเพิ่มบริการรับส่งตัวอย่าง/เพ่ิมศูนย์บริการในส่วนภูมิภาค เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 
- เพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบผลการวิเคราะห์ เช่น การ download ผลผ่าน Application ก่อนได้

▪ ด้านอ่ืนๆ
- ควรเพ่ิมเติมหลักสูตรอบรมให้มากขึ้น เช่น การฝึกอบรมความรู้เรื่องรังสีและความก้าวหน้าในการใช้รังสีในประเทศ การขอ

ครอบครองเครื่องรังสี ความปลอดภัยในการใช้ หรือการอบรมสัมมนาให้ความรู้ส าหรับประชาชน นักเรียนทั่วไป เป็นต้น
- ควรเพ่ิมการโฆษณา การประชาสัมพันธ์งานบริการ และอัพเดทข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ บนเว็บไซต์ของ สทน.

3.1.1  งานตรวจประเมินการได้รับรังสีประจ าตัวบุคคล (OSL)
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<25 ปี 25-40 ปี > 40 ปี

หน่วยงาน

❖ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม :  3.1.2 งานวิเคราะห์ธาตุและสารประกอบในตัวอย่าง

37.50%
(18)

62.50%
(30)

45.83%
(22)

2.08%
(1)

52.08%
(25) ประเภทองค์กรทั้งหมดเป็น

บริษัทเอกชน = 81.25% (39)

ลักษณะองค์กรส่วนใหญ่เป็น
โรงงานผลิตสินค้า
= 43.75% (21)
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ช่องทางการรับทราบข้อมูลบริการ

ช่องทางการติดต่อใช้บริการ

จ านวนครั้งที่ใช้บริการ



ระดับความพึงพอใจภาพรวมอยู่ที่ 4.7199 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ ▪ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
- ควรเพิ่มช่องทางการให้บริการผ่านทางระบบออนไลน์
- เพ่ิมความรวดเร็ว และเพ่ิมรายละเอียดผลการวิเคราะห์ ให้ชัดเจนเพ่ิมขึ้น เช่น มีธาตุอะไรบ้าง และ
ผล regression มีค่าเท่าไหร่ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถน าผลไปใช้ต่อได้อย่างสมบูรณ์

▪ ด้านอ่ืนๆ
- เพ่ิมความหลากหลายในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง เช่น การตรวจวิเคราะห์ปุ๋ย แร่ธาตุในปุ๋ย ค่าธาตุอาหาร 

อาหารอย่างอ่ืน เป็นต้น

3.1.2 งานวิเคราะห์ธาตุและสารประกอบในตัวอย่าง
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25-40 ปี > 40 ปี

หน่วยงาน
ประเภทองค์กรทั้งหมดเป็น
บริษัทเอกชน = 100% (45)

ลักษณะองค์กรส่วนใหญ่เป็น ธุรกิจ
น าเข้า - ส่งออก = 42.22% (19)

❖ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม :  3.1.3 งานวัดรังสีตัวอย่างสินค้าน าเข้าหรือส่งออก

75.56%
(34)

24.44%
(11)

55.56%
(25)

44.44%
(20)
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ช่องทางการติดต่อใช้บริการ

จ านวนครั้งที่ใช้บริการช่องทางการรับทราบข้อมูลบริการ



ระดับความพึงพอใจภาพรวมอยูท่ี่ 4.7352 คะแนน 

▪ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
- ควรเพ่ิมความรวดเร็วในการการแจ้งผลและการออกใบรายงานผลตรวจวิเคราะห์
- ควรเพ่ิมเติมบริการในเรื่องการส่งเอกสารรับรองผ่านทางออนไลน์ได้ (ผลใบ Certificate) 
หรือการ Approve online ได้ (เนื่องจากต้องมผีู้เซ็นรับรองท าให้ต้องรอด าเนินการ)

- ควรเพ่ิมช่องทางในการติดต่อ เช่น เพ่ิมคู่สาย ฯลฯ เนื่องจากเบอร์โทรติดต่อยาก 
▪ ด้านอ่ืนๆ
- ควรมีการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย

3.1.3 งานวัดรังสีตัวอย่างสินค้าน าเข้าหรือส่งออก
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ข้อเสนอแนะ



25-40 ปี > 40 ปี

หน่วยงาน ประเภทองค์กรส่วนใหญเ่ป็น
บริษัทเอกชน = 94.74% (18)

❖ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม :  3.1.4 งานวิเคราะห์หอกลั่นด้วยเทคนคิเชิงนวิเคลียร์

5.26%
(1)

94.74%
(18)

31.58%
(6)

68.42%
(13)

ลักษณะองค์กรส่วนใหญ่เป็น
โรงงานผลิตสินค้า = 47.37% (9)
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ช่องทางการรับทราบข้อมูลบริการ

ช่องทางการติดต่อใช้บริการ

จ านวนครั้งที่ใช้บริการ



ระดับความพึงพอใจภาพรวมอยู่ที่ 4.5813 คะแนน 

▪ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
- ควรเพ่ิมช่องทางในการติดต่อ เช่น เพ่ิมคู่สาย ฯลฯ เนื่องจากเบอร์โทรติดต่อยาก

3.1.4 งานวิเคราะห์หอกลั่นด้วยเทคนคิเชิงนิวเคลียร์
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ข้อเสนอแนะ



25-40 ปี > 40 ปี

หน่วยงาน
ประเภทองค์กรทั้งหมดเป็น

บริษัทเอกชน = 94.44% (17)

ลักษณะองค์กรส่วนใหญ่เป็น  
โรงงานผลิตสินค้า = 55.56% (10)

❖ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม :  3.1.5 งานตรวจสอบโดยไม่ท าลาย

27.78%
(5)

72.22%
(13)

55.56%
(10)

44.44%
(8)
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ช่องทางการรับทราบข้อมูลบริการ

ช่องทางการติดต่อใช้บริการ

จ านวนครั้งที่ใช้บริการ



ระดับความพึงพอใจภาพรวมอยู่ที่ 4.6204 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ

▪ ด้านอ่ืนๆ
- ควรมีการประชาสัมพันธ์งานบริการให้ผู้รับบริการรับรู้ในวงกว้างมากขึ้น เข้าถึงได้ง่าย

3.1.5 งานตรวจสอบโดยไม่ท าลาย
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25-40 ปี > 40 ปี

หน่วยงาน ประเภทองค์กรส่วนใหญเ่ป็น
บริษัทเอกชน = 100% (35)

ลักษณะองค์กรส่วนใหญ่เป็นอ่ืนๆ เช่น ปิโตร
เคมี โรงงานตรวจสอบวัสดุ สินค้าและบริการ 

โรงงานไฟฟ้า = 42.86% (15)

❖ ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม :  3.1.6 งานตรวจวัดรังสีหีบห่อบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีและตรวจสภาพอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสี

71.43%
(25)

28.57%
(10)

42.86%
(15)

57.14%
(20)
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ช่องทางการรับทราบข้อมูลบริการ

ช่องทางการติดต่อใช้บริการ

จ านวนครั้งที่ใช้บริการ



ระดับความพึงพอใจภาพรวมอยู่ที่ 4.5676 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ

▪ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
- ควรเพ่ิมช่องทางการติดต่อประสานงานหรือจ านวนคู่สายโทรศัพท์ เนื่องจากบางครั้งผู้รับบริการโทรศัพท์ไป 
ไมค่่อยติด สายไม่ว่าง

- ควรเพ่ิมความรวดเร็วในการออกผลการวิเคราะห์ เพ่ือให้ผู้รับบริการน าไปใช้งานต่อได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

3.1.6 งานตรวจวัดรังสีหีบห่อบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีและตรวจสภาพอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสี
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<25 ปี 25-40 ปี > 40 ปี

หน่วยงาน
ประเภทองค์กรส่วนใหญเ่ป็น

บริษัทเอกชน = 84.16% (85)

ลักษณะองค์กรส่วนใหญ่เป็น  
โรงงานผลิตสินค้า = 46.53% (47)

❖ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม :  3.1.7 งานสอบเทียบเครื่องวัดรังสี

44.55%
(45)

55.45%
(56)

49.50%
(50)

46.53%
(47)3.96%

(4)
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ช่องทางการรับทราบข้อมูลบริการ

ช่องทางการติดต่อใช้บริการ

จ านวนครั้งที่ใช้บริการ



ระดับความพึงพอใจภาพรวมอยู่ที่ 4.4337 คะแนน 

▪ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
- ควรเพ่ิมบริการรับ-ส่งเครื่องให้ผู้รับบริการ ในกรณที่ผู้รับบริการไม่สะดวกมารับ

▪ ด้านอ่ืนๆ
- ควรกระจายจุดให้บริการรับ-ส่งตัวอย่างไปยังส่วนภูมิภาคมากขึ้น
- ควรน าระบบ Digitalization เข้ามาใช้ให้มากขึ้น เช่น การจัดท า Application ส าหรับการจองเข้ารับบริการเพ่ือเพ่ิม

ความสะดวกสบายให้แก่ผู้รับบริการมากขึ้น
- ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์งานบริการเพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถรับรู้ข่าวสารได้ทางอีเมลหรือทางไลน์ เพื่อให้ผู้รับบริการ

รับทราบได้ทันที

3.1.7 งานสอบเทียบเครื่องวัดรังสี

ข้อเสนอแนะ
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<25 ปี 25-40 ปี > 40 ปี

หน่วยงาน
ประเภทองค์กรส่วนใหญเ่ป็น

บริษัทเอกชน = 89.29% (75)

ลักษณะองค์กรส่วนใหญ่เป็น  
โรงงานผลิตสินค้า = 60.71% (51)

❖ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม :  3.1.8 งานตรวจประเมินเครื่องก าเนิดรังสี

64.29%
(54)

35.71%
(30)

73.81%
(62)

25%
(21)1.19

(1)
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ช่องทางการรับทราบข้อมูลบริการ

ช่องทางการติดต่อใช้บริการ

จ านวนครั้งท่ีใช้บริการ



ระดับความพึงพอใจภาพรวมอยูท่ี่ 4.4621 คะแนน 

▪ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
- ควรเพ่ิมความรวดเร็วในการออกใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ หรือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ผ่าน

ทางอีเมล (e-mail) ก่อน กรณีท่ีผู้รับบริการจ าเป็นต้องการทราบผลอย่างเร่งด่วน 
- เพ่ิมช่องทางการแจ้งข้อมูล ช่องทางการติดต่อ เช่น เพ่ิมจ านวนคู่สาย หรือการแจ้งข้อมูลผ่านทาง

อีเมล์ สื่อ Social media ต่างๆ เป็นต้น

3.1.8 งานตรวจประเมินเครื่องก าเนิดรังสี

ข้อเสนอแนะ

32



<25 ปี 25-40 ปี > 40 ปี

หน่วยงาน
ประเภทองค์กรส่วนใหญเ่ป็น

บริษัทเอกชน = 64.86% (24)

ลักษณะองค์กรส่วนใหญ่เป็น  
โรงงานผลิตสินค้า = 35.14% (13)

❖ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม :  3.2 ศูนยจ์ัดการกากกัมมันตรังสี (ศจ.)

43.24%
(16)

56.76%
(21)

51.35%
(19)

40.54%
(15)

8.11%
(3)
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ช่องทางการรับทราบข้อมูลบริการ

ช่องทางการติดต่อใช้บริการ

จ านวนครั้งที่ใช้บริการ



ระดับความพึงพอใจภาพรวมอยู่ที่ 4.5900 คะแนน 

▪ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
- ควรปรับแบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลให้เป็นแบบฟอร์มเดียว เพ่ือความสะดวกในการรับบริการ 

และไม่ท าให้ผู้รับบริการเสียเวลา
▪ ด้านอ่ืนๆ

- ควรมีข้ันตอนการสอบทานใบเสร็จประเมินราคา (เช่น ที่อยู่บริษัทผิด) 
- ควรเพิ่มการจัดฝึกอบรมให้มากขึ้นเพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้

3.2 งานบริการจัดการกากกัมมันตรังสี

ข้อเสนอแนะ
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25-40 ปี > 40 ปี

หน่วยงาน
ประเภทองค์กรส่วนใหญ่เป็น

หน่วยงานราชการ = 78.57% (22)

ลักษณะองค์กรส่วนใหญ่เป็น  
สถานพยาบาล = 89.29% (25)

❖ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม :  3.3 ศูนย์ไอโซโทปรังสี (ศอ.) 

60.71%
(17)

39.29%
(11)

39.29%
(11)

60.71%
(17)
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ช่องทางการรับทราบข้อมูลบริการ

ช่องทางการติดต่อใช้บริการ

จ านวนครั้งที่ใช้บริการ



ระดับความพึงพอใจภาพรวมอยูท่ี่ 4.7335 คะแนน 

▪ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
- ควรปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุสารไอโซโทปรังสีปฐมภูมิให้มีความสะดวกแก่ผู้ใช้งานมากขึ้น เนื่องจาก

ฝาไอโอดีนเปิดยากข้ึน
- ควรเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการส่งผลิตภัณฑ์ไอโซโทปให้กับสถานพยาบาล กรณีที่สถานพยาบาลต้องการใช้

ผลิตภัณฑ์อย่างเร่งด่วน  
▪ ด้านอ่ืนๆ

- ควรเพ่ิมความหลากหลายในการบริการสารเภสัชรังสีพร้อมใช้ (Unit dose) เนื่องจากปัจจุบันบริษัทเอกชนมีการ
ให้บริการที่หลากหลาย ยืดหยุ่นตามที่โรงพยาบาลต้องการ 

- ควรเปิดให้บริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ

3.3 งานบริการสารไอโซโทปรังสี

ข้อเสนอแนะ
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<25 ปี 25-40 ปี > 40 ปี

หน่วยงาน
ประเภทองค์กรส่วนใหญ่เป็น

บริษัทเอกชน = 57.14% (48)

ลักษณะองค์กรส่วนใหญ่เป็น
ธุรกิจตัวแทนจ าหน่าย = 45.24% (38)

❖ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม :  3.4 ศูนย์ฉายรังสี (ศส.)

ช่องทางการรับทราบข้อมูลบริการ จ านวนครั้งที่ใช้บริการ

ช่องทางการติดต่อใช้บริการ

52.38%
(44)

47.62%
(40)

51.19%
(43)

40.48%
(34)

8.33%
(7)
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3.4 ศูนย์ฉายรังสี (ศส.)

ภาพรวมผลการส ารวจความพึงพอใจของศูนย์ฉายรังสี

ระดับความพึงพอใจภาพรวม 

อยู่ท่ี 4.5895 คะแนน 
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<25 ปี 25-40 ปี > 40 ปี

หน่วยงาน
ประเภทองค์กรส่วนใหญ่เป็น

บริษัทเอกชน = 83.78% (31)

ลักษณะองค์กรส่วนใหญ่เป็น  
โรงงานผลิตสินค้า = 64.86% (24)

❖ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม :  3.4.1 งานบริการฉายรังสีอาหาร

ช่องทางการรับทราบข้อมูลบริการ

64.86%
(24)

35.14%
(13)

48.65%
(18)

48.65%
(18)

2.70%
(1)

จ านวนครั้งที่ใช้บริการ
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ช่องทางการติดต่อใช้บริการ



ระดับความพึงพอใจภาพรวมอยู่ที่ 4.3914 คะแนน 

▪ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
- ควรเพ่ิมความรวดเร็วในการออกใบรับรอง (Certificated) เพ่ือให้ผู้รับบริการน าไปใช้งานต่อได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
- ควรพิจารณาเพ่ิมรอบการฉายรังสี ก าหนดราคาที่เหมาะสม หรือจัดโปรโมชั่น ลดราคาพิเศษ ส าหรับสินค้าในกลุ่มธุรกิจ SMEs เพ่ือเป็น

การรองรับการเข้ามาขอใช้บริการ และส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจ SMEs ใช้บริการมากขึ้น 
- ควรเพ่ิมช่องทางการติดต่อประสานงานกับผู้รับบริการ เนื่องจากการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ สายไม่ค่อยว่าง 

▪ ด้านอ่ืนๆ
- อยากให้มีโปรโมชั่น ลดราคาพิเศษ และการพิจารณาปรับลดราคาเพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการ ซึ่งต้นทุนการฉายรังสีเมื่อเทียบกับต้นทุน

ของสินค้าถือว่าราคาค่อนข้างสูง
- บริการส่งสินค้าคืนให้ผู้ใช้บริการ ผ่านช่องทางบริษัทขนส่ง เพิ่มความสะดวกในการบริการ

3.4.1 งานบริการฉายรังสีอาหาร

ข้อเสนอแนะ
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ช่องทางการติดต่อใช้บริการ

<25 ปี 25-40 ปี > 40 ปี

หน่วยงาน
ประเภทองค์กรส่วนใหญ่เป็น
ส่วนบุคคล = 53.19% (25)

ลักษณะองค์กรส่วนใหญ่เป็น
ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายสินค้า = 65.96% (31)

❖ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม :  3.4.2 งานบริการฉายรังสีอัญมณี

ช่องทางการรับทราบข้อมูลบริการ

42.55%
(20)

57.45%
(27)

53.19%
(25)

34.04%
(16)

12.77%
(6)

จ านวนครั้งท่ีใช้บริการ
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ระดับความพึงพอใจภาพรวมอยู่ที่ 4.7589 คะแนน 

3.4.2 งานบริการฉายรังสีอัญมณี

42

▪ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
- ควรเพ่ิมความรวดเร็วในการส่งคืนตัวอย่าง กรณทีี่จะมีการส่งคืนตัวอย่างล่าช้า สทน. ควรมีการแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบก่อนล่วงหน้า
- การมี Contact ร่วมกับบริษัทขนส่ง ในการรับส่งสินค้าเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ

▪ ด้านอ่ืนๆ
- ควรเพ่ิมความสามารถในการให้บริการฉายรังสีอัญมณีมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันมีการให้บริการที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้

การจองคิวการฉายรังสีใช้ระยะเวลานานมาก 

ข้อเสนอแนะ



<25 ปี 25-40 ปี > 40 ปี

หน่วยงาน
ประเภทองค์กรส่วนใหญ่เป็น

บริษัทเอกชน = 79.07% (34)

ลักษณะองค์กรส่วนใหญ่เป็น  
โรงงานผลิตสินค้า = 51.16% (22)

❖ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม :  3.5 ศูนย์วิศวกรรมและเครื่องมือด้านเทคโนโลยีนวิเคลียร์ (ศว.)

ช่องทางการรับทราบข้อมูลบริการ จ านวนครั้งที่ใช้บริการ

46.15%
(20)

53.49%
(23)

37.21%
(16)

62.79%
(27)

0%
(-)
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ช่องทางการติดต่อใช้บริการ



3.5 ศูนย์วิศวกรรมและเครือ่งมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลยีร์ (ศว.)

ภาพรวมผลการส ารวจความพึงพอใจของศูนย์วิศวกรรมและเครื่องมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

ระดับความพึงพอใจภาพรวม 

อยู่ท่ี 4.4782 คะแนน 
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<25 ปี 25-40 ปี > 40 ปี

หน่วยงาน
ประเภทองค์กรส่วนใหญ่เป็น

บริษัทเอกชน = 92.31% (12)

ลักษณะองค์กรส่วนใหญ่เป็น  
โรงงานผลิตสินค้า = 46.15% (6)

❖ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม :  3.5.1 งานขายเครื่องส ารวจรังสี

ช่องทางการรับทราบข้อมูลบริการ จ านวนครั้งที่ใช้บริการ

61.54%
(8)

38.46%
(5)

30.77%
(4)

69.23%
(9)

0%
(-)
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ช่องทางการติดต่อใช้บริการ



ระดับความพึงพอใจภาพรวมอยู่ที่ 4.5910 คะแนน 

46

3.5.1 งานขายเครื่องส ารวจรังสี

▪ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
- ควรเพ่ิมช่องทางการติดต่อประสานงานกับผู้รับบริการ เนื่องจากการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์สายไม่ค่อยว่าง  หรือไม่มีผู้รับสาย
- ในกรณีท่ีจะมีการส่งคืนตัวอย่างล่าช้า สทน. ควรมีการแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบก่อนล่วงหน้า และควรประสานถึง วัน เวลาที่
ผู้รับบริการสะดวกด้วย

- ควรจัดท าฐานข้อผู้รับบริการที่เคยมาใช้บริการเพ่ือลดระยะเวลาในการกรอกข้อมูลและลดการเรียกเอกสารจากผู้รับบริการ
▪ ด้านอ่ืนๆ

- ควรมีการให้รายละเอียดแก่ผู้รับบริการในเรื่องการประกันหลังการขายเพ่ิมมากขึ้น มีกรณีใดที่จะไม่รับประกันสินค้าบ้าง
- ควรเพ่ิมข้อมูลอัพเดทบนหน้า Website และเพ่ิมการประชาสัมพันธ์องค์กร เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและให้ความรู้เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีนิวเคลียร์

ข้อเสนอแนะ



<25 ปี 25-40 ปี > 40 ปี

หน่วยงาน
ประเภทองค์กรส่วนใหญ่เป็น

บริษัทเอกชน = 73.33% (22)

ลักษณะองค์กรส่วนใหญ่เป็น  
โรงงานผลิตสินค้า = 53.33% (16)

❖ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม :  3.5.2 งานซ่อมเครื่องมือวัดทางรังสี

ช่องทางการรับทราบข้อมูลบริการ

40.00%
(12)

60.00%
(18)

40.00%
(12)

60.00%
(18)

0%
(-)

จ านวนครั้งที่ใช้บริการ
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ช่องทางการติดต่อใช้บริการ



ระดับความพึงพอใจภาพรวมอยู่ที่ 4.4222 คะแนน 

48

3.5.2 งานซ่อมเครื่องมือวัดทางรังสี

▪ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
- ควรเพ่ิมช่องทางการติดต่อประสานงานกับผู้รับบริการ และในกรณีท่ีมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ควรมีการส่งมอบงานและให้ข้อมูลกัน

เพ่ือให้ผู้รับบริการไม่ต้องให้ข้อมูลซ้ าซ้อน
- ควรเพิ่มบริการรับ-ส่งอุปกรณ์ หรือเพ่ิมบริการจุดส่งเครื่องมือ
- ควรเพ่ิมความรวดเร็วในแจ้งผล เพ่ือให้ผู้รับบริการน าไปใช้งานต่อได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

▪ ด้านอื่นๆ
- ในกรณีท่ีจะมีการส่งคืนตัวอย่างล่าช้า สทน. ควรมีการแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบก่อนล่วงหน้า และปรับปรุงให้มีความรวดเร็วตรงตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด

ข้อเสนอแนะ



<25 ปี 25-40 ปี > 40 ปี

หน่วยงาน
ประเภทองค์กรส่วนใหญ่เป็น

บริษัทเอกชน = 85.94% (55)

ลักษณะองค์กรส่วนใหญ่เป็น
หน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ เช่น สอบ
เทียบเครื่องมือวัด โรงงานไฟฟ้า 

= 37.50% (24)

❖ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม :  3.6 ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

จ านวนครั้งท่ีใช้บริการ

57.81%
(37)

42.19%
(27)

29.69%
(19)

70.31%
(45)

0%
(-)

ช่องทางการรับทราบข้อมูลบริการ
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3.6 ศูนย์บริการเบ็ดเสรจ็ (One Stop Service)

ภาพรวมผลการส ารวจความพึงพอใจของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

ระดับความพึงพอใจภาพรวม 

อยู่ท่ี 4.5008 คะแนน 
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ระดับความพึงพอใจภาพรวมอยู่ที่ 4.9583 คะแนน 

3.6.1 งานวิเคราะห์ธาตุและสารประกอบในตัวอย่าง

3.6.2 งานตรวจสอบโดยไม่ท าลาย

ระดับความพึงพอใจภาพรวมอยู่ที่ 4.9000 คะแนน 



ระดับความพึงพอใจภาพรวมอยู่ที่ 4.2549 คะแนน 

3.6.3 งานสอบเทียบเครื่องวัดรังสี

52

ระดับความพึงพอใจภาพรวมอยู่ที่ 4.4228 คะแนน 

3.6.4 งานตรวจประเมินการได้รับรังสีประจ าตัวบุคคล (OSL)
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ระดับความพึงพอใจภาพรวมอยู่ที่ 4.5474 คะแนน 

3.6.5 งานวิเคราะห์ค่ากัมมันตรังสีในน้ า

ระดับความพึงพอใจภาพรวมอยู่ที่ 4.2569 คะแนน 

3.6.6 งานซ่อมเครื่องมือวัดทางรังสี
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ระดับความพึงพอใจภาพรวมอยู่ที่ 4.5417 คะแนน 

3.6.7 งานขายเครื่องมือส ารวจรังสี

54

ข้อเสนอแนะภาพรวมศูนย์ฯ 

▪ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
- ควรมีการให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มล่วงหน้าก่อนไปรับบริการ เพ่ือลดระยะเวลา
- ควรกระจายจุดให้บริการให้ทั่วถึงทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค โดยอาจร่วมกับบริษัทเอกชนที่มีความสามารถในการรับส่งสินค้า
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ

- อาจมีการก าหนดแพ็คเกจการรับบริการในลักษณะเหมาจ่ายถูกกว่า เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความรู้สึกคุ้มค่า
▪ ด้านอ่ืนๆ

- ควรเพ่ิมความรวดเร็วในการออกใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ หรือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านทางอีเมล (e-mail) ก่อน 
กรณีท่ีผู้รับบริการจ าเป็นต้องการทราบผลอย่างเร่งด่วน 



3.7 ผลส ารวจความพึงพอใจด้านอื่นๆ

❖ ด้านช่องทางการช าระเงิน

❖ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
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ช่องทางการช าระเงินมีความ
สะดวก และหลากหลาย

ความรวดเร็วในการรับเอกสาร
การช าระค่าบริการ

ความพึงพอใจภาพรวม

ความคาดหวัง 4.3867 4.3702 4.3784

ความพึงพอใจ 4.3047 4.3322 4.3185
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ข้อเสนอแนะ
- ควรเพ่ิมช่องทางในการช าระเงิน เช่น ผ่าน

บัตรเครดิต ครอบคลุมหลากหลายธนาคาร
มากขึ้น 

- การมีระบบการให้เครดิตแก่ผู้รับบริการ
- การจัดส่งเอกสารทางด้านการเงิน 

ที่รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
- การบริการที่ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพ 

และส่วนภูมิภาค
- จัดท าป้ายประกาศในการแสดงขั้นตอน 

ระยะเวลา และรายละเอียดที่ต้องด าเนินการ 
ใหช้ัดเจนมากขึ้น 



3.8 ผลส ารวจความเชื่อมั่นและความผูกพนัสนิคา้และบริการของ สทน.
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ความผูกพันต่อสินค้าและ
บริการของ สทน. เท่ากับ 

4.2376 คะแนน 

ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและ
การให้บริการของ สทน. 
เท่ากับ 4.5867 คะแนน 

สินค้าและ
บริการมี
คุณภาพ

มากกว่าคู่แข่ง

พึงพอใจและจะ
กลับมาใช้
บริการอีก

จะไม่เปลี่ยนไป
ใช้ที่อื่น หากมี
คุณภาพและ
ราคาเท่ากัน

หากจะใช้บริการ 
นึกถึง สทน. 

เป็นอันดับแรก

ความผูกพันต่อ
สินค้าและ
บริการใน
ภาพรวม

ความผูกพัน 4.3107 4.3838 3.8636 4.3922 4.2376
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ศักยภาพ
บุคลากร

ผลสัมฤทธิ์ของ
งาน

ภาพลักษณ์
องค์กร

ประโยชน์สุขของ
ประชาชน

ความเชื่อมั่นใน
ภาพรวม

ความเชื่อมั่น 4.5741 4.6062 4.5854 4.5813 4.5867
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สรุปประเด็นและข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธส์ าหรับปรบัปรุงคุณภาพการให้บริการในภาพรวม

✓ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มคีวามหลากหลายดว้ยนวัตกรรม 
เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 
▪ ร่วมมือกับภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเชื่อมโยงความต้องการของ

ภาคเอกชนกับงานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้ง
การหา Business model ที่เหมาะสม

▪ น าความต้องการของภาคเอกชน มาศึกษาเพื่อสร้างงานวิจัยและ 
Innovation ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ

✓ การปรับเปลี่ยนขั้นตอน กระบวนการให้บริการสูร่ะบบดจิิทัลมากขึ้น 
▪ Digitization สทน. 
▪ การให้บริการผ่าน Tint Mobile Application ทุกงานบริการ ตั้งแต่

ขั้นตอนการแจ้งการขอรับบริการ ไปจนถึงการช าระเงิน การติดตามความ
คืบหน้า และการแจ้งผลการด าเนินการ

✓ การเพิ่มช่องทางการให้บริการ 
▪ การท า Contact กับบริษัทขนส่งในการรับ-ส่งตัวอย่าง เช่น ไปรษณีย์ไทย 

Kerry Line Man เป็นต้น เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ  

ความพึงพอใจต่อคุณภาพและการให้บริการ
ความเชื่อมั่นและความผูกพันต่อคุณภาพ

และการให้บริการ

✓ สร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและ
ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น : 

โดยมุ่งเน้นการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เชิงรุก  
ผ่านสื่อ Social Media สร้างเครือข่ายกับผู้รับบริการ 
เช่น official line เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาท ภารกิจ และผลการด าเนินงานของ สทน. รวมถึง
การรักษามาตรฐานทิ่ สทน. ได้รับการรับรองแล้วอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเน้นให้เกิดการรู้จัก สทน. ตลอดจนการสร้าง
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่ดี (CEM) และการบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ละกลุ่ม (CRM) 

4. ข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
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