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การส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาข้อมูลสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการ
ให้บริการ / การปฏิบัติงานของ อย. ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับที่ได้รับบริการ และน าผลที่ได้จากการส ารวจมาใช้ในการ
วางแผนปรับปรุงพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

การส ารวจครั ้งนี ้ได้มีการเก็บข้อมูลจากกลุ ่มผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มผู้รับอนุญาต และกลุ่มผู้ร้องเรียน  โดย
เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 มาอย่างต่อเนื่อง และจัดท าสรุปในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2562 
มีกลุ่มตัวอย่าง จ านวนรวม 482 คน ผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ / การปฏิบัติงานของ อย.ในภาพรวมมีดังนี้ 

กลุ่มผู้ประกอบการ  กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 438 คน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของอย .             
ที่ร้อยละ 79.11 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจแยกตามรายด้านพบว่าด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ ได้
คะแนนความพึงพอใจที่ร้อยละ 75.80 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนได้คะแนนความพึงพอใจที่ร้อยละ 78.17    
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม ได้คะแนนความพึงพอใจที่ร้อยละ 78.65 และด้านคุณภาพของ
บริการที่ได้รับไดค้ะแนนความพึงพอใจที่ร้อยละ 80.85 

กลุ่มผู้ รับอนุญาต กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 11 คน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ งานของ อย.                  
ที่ร้อยละ 84.09 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจแยกตามรายด้านพบว่า ด้านการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ได้คะแนน
ความพึงพอใจที่ร้อยละ 84.73 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนได้คะแนนความพึงพอใจที่ร้อยละ 88.66 และ        
ด้านคุณภาพของการปฏิบัติงานได้คะแนนความพึงพอใจที่ร้อยละ 84.09 ทั้งนี้ ในส่วนของกลุ่มผู้รับอนุญาต ไม่ได้
สอบถามด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม 

กลุ่ มผู้ ร้อง เรียน  กลุ่ มตัวอย่ าง  จ านวน 32 คน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ  อย .                   
ที่ร้อยละ 72.66 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจแยกตามรายด้านพบว่าด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ มีความ
พึงพอใจที่ร้อยละ 80.21 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนได้คะแนนความพึงพอใจที่ร้อยละ 75.78 ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกและสภาพแวดล้อม ได้คะแนนความพึงพอใจที่ร้อยละ 69.42 และด้านคุณภาพของบริการที่ได้รับได้
คะแนนความพึงพอใจที่ร้อยละ 77.34 
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บทที่  1 
บทน า 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 
ปัจจุบันเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการน าองค์กร

ภาครัฐให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและทันต่อยุคสมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 การให้บริการประชาชนมี
ความก้าวหน้าไปมาก ทั้งการลดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ทัศนคติและพฤติกรรมการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยยังคงความส าคัญด้านการดูแล
ความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค มีการปรับปรุงระบบการให้บริการในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านตัวบุคคล กระบวนการ 
ช่องทางการติดต่อและสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการ
ด าเนินการต่างๆ เหล่านั้น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงเห็นควรท าการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการ การด าเนินงาน เพ่ือน าข้อมูลความพึงพอใจข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้รับบริการมาปรับปรุงการให้บริการการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีนโยบายในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน การส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจึงด าเนินการผ่านทางระบบออนไลน์  

 
2.  วัตถุประสงค์ 

 
เพ่ือค้นหาข้อมูลสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการส ารวจความคิดเห็นความ

พึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ / การปฏิบัติงานของ อย. ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับที่ได้รับ
บริการและน าผลที่ได้การจากส ารวจมาใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 

 
3.  ขอบเขตการด าเนินการ 

 
1.  ออกแบบและด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจ านวน 3 กลุ่ม ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 
๑) ออกแบบส ารวจ 
๒) จัดท าแบบส ารวจด้วย Google form บนเว็บไซต์  
๓) ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. วิเคราะห์และจัดท ารายงานสรุปภาพรวมผลการส ารวจความพึงพอใจฯ บทสรุปผู้บริหาร พร้อม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ 
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4.  วิธีการส ารวจ 
 
4.1 รูปแบบ 
 
การส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดท าเป็น Survey Online เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ
เป็นหลัก เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย เก็บข้อมูลต่อเนื่อง
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ท าการประมวลวิเคราะห์และสรุปความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ก าหนดช่วงเวลา คือ 
เดือนเมษายน – กันยายน 2562  

 
4.2 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย (Target Population) คือ กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามลักษณะ

ส าคัญขององค์การของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

กลุ่มผู้รับบริการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มผู้ประกอบการ  หมายถึงผู้ประกอบการผลิต น าเข้า ส่งออก มีไว้ในครอบครองและจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ยังไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้แจ้งรายละเอียด ซึ่งมาติดต่อขออนุมัติ อนุญาต ขอค าปรึกษาต่างๆ 
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทั้งที่มาติดต่อด้วยตัวเอง ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 
(OSSC) ด่านอาหารและยา และที่ตั้งส านัก/กองผลิตภัณฑ์ และทางช่องทางบริการอ่ืน เช่น ระบบ e-submission 
แบ่งตามผลิตภัณฑ์เป็น 6 กลุ่ม และสถานที่ให้บริการ 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ยา 
(3) กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง (4) กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (5) กลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย (6) กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด (7) ด่านอาหารและยาและ (8) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) 

กลุ่มผู้รับอนุญาต หมายถึง ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก มีไว้ในครอบครองและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาต หรือได้จดแจ้งรายละเอียดไว้แล้วกับ อย. และ อย. ได้เข้าการตรวจสอบ
สถานประกอบการตามแผนเฝ้าระวังปกติ รวมถึงการตรวจต่ออายุใบอนุญาต การตรวจเพ่ือการน าเข้า – ส่งออก
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

กลุ่มผู้ร้องเรียนการบริการของ อย. หมายถึง ผู้ร้องเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของ อย. 
เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบ ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ การให้บริการ ฯลฯ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ร้องเรียนที่ได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ อย. ก ากับดูแล 
 
4.3 ขนาดตัวอย่าง 
 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
6.1 กลุ่มผู้ประกอบการ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับร้อยละ ๓0 ของค่าเฉลี่ยจ านวนผู้มารับ

บริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายหน่วยงาน) ไม่รวม e-submission 
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6.2 กลุ่มผู้รับอนุญาต ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับร้อยละ 30 ของจ านวนสถานประกอบการ
ตามแผนการตรวจสถานประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายหน่วยงาน)  

6.3 กลุ่มผู้ร้องเรียนการบริการของ อย. และ กลุ่มผู้ร้องเรียนที่ได้รับผลกระทบฯ ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับร้อยละ ๓0 ของจ านวนผู้ร้องเรียน 
รายละเอียดดังตารางที่ 1-1 
 
ตารางที่ ๑-1 แสดงขนาดกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามหน่วยงาน 

 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง / ปี ที่ต้องเก็บแบบส ารวจ 
หน่วยงาน ผู้ประกอบการ ผู้รับอนุญาต ผู้ร้องเรียนการบริการ

ของ อย. 
ผู้ร้องเรียน 

ที่ได้รับผลกระทบ ฯ 
ส านักยา 180 590 - - 
ส านักอาหาร 15* 130 - - 
ส านักควบคุมเครื่องส าอาง
และวัตถุอันตราย 

- เครื่องส าอาง  

 
 

150 

 
 

240 

- - 

- วัตถุอันตราย 350 95 - - 
ส านักด่านอาหารและยา * * - - - 
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 490 45 - - 
กองควบคุมวัตถุเสพติด 540 125 - - 
กองส่งเสริมการประกอบการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (OSSC) 

1,200 - - - 

ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและ
ปราบปรามฯ 

- - ร้อยละ ๓0 ของ
จ านวนผู้ร้องเรยีน 

ร้อยละ ๓0 ของ
จ านวนผู้ร้องเรยีน 

รวม 2,925 1,225   
หมายเหต ุ    * ผู้ประกอบการ รบับริการส่วนใหญ่ใช้ช่องทาง e-submission 
              * * ร้อยละ ๓0 ของจ านวนผู้มารบับริการ ณ ส านักด่านอาหารและยา ช้ัน 5 อาคาร 5/ ปี 

 
4.4 พื้นที่ท่ีใช้ในการส ารวจ 
 
กลุ่มผู้ประกอบการ  สอบถามความคิดเห็นจากผู้ที่มารับบริการ ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา / 

ด่านอาหารและยา 
กลุ่มผู้รับอนุญาต สอบถามความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตแล้ว และเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจ

เฝ้าระวัง ณ สถานประกอบการ 
กลุ่มผู้ร้องเรียน สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนที่มาแจ้งข้อร้องเรียน ณ ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา 
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4.5  การสุ่มตัวอย่าง 

การส ารวจในครั้งนี้ก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่เฉพาะเจาะจง โดยจัดท าแบบสอบถามทางออนไลน์ 
ด้วย Google form และสร้างช่องทางการเข้าถึงด้วย QR code เผยแพร่ web link  และ QR code ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตอบแบบสอบถามผ่านทางระบบออนไลน์ 

 
4.6  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมีโครงสร้างแน่นอนที่พัฒนาจากแบบสอบถาม

ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการฯ กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มผู้รับอนุญาต ที่ใช้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ปรับปรุงข้อค าถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลจากผู้รับบริการตามเกณฑ์ PMQA มากที่สุดแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนต้น เป็นค าถามคัดกรองเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ประกอบด้วย
ข้อค าถามท่ีแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มผู้รับอนุญาต มี 3 ข้อค าถาม ส่วนกลุ่ม
ผู้ร้องเรียน มี 4 ข้อค าถาม  
 ส่วนที่  1 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ /การปฏิบัติหน้าที่ของ อย. กลุ่มผู้ประกอบการ  
มี 19 ข้อค าถาม กลุ่มผู้รับอนุญาต มี 11 ข้อค าถาม และกลุ่มผู้ร้องเรียน มี 19 ข้อค าถามสอบถามใน 4 ด้าน 
ได้แก่ 

- ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการหรือ ด้านการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่  
- ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน 
- ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม (ยกเว้น ไม่สอบถามในกลุ่มผู้รับอนุญาต) 
- ด้านคุณภาพของบริการที่ได้รับ/ด้านคุณภาพของการปฏิบัติงาน 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้ารับบริการจาก อย. / การปฏิบัติงานของ อย. / การให้บริการของ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ กลุ่มผู้ประกอบการ มี 14 ข้อค าถาม กลุ่มผู้รับอนุญาตและกลุ่มผู้ร้องเรียน มี 11 ข้อค าถาม 
ซ่ึงในส่วนนี้จะมีค าถามปลายเปิดให้ระบเุหตุผลประกอบความคิดเห็น จ านวน 6 ข้อค าถาม 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มผู้ประกอบการ มี 7 ข้อค าถาม ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม ได้แก่ เพศ อายุการศึกษา สถานภาพ ประเภทองค์กร ขนาดองค์กร กิจการขององค์กร กลุ่มผู้รับอนุญาต มี 
8 ข้อค าถาม โดยเพ่ิมการสอบถาม ที่ตั้งของสถานประกอบการ ส าหรับกลุ่มผู้ร้องเรียน มีเพียง 3 ข้อค าถาม คือ 
เพศ อายุการศึกษา 

 
4.7  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
เนื่องจากแบบสอบถามสร้างด้วย Google form จาก Google doc. ท าให้กลุ่มตัวอย่างเข้าถึง

แบบสอบถามได้ง่ายและสะดวกโดยการเชื่อมโยงเข้าระบบทาง web link หรือ QR code ที่สร้างขึ้น ข้อมูลค าตอบ
จะถูกเก็บรวบรวมผ่านระบบ online สะดวกต่อการประมวลผลและวิเคราะห์ต่อไป 
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5.  การวิเคราะห์ข้อมูล  
 
5.1 ในการส ารวจครั้งนี้วิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage)  

ค่าเฉลี่ย (Mean) เพ่ือพรรณนาข้อมูลทั่วไปความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของ อย. และความคิดเห็น
อ่ืนๆ โดยในส่วนความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อย. นั้นก าหนดระดับความพึงพอใจ เป็นคะแนน ดังนี้ 

พึงพอใจมากที่สุด  มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
พึงพอใจมาก  มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
พึงพอใจน้อย  มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
พึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
ไม่ทราบ/ไม่มีความเห็น มีค่าเท่ากับ 0  ไม่น ามาคิดคะแนน 

 
5.2 การแปลผลจากคะแนนของแบบสอบถาม 
การประเมินผลระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ ได้ก าหนดเกณฑ์ในการวัด โดยการรวมคะแนนจาก

แบบสอบถามทุกข้อ แล้วหาค่าเฉลี่ยน ามาเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งจากแบบสอบถามที่ใช้ในการส ารวจ แต่ละข้อ
มีคะแนน 1  2  3  และ 4 เกณฑ์การพิจารณาขอบเขตของคะแนนเฉลี่ยที่ใช้ในการแปลผลตามความหมายของ
ข้อมูล (ค่าพิสัย เท่ากับ 0.75)  โดยก าหนดช่วงคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ช่วงคะแนน เทียบเป็นร้อยละ การแปลผล 
1 1.00 - 1.75 20.00 – 40.00 ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
2 1.76 - 2.50 40.01 – 60.00 ความพึงพอใจน้อย 
3 2.51 - 3.25 60.01 – 80.00 ความพึงพอใจมาก 
4 3.26 – 4.00 80.01 - 100 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 
 
6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
6.1  ข้อมูลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่ได้จากการส ารวจสามารถสะท้อนความต้องการ

ความคาดหวังของผู้รับบริการ 
6.๒  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถสร้างนวัตกรรมการให้บริการ จากการน าความคิดเห็น

ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาออกแบบกระบวนงาน และวิธีการท างานใหม่ๆ เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 2 
ผลการส ารวจ 

 
การส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินสอบถามกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ผู้ประกอบการ กลุ่มผู้รับอนุญาต และกลุ่มผู้ร้องเรียน ในช่วงเดือนเมษายน – กันยายน 2562 มีผู้ให้ความร่วมมือ
ตอบแบบส ารวจจ านวนทั้งสิ้น 482 คน แบ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ จ านวน 438 คน กลุ่มผู้รับอนุญาต จ านวน 
11 คน และกลุ่มผู้ร้องเรียน จ านวน 32 คน ดังแสดงในตารางที่ 2-1 

 
ตารางที่ 2-1 แสดงจ านวนผู้รับบริการที่ตอบแบบส ารวจ 

ผู้รับบริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
กลุ่มผู้ประกอบการ   

ส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย   
     -  ด้านเครื่องส าอาง 27 6.16 
      - ด้านวัตถุอันตราย 8 1.83 
กองควบคุมเครื่องมือแพทย ์ 42 9.59 
กองควบคุมวัตถุเสพตดิ อาคาร 7 ช้ัน 5 18 4.11 
ด่านอาหารและยา อย. 95 21.69 
ศูนย์บริการผลิตภณัฑส์ุขภาพเบด็เสร็จ (One Stop Service Center for Health 
Products: OSSC) 

180 41.10 

ส านักยา 25 5.70 
ส านักอาหาร 43 9.82 

รวม 438 100.00 
กลุ่มผู้รบัอนุญาต   

ยา 6 54.55 
อาหาร 2 18.18 
เครื่องส าอาง 1 9.09 
วัตถุอันตราย - - 
วัตถุเสพตดิ 1 9.09 
เครื่องมือแพทย ์ 1 9.09 

รวม 11 100.00 
กลุ่มผู้รอ้งเรียน   

ประชาชนท่ัวไป 20 62.50 
ผู้ประกอบการ 11 34.38 
หน่วยงานรัฐ 1 3.12 

รวม 32 100.00 
รวมท้ังหมด 482 100.00 
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จากตารางที่ 2-1 จ านวนผู้รับบริการที่ให้ความร่วมมือตอบแบบส ารวจ  
กลุ่มผู้ประกอบการ จ านวน 438 คน มากที่สุดเป็นผู้ประกอบการที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center for Health Products: OSSC) ร้อยละ 41.10 
รองลงมาเป็นผู้รับบริการ ณ ด่านอาหารและยา อย. ส านักอาหาร และ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ร้อยละ 
21.69 , 9.82 และ 9.59 ตามล าดับ  

ในกลุ่มผู้รับอนุญาต จ านวน 11 คน มากที่สุดเป็นผู้รับอนุญาตของส านักยา ร้อยละ 54.55 และ
รองลงมาเป็นผู้รับอนุญาตของส านักอาหาร ร้อยละ 18.18 

ส าหรับกลุ่มผู้ร้องเรียน จ านวน 32 คน ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ คือ ประชาชนทั่วไปและ
ผู้ประกอบการร้อยละ 62.50 และ ร้อยละ 34.38 ตามล าดับ 

 
กลุ่มผู้ประกอบการ 

มีการสอบถามถึงประเภทการขอใช้บริการที่ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบจากผลการส ารวจผู้ประกอบการ 
ส่วนใหญ่มาขอใช้บริการ ๓ ล าดับแรก คือการยื่นค าขอ หรือ แบบฟอร์ม/ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์                
(ร้อยละ 32.52) รองลงมา คือ ขอค าแนะน า/ค าปรึกษา (ร้อยละ 29.74) และขอใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามา
ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว (อ.12) (ร้อยละ 12.52) ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 2-2 
ตารางที่ 2-2 แสดงประเภทการขอรับบริการของกลุ่มผู้ประกอบการ 

ประเภทการขอรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ยื่นค าขอ หรือ แบบฟอร์ม / ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค ์ 187 32.52 
2. ขอค าแนะน า / ค าปรึกษา 171 29.74 
3. ขอใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว (อ.12) 72 12.52 
4. ขอให้พิจารณาน าเข้า ณ ด่านอาหารและยา 56 9.74 
5. รับผลการพิจารณา 51 8.87 
6. ช าระค่าธรรมเนยีม / ค่าปรับ 29 5.04 
7. ขอใบอนุญาตน าเข้าซึ่งอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างฯหรือพิจารณาสั่งซื้อ (อ.16) 8 1.39 
8. อื่นๆ.....ระบบ E-submission รายงานการใช้วัตถุดิบและรายงานการผลิตวัตถเุสพตดิและ

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
1 0.17 

รวมท้ังหมด 575 100 

กลุ่มผู้รับอนุญาต 

เนื่องจากต้องการความคิดเห็นจากผู้รับอนุญาตที่พบกับเจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ
เท่านั้น จึงสอบถามเพ่ิมเติมก่อนเข้าแบบส ารวจ “ท่านพบเจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบสถานประกอบการใช่หรือไม่” 
ผลการส ารวจผู้ที่เข้ามาตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ตอบว่า “ไม่ใช่” ร้อยละ 68.57 จึงเหลือกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการซึ่ง
ตอบว่า “ใช่” เพียงร้อยละ 31.43 ดังตารางที่ 2-3 
 
ตารางที่ 2-3 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่พบเจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ 

ท่านพบเจ้าหน้าท่ีขณะเข้าตรวจสอบสถานประกอบการใช่หรือไม ่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ใช่   11 31.43 
ไม่ใช่ 24 68.57 
รวมท้ังหมด 35 100.00 
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ขอบเขตกลุ่มผู้รับอนุญาตที่ อย. ต้องการส ารวจความพึงพอใจฯ หมายถึง กลุ่มผู้รับอนุญาตที่ได้รับการตรวจ
ติดตามแผนเฝ้าระวังปกติ ณ สถานประกอบการ ตรวจต่ออายุใบอนุญาต ตรวจเพ่ือการน าเข้า – ส่งออกผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ไม่รวมถึงกลุ่มผู้ที่ได้รับการตรวจตามข้อร้องเรียนที่อาจส่งผลให้ผลการส ารวจมีแนวโน้มทางลบ ดังนั้น จึง
สอบถามเพ่ิมเติม “หลังจากได้รับอนุญาตเคยมีเจ้าหน้าที่ อย. เข้าตรวจสอบสถานประกอบการของท่านโดยไม่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่” ผลการส ารวจผู้ที่เข้ามาตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ตอบว่า “ไม่มี” ร้อยละ 54.55 และกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่ตอบว่า “มีเจ้าหน้าที่มาตรวจปีละ 1 ครั้ง” ร้อยละ 45.45 ดังตารางที่ 2-4 

 
ตารางที่ 2-4 แสดงผลการสอบถามหลังจากได้รับอนุญาตเคยมีเจ้าหน้าที่ อย. เข้าตรวจสอบสถานประกอบการของ

ท่านโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม ่
เคยมีเจ้าหน้าที่ อย. เข้าตรวจสอบสถานประกอบการของท่าน 

โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่  
จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่ม ี 6 54.55 
มีเจ้าหน้าที่มาตรวจปีละ 1 ครั้ง 5 45.45 
รวมท้ังหมด 11 100.00 

 
กลุ่มผู้ร้องเรียน 
 
 มีการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมในกลุ่มผู้ร้องเรียนเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการรับเรื่อง
ร้องเรียน ได้แก่ วัตถุประสงค์การร้องเรียนการรับทราบช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของ อย.และช่องทางการร้องเรียน
ที่กลุ่มผู้ร้องเรียนเลือกใช้ ซึ่งจากผลการส ารวจวัตถุประสงค์การร้องเรียน ร้อยละ ๗๕.00 เป็นแจ้งเบาะแส / พบ
การกระท าผิดกฎหมาย รองลงมาเป็นการแจ้งได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของ อย. ร้อยละ ๑๘.๗๕ ส่วนการ
ร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีเพียงร้อยละ ๖.๒๕ ดังตารางที่ 2-5 
 
ตารางที่ 2-5 แสดงวัตถุประสงค์การร้องเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 

วัตถุประสงค์การร้องเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. แจ้งเบาะแส / พบการกระท าผิดกฎหมาย: การแสดงฉลากคณุภาพสนิค้าและ

ใบอนุญาตหมดอายุฉลากสินค้าไมต่รงกับของต่างประเทศ 
2๔ ๗๕.๐๐ 

2. ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของ อย. (เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบ ความ
โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีไม่สภุาพ ด้านการให้บริการ บริการล่าช้า 
ฯลฯ) 

๖ ๑๘.๗๕ 

3. ได้รับผลกระทบจากการใช้ผลติภณัฑ์สุขภาพ 2 6.25 
รวมท้ังหมด 32 100.00 

 
จากผลการส ารวจ กลุ ่มผู ้ร้องเรียนรับทราบช่องทางรับเรื ่องร้องเรียนของ อย.  (ตอบได้มากกว่า        

1 ค าตอบ) ผู ้ร้องเรียนส่วนใหญ่รับทราบช่องทางการร้องเรียนของ อย. ๓ ล าดับแรก ได้แก่ ทางอินเตอร์เน็ต       
(ร้อยละ ๔8.75) รองลงมา คือ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่นหนังสือพิมพ์ วารสาร อย. (ร้อยละ 21.95) และโทรทัศน์ (ร้อยละ 
14.63) ตามล าดับ นอกจากนี้  ยังมีช่องทางอ่ืน ได้แก่ Lineการแนะน าของเจ้าหน้าที่ อย. การพบเห็นด้วยตนเองที่ 
อย. ดังตารางที่ 2-6 

 



๙ 

 

ตารางที่ 2-6 แสดงผลส ารวจการรับทราบช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของ อย. 
การรับทราบช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของ อย. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. โทรทัศน ์ 6 14.63 
2. วิทยุ 2 4.88 
3. อินเทอร์เน็ต 20 48.78 
4. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่นหนังสือพิมพ์ วารสาร อย. เป็นต้น 9 21.95 
อื่นๆ   
5. Line 1 2.44 
6. การแนะน าจนท.อย. 1 2.44 
7. เจ้าหน้าท่ี อย. 1 2.44 
8. พบเองที่อย. 1 2.44 
รวมท้ังหมด 41 100.00 

 
จากผลการส ารวจช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่เลือกมาร้องเรียนด้วยตนเอง (ร้อยละ 

๗๘.๑๓) รองลงมา คือ การร้องเรียนทางอินเทอร์เน็ต ร้อยละ ๑๘.๗๕ ส่วนการร้องเรียนโทรศัพท์/สายด่วน อย. 
1556 มีเพียงร้อยละ ๓.๑๓ ดังตารางที่ 2-7 

 
ตารางที่ 2-7 แสดงผลส ารวจช่องทางการร้องเรียนของ อย. ที่ผู้รับบริการเลือกใช้ 

ช่องทางการร้องเรียนที่เลือกใช ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
๑. มาด้วยตนเอง 25 78.13 
๒. อินเทอร์เน็ต เช่น 1556@fda.moph.go.th, เฟสบุ๊ค FDA Thai, Mobile 

Application เป็นต้น 
6 18.75 

๓. โทรศัพท์ / สายด่วน อย. 1556 1 3.13 
รวมท้ังหมด 32 100.00 

 
ในการสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ ของ อย. 
ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้ารับบริการจาก อย. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐ 

 

 
 
 
1.1 เพศ 
 

ข้อมูลจากการส ารวจผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ในกลุ่มประกอบการ ร้อยละ 59.13 
กลุ่มผู้รับอนุญาต ร้อยละ 90.91 แต่ในกลุ่มผู้ร้องเรียน ส่วนใหญ่เป็น เพศชาย ร้อยละ 87.50 ดังตารางที่ 2-8 

 
ตารางที่ 2-8 ผู้รับบริการที่มาติดต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ าแนกตามเพศ 

เพศ 
กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มผู้รบัอนุญาต กลุ่มผู้รอ้งเรียน 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ชาย 169 38.58 1 9.09 28 87.50 
หญิง 259 59.13 10 90.91 4 12.50 
ไม่ระบ ุ 10 2.28 - - - - 

รวม 438 100 11 100 32 100 
 
1.2 อายุ 
 

ข้อมูลจากการส ารวจผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มประกอบการ มีอายุอยู่ในช่วง 31 - 40 ปี (ร้อยละ 45.21) 
รองลงมา คือ 20 - 30 ปี (ร้อยละ 30.59) ส่วนกลุ่มผู้รับอนุญาต มีอายุอยู่ในช่วง 41 - 50 ปีและ 31 - 40 ปี (ร้อย
ละ 36.36) รองลงมา คือ 20 - 30 ปี (ร้อยละ 27.27) ส าหรับกลุ่มผู้ร้องเรียนมีอายุอยู่ในช่วง 41 - 50 ปี(ร้อยละ 
31.25) รองลงมา คือ 20 - 30 ปี และ 31 - 40 ปี (ร้อยละ 28.13) ดังตารางที่ 2-9 

 
ตารางที่ 2-9 ผู้รับบริการที่มาติดต่อ อย. จ าแนกตามอายุ 

อาย ุ
กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มผู้รบัอนุญาต กลุ่มผู้รอ้งเรียน 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 1 0.23 - - - - 
20 - 30 ปี 134 30.59 3 27.27 9 28.13 
31 - 40 ปี 198 45.21 4 36.36 9 28.13 
41 - 50 ปี 86 19.63 4 36.36 10 31.25 
51 - 60 ปี 15 3.42 - - 1 3.13 
มากกว่า 60 ปี 4 0.91 - - 3 9.38 
รวม 438 100 11 100 32 100 

 
 
 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 



๑๑ 

 

1.3 การศึกษา 
 

ข้อมูลจากการส ารวจทุกกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่ม
ประกอบการ ร้อยละ 65.75 กลุ่มผู้รับอนุญาต ร้อยละ 81.82 และกลุ่มผู้ร้องเรียน ร้อยละ 62.50  ดังตารางที่ 
2-10 
 
ตารางที่ 2-10 ผู้รับบริการที่มาติดต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ าแนกตามการศึกษา 

การศึกษา 
กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มผู้รบัอนุญาต กลุ่มผู้รอ้งเรียน 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี 64 14.61 - - 4 12.50 
ปริญญาตร ี 288 65.75 9 81.82 20 62.50 
สูงกว่าปริญญาตร ี 86 19.63 2 18.18 8 25.00 

รวม 438 100 11 100 32 100 
 
1.4  สถานภาพ 
 

ผู้รับบริการ กลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นพนักงาน / ผู้รับมอบอ านาจ ร้อยละ 75.80 รองลงมาคือ 
เจ้าของกิจการ ร้อยละ 15.75 ส าหรับกลุ่มผู้รับอนุญาต ร้อยละ ๑๐๐ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นพนักงาน / ผู้รับมอบ
อ านาจ ส่วนกลุ่มผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป ร้อยละ 62.50 ดังแสดงในตารางที่ 2-11 

 
ตารางที ่2-11 แสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

สถานภาพ 
กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มผู้รบัอนุญาต กลุ่มผู้รอ้งเรียน 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เจ้าของกิจการ 69 15.75     
พนักงาน / ผู้รับมอบอ านาจ 332 75.80  11 100   
ผู้รับส่งเอกสาร 9 2.05     
ผู้รับจ้างตดิต่อราชการแทนผู้ประกอบการ 23 5.25     
ประชาชนท่ัวไป     20 62.50 
ผู้ประกอบการ     11 34.38 
หน่วยงานรัฐ     1 3.13 

อื่นๆ       
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 0.23     
ผู้น าเข้า 1 0.23     
นักศึกษา 2 0.46     
ตัวแทนน าเข้าส่งออกสินค้าจากต่างประเทศ 1 0.23     

รวมท้ังหมด 438 100 ๑๑ 100 32 100 
 



๑๒ 

 

1.5 ประเภทองค์กร  
 

ประเภทองค์กรที่กลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่สังกัดเป็นองค์กรเอกชน (ร้อยละ ๘๖.๙๙) รองลงมาคือ 
บุคคลธรรมดา (ร้อยละ ๙.๕๙) นอกจากนั้น เป็นองค์กรอ่ืนๆ ส่วนกลุ่มผู้รับอนุญาต ส่วนใหญ่เป็นองค์กรเอกชน 
(ร้อยละ 81.82) เช่นกัน รองลงมาเป็นรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 9.09) และกลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน (ร้อยละ 
9.09) ดังตารางที ่2-12 
 
ตารางที่ 2-12 แสดงประเภทองค์กรที่กลุ่มตัวอย่างสังกัด 

ประเภทองค์กร 
กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มผู้รบัอนุญาต 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เอกชน : บริษัท / หจก. / หสน. 381 86.99 9 81.82 
บุคคลธรรมดา 42 9.59   
รัฐวิสาหกิจ 3 0.68 1 9.09 
หน่วยงานราชการ 4 0.91   
องค์การมหาชน 4 0.91   
มูลนิธ ิ 1 0.23   
กลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน 1 0.23 1 9.09 

อื่นๆ     
สภาผู้ส่งออก 1 0.23   
ประชาคมเขตพระนคร 1 0.23   

รวมท้ังหมด 438 100 11 100 
 

1.6 ขนาดกิจการ 
ขนาดกิจการขององค์กรที่กลุ่มตัวอย่างสังกัดอยู่นั้น กลุ่มผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาด

ย่อม (SMEs) (ร้อยละ ๓4.๔7) รองลงมาคือกลุ่มกิจการขนาดกลาง (ร้อยละ 2๓.๗๕) และกลุ่มวิสาหกิจขนาดใหญ่ 
(ร้อยละ๑๙.๖๓) ตามล าดับ ส าหรับกลุ่มผู้รับอนุญาต ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs) (ร้อยละ 
36.36) เช่นกัน รองลงมาคือ กลุ่มกิจการขนาดกลาง และกลุ่มวิสาหกิจขนาดใหญ่ (ร้อยละ 27.27) ดังตารางที่   
2-13 

 

ตารางที ่2-13 แสดงขนาดกิจการขององค์กรที่กลุ่มตัวอย่างสังกัด 

ขนาดองค์กร 
กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มผู้รบัอนุญาต 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

พนักงานท้ังบริษัทไม่เกิน 50 คน (กลุ่มวิสาหกจิขนาดย่อม (SME)) 151 34.47 4 36.36 
พนักงานท้ังบริษัท 51-200 คน (กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง) 104 23.74 3 27.27 
พนักงานท้ังบริษัทมากกว่า 200 คนขึ้นไป (กลุ่มกิจการขนาดใหญ่) 86 19.63 3 27.27 
ไม่ทราบ / ระบไุมไ่ด ้ 97 22.15 1 9.09 

รวมท้ังหมด 438 100 11 100 
 



๑๓ 

 

1.7 กิจการขององค์กร 
 

ประเภทธุรกิจของกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ ๓ ล าดับแรก คือ ธุรกิจน าเข้ามากที่สุด (ร้อยละ ๓0.30)
รองลงมาคือ ผลิตเพ่ือขายในประเทศ (ร้อยละ 21.36) และขาย / จ าหน่าย (ร้อยละ 21.03) ตามล าดับส าหรับ
กลุ่มตัวอย่างผู้รับอนุญาต ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจผลิตเพ่ือขายทั้งในประเทศและส่งออก (ร้อยละ 42.11)
รองลงมาคือขาย/จ าหน่าย (ร้อยละ 26.32) น าเข้าและผลิตเพ่ือขายในประเทศ (ร้อยละ 15.79) ตามล าดับ ดัง
ตารางที ่   2-14 

 
ตารางที่ 2-14 แสดงประเภทธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการ 

กิจการขององค์กรท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มผู้รบัอนุญาต 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. ผลิตเพื่อขายในประเทศ 129 21.36 3 15.79 
2. ผลิตเฉพาะเพื่อการส่งออกเท่านั้น 24 3.97 - - 
3. ผลิตเพื่อขายทั้งในประเทศและส่งออก 107 17.71 8 42.11 
4. น าเข้า 183 30.30 3 15.79 
5. ขาย/จ าหน่าย 127 21.03 5 26.32 
6. ผลิตสื่อโฆษณา 9 1.49 - - 
7. สถานพยาบาล 14 2.32 - - 
8. อื่นๆ     

- ตัวแทนน าเข้าและส่งออกสินค้า 8 1.32 - - 
- รักษาโรค 1 0.16 - - 
- วิจัย 2 0.33 - - 

รวมท้ังหมด 604 100.00 19 100.00 
  
1.8 ที่ตั้งสถานประกอบการ (สอบถามเฉพาะกลุ่มผู้รับอนญุาต) 

สถานที่ตั้งสถานประกอบการของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ที่ต่างจังหวัด (ร้อยละ ๕4.55) และอยู่ที่
กรุงเทพฯ (ร้อยละ 45.45) ดังตารางที ่2-15 

 
ตารางที ่2-15 แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ 

ที่ต้ังของสถานประกอบการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
กรุงเทพฯ 5 45.45 
ต่างจังหวัด 6 54.55 

รวมท้ังหมด 11 100 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 
2.1 ความพึงพอใจโดยรวม 

 
กลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจ านวน 482 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ จ านวน 438 คน กลุ่มผู้รับอนุญาต จ านวน 11 คน และกลุ่มผู้ร้องเรียน จ านวน       
32 คน ผู้รับบริการทั้ง ๓ กลุ่ม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ / การปฏิบัติหน้าที่ ของ อย. โดยรวมในระดับมาก โดย
กลุ่มผู้รับอนุญาต มีความพึงพอใจสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ คือ ร้อยละ 84.09 รองลงมาเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ ร้อยละ 
79.11 และกลุ่มผู้ร้องเรียน ร้อยละ 72.66 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2-16 

 
ตารางที่ 2-16 แสดงข้อมูลความพึงพอใจโดยรวมของผู้รับบริการ 

ผูร้ับบรกิาร 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มี
ความเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
(x  ) 

ร้อยละ ความหมาย 
4 3 2 1 0 

กลุ่มผู้ประกอบการ 217 122 56 40 3 3.16 79.11 พึงพอใจมาก 
กลุ่มผูร้ับอนุญาต 6 4 0 1 0 3.36 84.09 พึงพอใจมากท่ีสุด 
กลุ่มผูร้้องเรียน 13 10 4 3 2 2.91 72.66 พึงพอใจมาก 
     รวม 3.14 78.62 พึงพอใจมาก 
หมายเหตุ ค่าคะแนน ๐ ไม่ไดน้ ามาคิดค านวณ 
 
2.2 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการหรือการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ 
 
กลุ่มผู้ประกอบการ 
 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการมีความพึงพอใจมากที่ร้อยละ ๗๕.๘๐ โดย
ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ (ร้อยละ 8๐.๒๓) รองลงมากลุ่ม
ตัวอย่างพึงพอใจมาก ในเรื่องการแต่งกายและบุคลิกภาพ (ร้อยละ 77.95) และการประชาสัมพันธ์และการออก
บัตรคิว (ร้อยละ 76.19) ส าหรับประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยกว่าประเด็นอ่ืนๆ คือ การให้ข้อมูล/ค าแนะน า 
ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจง่าย ตรงประเด็น (ร้อยละ 72.36) ดังตารางที่ 2-17 

 
ตารางที่ 2-17 แสดงร้อยละความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการของกลุ่มผู้ประกอบการ 

ประเด็น 
วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
ไม่มี

ความเห็น 
 

ค่าเฉลี่ย 
(x ) 

ร้อยละ ความหมาย 
4 3 2 1 0 

1. การแต่งกายและ
บุคลิกภาพ 

256 142 25 6 9 3.12 77.95 พึงพอใจมาก 

2. ความสุภาพ กิริยา 
มารยาท 
 

263 103 41 22 9 3.03 75.83 พึงพอใจมาก 

3. ความเอาใจใส่ 245 120 28 39 6 2.97 74.28 พึงพอใจมาก 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ของ อย. 



๑๕ 

 

ประเด็น 
วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
ไม่มี

ความเห็น 
 

ค่าเฉลี่ย 
(x ) 

ร้อยละ ความหมาย 
4 3 2 1 0 

กระตือรือร้น และพร้อม
ให้บริการ 
4. การให้ข้อมูล/ 
ค าแนะน า ชัดเจน 
ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจ
ง่าย ตรงประเด็น 

224 124 49 32 9 2.89 72.36 พึงพอใจมาก 

5. ความรู้ ความช านาญ
ในการปฏิบัติงาน 

226 136 46 21 9 2.95 73.76 พึงพอใจมาก 

6. ความซื่อสัตยส์ุจรติใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี (เช่น ไม่
เรียกรับของตอบแทน 
หรือสินบน) 

308 90 21 6 13 3.21 80.23 พึงพอใจมาก 
ที่สุด 

7. การประชาสมัพันธ์
และการออกบตัรคิว 

250 133 29 15 11 3.05 76.19 พึงพอใจมาก 

ภาพรวมด้านเจ้าหน้าท่ี/
บุคลากรผู้ให้บรกิาร

(ค่าเฉลี่ย) 

253.1
4 

121.1
4 

34.14 20.14 9.43 3.03 75.80 พึงพอใจมาก 

 
กลุ่มผู้รับอนุญาต 
 

ด้านการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้รับอนุญาตให้คะแนนความพึงพอใจระดับมากที่สุด (ร้อยละ
84.73) โดยทุกประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดและประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจสูงกว่าประเด็นอ่ืน 3 ล าดับ
แรก คือความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 90.91) รองลงมา คือ ความสุภาพ กิริยา มารยาท (ร้อย
ละ 86.36) และการแสดงตนของเจ้าหน้าที่เพ่ือขอเข้าตรวจสอบ การแต่งกายและบุคลิกภาพ การเอาใจใส่และรับ
ฟังการชี้แจง ปัญหา ข้อขัดข้อง (ร้อยละ 84.09) ดังตารางที่ 2-18 
 
ตารางที่ 2-18 แสดงร้อยละความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการของกลุ่มผู้รับอนุญาต 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มี
ความเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
(x ) 

ร้อยละ ความหมาย 
4 3 2 1 0  

1. การแสดงตนของเจ้าหน้าท่ีเพื่อ
ขอเข้าตรวจสอบ  (เช่น การแสดง
บัตรแนะน าตัว) 

6 4  1 0 3.36 84.09 พึงพอใจมากที่สุด 

2. การแต่งกายและบคุลิกภาพ 5 5 1 0 0 3.36 84.09 พึงพอใจมากที่สุด 

3. ความสุภาพ กิริยา มารยาท 7 2 2 0 0 3.45 86.36 พึงพอใจมากที่สุด 

4. การเอาใจใส่ และรับฟังการ
ช้ีแจง ปัญหา ข้อขัดข้อง  

5 5 1 0 0 3.36 84.09 พึงพอใจมากที่สุด 



๑๖ 

 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มี
ความเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
(x ) 

ร้อยละ ความหมาย 
4 3 2 1 0  

5. การให้ข้อมูลครบถ้วน  ชัดเจน  
ถูกต้องทั้งด้านกฎหมาย/ 
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ และอื่นๆ 

6 3 1 1 0 3.27 81.82 พึงพอใจมากที่สุด 

6. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิ
หน้าท่ี เช่น ไม่รับสินบน ไมเ่รียก
ของตอบแทน 

5 4 2 0 0 3.27 81.82 พึงพอใจมากที่สุด 

7. ความรู้ ความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน 

8 2 1 0 0 3.64  90.91 พึงพอใจมากที่สุด 

ภาพรวมด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้
ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย) 

6.00 3.57 1.14 0.29 0.00 3.39 84.73 พึงพอใจมากที่สุด 

 
กลุ่มผู้ร้องเรียน 
 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ กลุ่มผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ ๘๐.๒๑) โดย
ประเด ็นที ่ม ีความพึงพอใจระด ับมากที ่ส ุด  ๓ ล าด ับแรก ค ือ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่             
(ร้อยละ 83.59) ความสุภาพ กิริยา มารยาท (ร้อยละ 82.81) ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน           
(ร้อยละ 80.47) ตามล าดับ ส าหรับประเด็นที่ มีความพึงพอใจน้อยกว่าประเด็นอ่ืนๆ คือ การแต่งกายและ
บุคลิกภาพ (ร้อยละ 7๖.๕6) ดังตารางที่ 2-19 

 
ตารางที่ 2-19 แสดงร้อยละความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการของกลุ่มผู้ร้องเรียน 

ประเดน็วดัความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มี
ความเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
(x  ) 

ร้อยละ ความหมาย 
4 3 2 ๑ 0  

1. การแต่งกายและบุคลิกภาพ 15 12 1 0 4 3.06 76.56 พึงพอใจมาก 
2. ความสุภาพ กิริยา มารยาท 19 9 1 1 2 3.31 82.81 พึงพอใจมากท่ีสุด 
3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และ
พร้อมให้บริการ 

19 6 2 3 2 3.16 78.91 พึงพอใจมาก 

4. การให้ข้อมูล/ ค าแนะน า ชัดเจน 
ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจง่าย ตรง
ประเด็น 

17 7 5 2 1 3.16 78.91 พึงพอใจมาก 

5. ความรู้ ความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน 

17 8 5 1 1 3.22 80.47 พึงพอใจมากท่ีสุด 

6. ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าท่ี (เช่น ไม่เรียกรับของตอบ
แทน หรือสินบน) 

21 7 1 0 3 3.34 83.59 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ภาพรวมด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้
ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย) 

16 7.43 2.43 1.14 1.86 3.21 80.21 พึงพอใจมากท่ีสุด 

๒.๓ ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอน 



๑๗ 

 

 
กลุ่มผู้ประกอบการ 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนกลุ่มผู้ประกอบการมีความพึงพอใจระดับมาก (ร้อยละ ๗๘.๑๗) โดยประเด็นที่
กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากที่สุดคือการให้บริการเป็นไปตามตามล าดับคิวก่อน-หลัง (ร้อยละ 8๔.๘๒) รองลงมาคือล าดับ
ขั้นตอนการให้บริการชัดเจนเข้าใจง่าย (ร้อยละ ๗๘.๔๒) ส าหรับประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยกว่าประเด็นอ่ืนๆ คือ
ระยะเวลาทั้งหมดที่มารับบริการ (ร้อยละ 74.66) ดังตารางที่ 2-20 
ตารางที่ 2-20 แสดงร้อยละความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนของกลุ่มผู้ประกอบการ 

ประเดน็วดัความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มี
ความเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
(x  ) 

ร้อยละ ความหมาย 
4 3 2 1 0  

1. การให้บริการเป็นไปตามล าดับ
ก่อน - หลัง 

266 113 30 23 6 3.39 84.82 พึงพอใจมาก
ท่ีสุด 

2. ล าดับขั้นตอน ชัดเจน เข้าใจง่าย 
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

213 134 38 44 9 3.14 78.42 พึงพอใจมาก 

3. ความสะดวก รวดเร็ว ของการ
ให้บริการ 

199 111 67 47 14 2.99 74.77 พึงพอใจมาก 

4. ระยะเวลาท้ังหมดในการมารับ
บริการ 

197 113 64 53 11 2.99 74.66 พึงพอใจมาก 

ภาพรวมด้านกระบวนการ/ขัน้ตอน 218.75 117.75 49.75 41.75 10 3.13 78.17 พึงพอใจมาก 

 
กลุ่มผู้รับอนุญาต 
 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนกลุ่มผู้รับอนุญาตมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (ร้อยละ ๘๑.๑๑) กลุ่มตัวอย่าง
พึงพอใจมากที่สุดในทุกประเด็น โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ความชัดเจน โปร่งใส ของทุกขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 8๙.๕๘) ดังตารางที่ 2-21 

 
ตารางที่ 2-21 แสดงร้อยละความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ ขั้นตอนของกลุ่มผู้รับอนุญาต 

ประเดน็วดัความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

ไม่มี
ความเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
(x  ) 

ร้อยละ ความหมาย 
4 3 2 1 0  

1. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์
ในการเข้าตรวจสอบ 

7 2 2 0 0 3.45 86.36 
 

พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. ความชัดเจน โปร่งใส ของทุก
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

8 2 1 0 0 3.64 90.91 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. การแจ้งผลการเข้าตรวจสถาน
ประกอบการ  

8 2 0 1 0 3.55 88.66 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ภาพรวมด้านกระบวนการ/
ขั้นตอน 

7.67 2.00 1.00 0.33 0.00 3.55 88.66 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 
 
กลุ่มผู้ร้องเรียน 



๑๘ 

 

 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนกลุ่มผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก (ร้อยละ ๗๕.๗๘) โดยกลุ่มตัวอย่างพึง

พอใจมากในทุกประเด็น และประเด็นที่มีความพึงพอใจมากกว่าประเด็นอ่ืนๆ คือความสะดวก รวดเร็ว ของการ
ให้บริการ (ร้อยละ ๗๖.๕๖) ส่วนประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยกว่าประเด็นอ่ืนๆ คือระยะเวลาทั้งหมดที่มา         
รับบริการ (ร้อยละ 75.๐๐) ดังตารางที่ 2-22 
 
ตารางที่ 2-22 แสดงร้อยละความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนของกลุ่มผู้ร้องเรียน 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มี
ความเห็น ค่าเฉลี่ย 

(x ) 
ร้อยละ ความหมาย 

4 3 2 1 0  

1. การให้บริการเป็นไปตามล าดับ
ก่อน - หลัง 

18 6 3 1 4 
3.03 75.78 พึงพอใจมาก 

2. ล าดับขั้นตอน ชัดเจน เข้าใจง่าย 
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

17 6 4 3 2 3.03 75.78 พึงพอใจมาก 

3. ความสะดวก รวดเร็ว ของการ
ให้บริการ 

17 6 4 4 1 3.06 76.56 พึงพอใจมาก 

4. ระยะเวลาทั้งหมด ในการมารบั
บริการ 

17 5 4 5 1 3.00 75.00 พึงพอใจมาก 

ภาพรวมด้านกระบวนการ/
ขั้นตอน 

14.6 5.2 3.4 2.8 1.6 3.03 75.78 พึงพอใจมาก 

 
๒.๔  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม 
 
กลุ่มผู้ประกอบการ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม ผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับมาก 
โดยมี ๒ ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ให้บริการ (ร้อยละ 85.45) 
ความเพียงพอของที่นั่งรอรับบริการ (ร้อยละ 80.14) ตามล าดับ ส าหรับประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ  
ความเพียงพอของป้าย/สัญลักษณ์/ประกาศต่างๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ (รอ้ยละ 74.66) ดังตารางที่ 2-23 
 
ตารางที่ 2-23 แสดงรอ้ยละความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมของกลุ่มผู้ประกอบการ 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มี
ความเห็น ค่าเฉลี่ย 

(x ) 
ร้อยละ ความหมาย 

4 3 2 1 0  

1. ความสะดวกของช่อง
ทางการเข้าถึงบริการ 

209 138 57 30 4 3.18 79.57 พึงพอใจมาก 

2. ความเพียงพอของช่องทาง
ในการให้บริการ 
 

201 120 75 31 11 3.07 76.77 พึงพอใจมาก 



๑๙ 

 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มี
ความเห็น ค่าเฉลี่ย 

(x ) 
ร้อยละ ความหมาย 

4 3 2 1 0  

3. ความเพียงพอของที่น่ังรอ
รับบริการ 

216 133 60 21 8 3.21 80.14 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

4. ความเพียงพอของ
แบบฟอร์ม เอกสารคู่มือต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับบริการ 

187 140 57 38 16 3.01 75.34 พึงพอใจมาก 

5. ความเพียงพอของป้าย/ 
สัญลักษณ/์ ประกาศต่างๆ ที่
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ 

197 113 64 53 11 2.99 74.66 พึงพอใจมาก 

6. ความสะอาดเรียบร้อยของ
สถานท่ีให้บริการ 

239 156 33 7 3 3.42 85.45 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

ภาพรวมด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกและ
สภาพแวดล้อม 

208.17 133.33 57.67 30 8.83 3.15 78.65 พึงพอใจมาก 

 
กลุ่มผู้ร้องเรียน 
 

ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม กลุ่มผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจทุกประเด็นใน
ระดับมาก ร้อยละ ๖๙.๔๒ โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากกว่าประเด็นอ่ืน คือ ความสะดวกของช่องทางการ
ร้องเรียน (ร้อยละ 76.56) และประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยกว่าประเด็นอ่ืนๆ คือ ความเพียงพอของที่นั่งรอรับ
บริการร้องเรียน (ร้อยละ ๕๙.๓๘) ดังตารางที่ 2-24 

 
ตารางที่ 2-24 แสดงร้อยละความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมของกลุ่มผู้ร้องเรียน 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มี
ความเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
(x ) 

ร้อยละ ความหมาย 
4 3 2 1 0  

1. ความสะดวกของช่องทางการ
ร้องเรียน 

13 13 2 2 2 3.06 76.56 พึงพอใจมาก 

2. ความเพียงพอของที่น่ังรอรับ
บริการร้องเรียน   

11 5 7 3 6 2.38 59.38 พึงพอใจมาก 

3. ความทันสมัยของเทคโนโลยีที่
น ามาใช้ในการให้บริการ 

11 9 6 0 6 2.59 64.84 พึงพอใจมาก 

4. ความเพียงพอของแบบฟอร์ม 
เอกสารคูม่ือต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
บริการ 

14 7 4 1 6 2.69 67.19 พึงพอใจมาก 



๒๐ 

 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มี
ความเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
(x ) 

ร้อยละ ความหมาย 
4 3 2 1 0  

5. ความสะอาดเรียบร้อยของ
สถานท่ี  

15 7 3 1 6 2.75 68.75 พึงพอใจมาก 

6. ความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ 

12 10 6 3 1 2.91 72.66 พึงพอใจมาก 

ภาพรวมด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกและสภาพแวดล้อม 

12.7
1 

9.14 4.43 1.71 4.00 2.78 69.42 พึงพอใจมาก 

 
ส าหรับกลุ่มผู้รับอนุญาต เนื่องจากเจ้าหน้าที่ อย. ปฏิบัติงานในที่ตั้งสถานประกอบการของตนเอง จึงไม่

ท าการสอบถามความพึงพอใจในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม 
 
๒.๕  ด้านคุณภาพของบริการที่ได้รับ 

 
กลุ่มผู้ประกอบการ 
 

ความพึงพอใจดา้นคุณภาพของบริการที่ได้รับ กลุ่มผู้ประกอบการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด          (ร้อย
ละ๘๐.๘๕) โดยกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากที่สุดในทุกประเด็น และประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ความถูกต้อง 
ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของบริการที่ได้รับ (ร้อยละ 8๑.๔๕) ดังตารางที่ 2-25 
 
ตารางที่ 2-25 แสดงร้อยละความพึงพอใจด้านคุณภาพของบริการที่ได้รับของกลุ่มผู้ประกอบการ 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มี
ความเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
(x ) 

ร้อยละ ความหมาย 
4 3 2 1 0  

1. ความถูกต้อง ครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการของบริการที่
ได้รับ 

227 131 50 26 4 3.26 81.45 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. บริการที่ไดร้ับคุ้มคา่และเป็น
ประโยชน ์

227 122 50 32 7 3.21 80.25 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ภาพรวมด้านคุณภาพของ
บริการที่ได้รับ 

227 126.50 50 29 5.50 3.23 80.85 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 
กลุ่มผู้รับอนุญาต 
 

กลุ่มผู้รับอนุญาตได้รับการสอบถามความพึงพอใจด้านคุณภาพของการปฏิบัติงานในประเด็นเดียว คือ 
ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย / มาตรฐานที่ก าหนด ซ่ึงจากการส ารวจกลุ่มผู้รับอนุญาตมีความพึงพอใจมากท่ีสุด   
(ร้อยละ ๘4.09) ดังตารางที่ 2-26 

 



๒๑ 

 

ตารางที่ 2-26 แสดงร้อยละความพึงพอใจด้านคุณภาพของการปฏิบัติงานของ อย. ในกลุ่มผู้รับอนุญาต 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มี
ความเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
(x ) 

ร้อยละ ความหมาย 
4 3 2 1 0  

เป็นไปตามกฎหมาย / มาตรฐานที่
ก าหนด   

7 1 3 0 0 3.36 84.09 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 
กลุ่มผู้ร้องเรียน 
 

ความพึงพอใจดา้นคุณภาพของบริการที่ได้รับกลุ่มผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก (ร้อยละ ๗๗.๘๒) โดย
กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากทั้งสองประเด็น คือ ความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของบริการที่ได้รับ (ร้อย
ละ ๗๖.๕๖) และบริการที่ได้รับคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ (ร้อยละ ๗๗.๓๔) ดังตารางที่ 2-27 

 
ตารางที่ 2-27 แสดงร้อยละความพึงพอใจด้านคุณภาพของบริการที่ได้รับของกลุ่มผู้ร้องเรียน 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

ไม่มี
ความเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
(x ) 

ร้อยละ ความหมาย 
4 3 2 1 0  

1. ความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความ
ต้องการของบริการที่ได้รับ 

14 10 5 2 1 ๓.๒๗ 76.56 พึงพอใจมาก 

2. บริการที่ไดร้ับคุ้มคา่และเป็นประโยชน ์ 16 9 2 4 1 3.๒๒ 77.34 พึงพอใจมาก 
ภาพรวมด้านคุณภาพของบริการที่ได้รับ ๑๕ ๙.๕ ๓.๕ ๓ ๑ 3.๒๔ ๗๗.๘๒ พึงพอใจมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๒ 

 

 
 
 
3.1 ความรู้สึกต่อบริการทีไ่ด้รับ/การปฏิบัติงานของ อย. 
 

ผู้รับบริการทุกกลุ่มรู้สึกว่าบริการที่ได้รับตรงตามความคาดหมาย โดยกลุ่มผู้ประกอบการรู้สึกว่าบริการที่
ได้รับต่ ากว่าความคาดหมาย มากกว่าเหนือความคาดหมาย คือ ร้อยละ 20.78 ส่วนกลุ่มผู้ร้องเรียนและกลุ่มผู้รับ
อนุญาตรู้สึกว่าบริการที่ได้รับเหนือความคาดหมาย มากกว่าต่ ากว่าความคาดหมาย ที่ร้อยละ 21.88 และ 18.18 
ตามล าดับ ดังตารางที่ 2-28 

 
ตารางที่ 2-28 แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อบริการที่ได้รับจาก อย. 
 

ความคิดเห็นต่อบริการที่ได้รับ 
ผู้ประกอบการ  ผู้รับอนุญาต ผู้ร้องเรียน 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ตรงตามความคาดหมาย 296 67.58 8 72.73 22 68.75 
เหนือความคาดหมาย 51 11.64 2 18.18 7 21.88 
ต่ ากว่าความคาดหมาย 91 20.78 1 9.09 3 9.38 
รวมท้ังหมด 438 100 11 100.00 32 100.00 

 
กลุ่มผู้ประกอบการ 

เหตุผลที่กลุ ่มผู ้ประกอบการ (ร้อยละ 11.64) เห็นว่าบริการที ่ได้รับเหนือกว่าความคาดหมาย          
๓ ประเด็นแรก ได้แก่ ๑) ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ ๒) การให้ข้อมูล/ค าแนะน า  และ ๓) ความ
สุภาพ กิริยา มารยาท ส่วนเหตุผลที่กลุ่มผู ้ประกอบการ (ร้อยละ 20.75) เห็นว่าบริการที่ได้รับต่ ากว่าความ
คาดหมาย ๓ ประเด็นแรก ได้แก่ ๑) ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ ๒) การให้ข้อมูล/ค าแนะน าและ 
๓) ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (รายละเอียดเพ่ิมเติมดูในภาคผนวก ๒) 

 
กลุ่มผู้รับอนุญาต 

เหตุผลที่กลุ่มผู้รับอนุญาต (ร้อยละ 18.18) รู้สึกต่อการที่เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสถานประกอบการว่า
เหนือกว่าความคาดหมาย ได้แก ่เคยเจอแต่เจ้าหน้าที่ที่น่ากลัวในความรู้สึก แต่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่สุภาพและเอาใจใส่
ผู้ประกอบการดีทุกท่าน ผ่อนคลาย และกล้าเข้ารับค าปรึกษามากขึ้น แต่ที่รู้สึกว่าต่ ากว่าความคาดหมาย ได้แก่
มาตรฐานการตรวจแต่ละคนไม่เหมือนกันและรูปแบบการตรวจยังเป็นเหมือนเดิม 
 
กลุ่มผู้ร้องเรียน 

เหตุผลที่กลุ่มผู้ร้องเรียนรู้สึกว่าการเข้ารับบริการร้องเรียนครั้งนี้ เหนือกว่าความคาดหมาย ได้แก่ ๑) 
เจ้าหน้าทีส่อบถามชัดเจน / ตรงประเด็น ๒) ได้รับการดูแลด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง  ๓) ตรงวัตถุประสงค์ ส่วน
เหตุผลที่กลุ่มผู้ร้องเรียนรู้สึกว่าบริการที่ได้รับต่ ากว่าความคาดหมายได้แก่  ๑) เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลด้วยอารมณ์
หงุดหงิด ๒) ใช้ระยะเวลาด าเนินงานนานกว่าจะส าเร็จผล ๓) ได้รับโฆษณาล่าช้า ส่งผลกระทบต่อบริษัท ๔) ไม่ได้
รับการตอบกลับถึงผลการด าเนินการ 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้ารับบริการจาก อย. 



๒๓ 

 

๓.๒ ความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อ อย. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

กลุ่มผู้ประกอบการ 
กลุ่มผู้ประกอบการที่ตอบว่า “ไม่มี” เรื่องใดที่ท าให้รู้สึกไม่พึงพอใจต่อการเข้ารับบริการครั้งนี้ มีร้อยละ 

43.34 ส่วนผู้ประกอบการที่ตอบว่า “ไม่พึงพอใจ” ด้วยเหตุผล  ระยะเวลาการรอคอยรับบริการ (ร้อยละ 14.21) 
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ (ร้อยละ 12.97) พฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่  (ร้อยละ 
11.90) ตามล าดับ ดังตารางที่ 2-29 (รายละเอียดเพ่ิมเติมดูในภาคผนวก ๓) 

 
ตารางที่ 2-29 แสดงเหตุผลที่ผู้ประกอบการรู้สึกไม่พึงพอใจต่อการเข้ารับบริการ 

เรื่องท่ีรู้สกึไม่พึงพอใจ 
จ านวน

ความเห็น 
ร้อยละ 

ระยะเวลาการรอคอยรับบริการ 80 14.21 
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมลูที่ต้องการ 73 12.97 
พฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 67 11.90 
ความสะดวกรวดเร็วของบริการ 58 10.30 
ระยะเวลาการให้บริการตามที่ไดร้บัแจ้ง 41 7.28 
ไม่ม ี 244 43.34 

รวม 563 100 
 
กลุ่มผู้รับอนุญาต 

กลุ่มผู้รับอนุญาตที่ตอบว่า “ไม่มี” เรื่องใดที่ท าให้รู้สึกไม่พึงพอใจต่อการที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถาน
ประกอบการ มีร้อยละ 81.82 ส่วนผู้รับอนุญาตที่เหลืออีกร้อยละ 18.18 ตอบว่า “ไม่พึงพอใจต่อผลการ
ตรวจสอบ” ดังตารางที ่2-30 
 

ตารางที่ 2-30 แสดงเหตุผลที่ครั้งนี้ผู้รับอนุญาตสึกไม่พึงพอใจต่อการที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ 
เรื่องท่ีรู้สกึไม่พึงพอใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่ม ี 9 81.82 
พฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี - - 
ระยะเวลาการปฏิบตัิงานนานเกินไป - - 
ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบตัิงานไมต่รงตามทีไ่ดร้ับแจ้ง - - 
ผลการตรวจสอบ 2 18.18 
รวมท้ังหมด 11 100.00 

 
กลุ่มผู้ร้องเรียน 

กลุ่มผู้ร้องเรียนที่ตอบว่า “ไม่มี” เรื่องใดที่ท าให้รู้สึกไม่พึงพอใจในการเข้ารับบริการร้องเรียนมีร้อยละ 
65.63 ส่วนผู้ร้องเรียนที่ตอบว่า “ไม่พึงพอใจ” มีเหตุผลหลัก คือ พฤติกรรมการให้บริการและระยะเวลาในการรอ
คอยในการตอบสนองข้อร้องเรียนทีร่้อยละ 12.50 เท่ากัน ดังตารางที ่2-31 
 
 



๒๔ 

 

ตารางที่ 2-31 แสดงเหตุผลที่ผู้ร้องเรียนไม่พึงพอใจในการเข้ารับบริการร้องเรียนที่ อย. 
เรื่องท่ีรู้สกึไม่พึงพอใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่ม ี 21 65.63 
พฤติกรรมการให้บริการ 4 12.50 
ระยะเวลาในการรอคอยในการตอบสนองข้อร้องเรียน 4 12.50 
ระยะเวลาในการรอคอยรับเรื่องรอ้งเรียน 3 9.38 
รวมท้ังหมด 32 100.00 

 
3.๓  การแนะน าให้ผู้อ่ืนมาติดต่อ อย. ด้วยตัวเอง 
 
กลุ่มผู้ประกอบการ 

กลุ่มผู้ประกอบการ ร้อยละ 77.85 แสดงความเห็นว่าหากมีญาติ พ่ีน้อง หรือเพ่ือนที่ประกอบกิจการ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพจะแนะน าให้มาติดต่อ อย. ด้วยตัวเอง มีเพียงร้อยละ 8.90 ที่ตอบว่า “ไม่แนะน า” ส่วนอีก
ร้อยละ 13.24 ตอบว่า “ไม่แน่ใจ” ดังตารางที่ 2-32 

 
ตารางที่ 2-32 แสดงความคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกอบการต่อการแนะน าญาติ พี่น้อง หรือเพ่ือนทีป่ระกอบกิจการ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มาติดต่อ อย. ด้วยตัวเอง 
ความคิดเห็น จ านวน(คน)  ร้อยละ 

แนะน า 341 77.85 
ไม่แนะน า 39 8.90 
ไม่แน่ใจ 58 13.24 

รวมท้ังหมด 438 100 
 

ส าหรับเหตุผลที่กลุ่มผู้ประกอบการที่ตอบว่า “ไม่แนะน า” ส่วนใหญ่เป็นประเด็นด้านกระบวนการ/ 
ขั้นตอนที่ล่าช้า รอนานขั้นตอนยุ่งยาก ซับซ้อน และเจ้าหน้าที่ไม่มีมารยาท ให้บริการไม่สุภาพ  (รายละเอียดเพ่ิมเติมดู
ในภาคผนวก 4) 

 
กลุ่มผู้รับอนุญาต 

กลุ่มผู้รับอนุญาตร้อยละ 72.73 แสดงความเห็นว่าจะกล่าวชม อย. ต่อญาติ พี่น้อง หรือเพ่ือนที่ประกอบ
กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพมีเพียงร้อยละ 9.09 ที่เลือกตอบว่า “ไม่ใช่” ส่วนอีกร้อยละ 18.18 ตอบว่า 
“ไม่แน่ใจ”ดังตารางที่ 2-33 

 
ตารางที่ 2-33 แสดงความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับอนุญาตถึงการกล่าวชม อย. ต่อญาติ พี่น้อง หรือเพ่ือนทีป่ระกอบ

กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

ใช่ 8 72.73 
ไม่ใช่ 1 9.09 
ไม่แน่ใจ 2 18.18 
รวมท้ังหมด 11 100.00 



๒๕ 

 

ส าหรับเหตุผลที่กลุ่มผู้รับอนุญาตเลือกไม่กล่าวชม อย. ต่อญาติ พี่น้อง หรือเพ่ือนทีป่ระกอบกิจการ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เนื่องจากเห็นว่ายังท างานเป็นระบบราชการแบบเดิม ท างานเป็นส่วนๆ ยังไม่มีการ
พัฒนา/ปฏิรูปการท างาน ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน 

 
กลุ่มผู้ร้องเรียน 

กลุ่มผู้ร้องเรียนร้อยละ 78.13 แสดงความเห็นว่าถ้าญาติ พ่ีน้อง หรือเพ่ือนมีแจ้งเบาะแส / พบการ
กระท าผิดกฎหมาย  หรือได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ  หรือได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของ อย. 
จะแนะน าให้มาร้องเรียนที่ อย. มีเพียงร้อยละ 6.25 ที่ตอบว่า “ไม่แนะน า” ส่วนอีกร้อยละ 15.63 ตอบว่า “ไม่
แน่ใจ” ดังตารางที่ 2-34 โดยผู้ร้องเรียนไม่ได้ให้เหตุผลประกอบใดๆ 

 
ตารางที่ 2-34 แสดงความคิดเห็นของกลุ่มผู้ร้องเรียนต่อการแนะน าญาติ พี่น้อง หรือเพ่ือนทีม่ีแจ้งเบาะแส / พบ

การกระท าผิดกฎหมาย  หรือ ได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ  หรือ ได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินงานของ อย. ให้มาร้องเรียนที่ อย. 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
แนะน า 25 78.13 
ไม่แน่ใจ 5 15.63 
ไม่แนะน า 2 6.25 
รวมท้ังหมด 32 100.00 

 
๓.4 การเลือกกลับมาใช้บริการ / ร้องเรียน ที่ อย. ด้วยตัวเองอีกครั้ง 
 
กลุ่มผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการร้อยละ 84.25 เลือกที่จะ “กลับมา” ที่ อย. ด้วยตัวเองอีกครั้ง ถ้าต้องด าเนินการใดๆ 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพมีเพียงส่วนน้อย คือ ร้อยละ 5.71 ที่ตอบว่า ไม่กลับมาอีก / ให้ผู้อ่ืนมาแทนส่วนอีกร้อย
ละ 10.05 ตอบว่า “ไม่แน่ใจ” ดังตารางที่ 2-35 
 
ตารางที่ 2-35 แสดงความคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกอบการว่าจะกลับมาใช้บริการที่ อย. ด้วยตัวเองอีกครั้งหรือไม่ 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
กลับมา 369 84.25 
ไม่กลับมาอีก / ให้ผู้อื่นมาแทน 25 5.71 
ไม่แน่ใจ 44 10.05 
รวมท้ังหมด 438 100 

 
กลุ่มผู้ร้องเรียน 

ผู้ร้องเรียนหากต้องการจะร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพเลือกที่จะกลับมาร้องเรียนมาที่ อย.     
ร้อยละ 84.38 มีเพียงส่วนน้อย คือ ร้อยละ 3.13 ที่ตอบว่า “ไม”่ ส่วนอีกร้อยละ 12.50 ตอบว่า “ไม่แน่ใจ” ดัง
ตารางที่ 2-36 
 



๒๖ 

 

ตารางที่ 2-36 แสดงความคิดเห็นของกลุ่มผู้ร้องเรียนต่อการกลับมาร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ อย. อีกครั้ง 
ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

ใช่ 27 84.38 
ไม่ใช่ 1 3.13 
ไม่แน่ใจ 4 12.50 
รวมท้ังหมด 32 100.00 

 
โดยผู้ร้องเรียน ให้เหตุผลเพ่ิมเติมการเลือกกลับมาร้องเรียนที่ อย. เพราะเห็นว่าน่าจะเป็นช่องทางที่ด าเนินการได้
ตรงจุด มากกว่าไปที่อ่ืน (1 ราย) และ สะดวก รวดเร็ว (1 ราย) ส่วนเหตุผลที่ผู้ร้องเรียนที่เลือกตอบ “ไม่ใช่” 
เพราะเห็นว่าเจ้าหน้าที่และพนักงานที่ตอบรับทางโทรศัพท์บริการไม่ดี (1 ราย) และไม่มั่นใจว่าจะได้ผลเพราะยังคง
เห็นการใช้วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 2 3 ผสมขายกันทั่วไปอย่างเสรี เช่น น้ ายาล้างรถ เครื่องยนต์ ยาง กระจกฯลฯ 
ซ่ึงไม่ยุติธรรมต่อคนที่ท าถูกต้อง (1 ราย)  
 
๓.5 เหตุผลท่ีครั้งนี้เลือกมาติดต่อกับ อย. ด้วยตัวเอง 
 
กลุ่มผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 47.03 ให้เหตุผลที่ครั้งนี้เลือกมาติดต่อกับ อย. ด้วยตัวเองเพราะว่า เคยมาติดต่อก่อนหน้านี้แล้ว 
รองลงมาเป็นเพราะเจ้าหน้าที่บริการดี ร้อยละ 27.85 ดังตารางที ่2-37 
 
ตารางที่ 2-37 แสดงเหตุผลที่ครั้งนี้ผู้ประกอบการเลือกมาติดต่อกับ อย. ด้วยตัวเอง 

เหตุผลที่ครั้งน้ีเลือกมาติดต่อกับ อย. ด้วยตัวเอง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เจ้าหน้าท่ีบริการด ี 122 27.85 
2. เชื่อมั่นความรวดเร็ว 44 10.05 
3. มีญาติหรือคนรูจ้ักแนะน าให้มาเอง 16 3.65 
4. เคยมาติดต่อก่อนหน้าน้ีแล้ว 206 47.03 

เหตุผลอื่นๆ   
5. ไม่มีทางเลือกเป็นงานในหน้าท่ี ยังไม่สามารถยื่นออนไลนไ์ด้  มเีอกสารตัวจริง   17 3.88 
6. ต้องการทราบขั้นตอนที่ถูกต้อง ชัดเจน และไดเ้ข้าใจมากข้ึน ได้มโีอกาสได้สอบถามกับ

เจ้าหน้าท่ีโดยตรง 
9 2.05 

7. เป็นผู้น าเข้าผลติภณัฑ์ ต้องการท าให้ถูกต้องตามกฎหมาย เอกสารตอ้งยื่นด้วยตัวเอง  
มาต่ออายุเพียงอย่างเดียว คิดว่าคงไม่ยุ่งยากอะไร 

3 0.68 

8. การท างานของอย.เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไมส่ามารถให้ผู้อื่นท างานแทนได ้ 1 0.23 
9. ไม่ต้องการเสียค่าบริการให้บุคคลอื่น 1 0.23 
10. เชื่อมั่น อย.มีการพัฒนาในการใหบ้ริการดีขึ้นเรื่อยๆ และยังไม่หยุดพัฒนา 1 0.23 

รวมท้ังหมด 438 100.00 
 
 
 
 



๒๗ 

 

กลุ่มผู้ร้องเรียน 
ผู้ร้องเรียนร้อยละ 59.38 ให้เหตุผลที่ครั้งนี้เลือกมาติดต่อกับ อย. ด้วยตัวเองเพราะว่า เชื่อมั่นความ

รวดเร็วในการตอบสนองข้อร้องเรียนรองลงมาเป็นเพราะเคยร้องเรียนที่ อย.มาก่อนหน้านี้แล้ว ร้อยละ 9.38 ดัง
ตารางที่ 2-38 

 
ตารางที่ 2-38 แสดงเหตุผลที่ครั้งนี้ผู้ร้องเรียนเลือกมาร้องเรียนกับ อย. ด้วยตัวเอง 

เหตุผลที่ครั้งน้ีเลือกมาร้องเรียนกบั อย. ด้วยตัวเอง จ านวน (คน) ร้อยละ 
๑. เจ้าหน้าท่ีบริการด ี 2 6.25 
๒. เชื่อมั่นความรวดเร็วในการตอบสนองข้อร้องเรียน 19 59.38 
๓. มีญาติหรือคนรูจ้ักแนะน า 1 3.13 
๔. เคยร้องเรยีนที่อย.มาก่อนหน้าน้ีแล้ว 3 9.38 

เหตุผลอื่นๆ   
๕. คิดว่าการด าเนินงานของอย จะท าให้เกิดผลที่ยุติธรรมต่อทุกฝ่ายมากที่สุด 1 3.13 
๖. เชื่อมั่นความรวดเร็วในการตอบสนองข้อร้องเรียน /มีญาติหรือคนรูจ้ักแนะน า 1 3.13 
๗. น่าจะเป็นช่องทางที่ด าเนินการไดต้รงจุดมากกว่าไปท่ีอื่น 1 3.13 
๘. เพราะมคีวามเกี่ยวข้องกับกฎหมายอาหาร 1 3.13 
๙. ไม่มีช่องทางอื่น 1 3.13 
๑๐. หน่วยงานอย.เป็นผูร้ับผดิชอบกะบเรื่องที่ข้าพเจ้าต้องการร้องเรียน 1 3.13 
๑๑. หวังว่าชาวบ้านจะไมไ่ด้รบัอันตรายจากเคมีแรงๆที่ใช้กันอย่างไม่ถูกหลักการ 1 3.13 

รวมท้ังหมด 32 100.00 

ส าหรับกลุ่มผู้รับอนุญาต ไม่สอบถามในประเด็นนี้  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ อย. ไปยังที่ ตั้งของสถาน
ประกอบการ  

 
๓.6 ระยะเวลารอคอยจนถึงได้เข้ารับบริการ / ระยะเวลารอคอยจนถึงได้แจ้งข้อมูลต่อ อย. (กรณีร้องเรียน) 

 
ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลารอคอยจนถึงได้เข้ารับบริการ / ระยะเวลารอคอยจนถึงได้แจ้ง

ข้อมูลต่อ อย. (กรณีร้องเรียน) กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มผู้ร้องเรียนเห็นว่าใช้ระยะเวลารอคอย
น้อยกว่า 30 นาที (ร้อยละ ๖๖.๔๙) รองลงมา คือ 30 นาที จนถึง 1 ชั่วโมง (ร้อยละ ๒๑.๕๒) มีเพียงส่วนน้อย
ที่เห็นว่าใช้เวลารอคอยมากกว่า 1 ชั่วโมง (ร้อยละ ๑๑.๙๙) ดังตารางที่ 2-39 

ตารางที่ 2-39 แสดงความคิดเห็นต่อระยะเวลารอคอยจนถึงได้เข้ารับบริการ / ระยะเวลารอคอยจนถึงได้แจ้ง
ข้อมูลต่อ อย. 

ความคิดเห็น 
ผู้ประกอบการ  ผู้ร้องเรียน ค่าเฉลี่ย 

ร้อยละ จ านวน(คน)  ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 30 นาที 254 57.99 24 75.00 ๖๖.๔๙ 
30 นาที จนถึง 1 ช่ัวโมง 120 27.40 5 15.63 ๒๑.๕๒ 
มากกว่า 1 ช่ัวโมง 64 14.61 3 9.38 ๑๑.๙๙ 

รวมท้ังหมด 438 100.00 32 100.00 100.00 

ส าหรับกลุ่มผู้รับอนุญาตไม่สอบถามความคิดเห็นในเรื่องนี้ 



๒๘ 

 

๓.7 ความเห็นต่อเครื่องหมาย อย. ว่าสามารถสร้างความคุ้มค่าและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่ 
 

ส าหรับความคิดเห็นว่าเครื่องหมาย อย. สามารถสร้างความคุ้มค่าและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้
หรือไม่นั้น กลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มผู้รับอนุญาต ส่วนใหญ่เห็นว่า “ได้” (ร้อยละ ๙๒.26) โดยมีเพียงส่วนน้อย
เท่านั้นที่เห็นว่า“ไม่ได”้ (ร้อยละ ๗.74) ดังตารางที ่2-40 

 
ตารางที่ 2-40 แสดงความคิดเห็นเรื่องเครื่องหมาย อย. สามารถสร้างความคุ้มค่าและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้

หรือไม่ 

ความคิดเห็น 
ผู้ประกอบการ  ผู้รับอนุญาต 

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวน
(คน)  

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ได ้ 410 93.61  10 90.91 ๙๒.26 
ไม่ได ้ 28 6.39 1 9.09 ๗.74 

รวมท้ังหมด 438 100.00 11 100.00 100.00 

 
ส าหรับกลุ่มผู้ร้องเรียนไม่สอบถามความคิดเห็นในเรื่องนี้ 

 
๓.8 ความยินดีให้ความร่วมมือกับ อย.ในการช่วยเหลือสังคม 
 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยินดีให้ความร่วมมือกับ อย. ในการช่วยเหลือสังคม (ร้อยละ ๙๘.๘๖) โดยมีเพียง
ส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่ยินดีให้ความร่วมมือกับ อย. ในการช่วยเหลือสังคม (ร้อยละ ๑.๑๔) ดังตารางที่ 2-41 

 
ตารางที่ 2-41 แสดงความคิดเห็นต่อการให้ความร่วมมือกับ อย.ในการช่วยเหลือสังคม 

ความคิดเห็น 
ผู้ประกอบการ  ผู้รับอนุญาต 

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวน
(คน)  

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ยินด ี 428 97.72 11 100 ๙๘.๘๖ 
ไม่ยินด ี 10 2.28 0 0 ๑.๑๔ 

รวมท้ังหมด 438 100.00 11 100.00 100.00 

 
ส าหรับกลุ่มผู้ร้องเรียนไม่สอบถามความคิดเห็นในเรื่องนี้ 

 
๓.๙ ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ อย. 

 
ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๓๑.77 มีความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ อย. โดย

เป็นกลุ่มผู้ประกอบการร้อยละ 45.89 กลุ่มผู้ร้องเรียน ร้อยละ 31.25 และกลุ่มผู้รับอนุญาตร้อยละ 18.18     ดัง
ตารางที ่2-42 

 
 



๒๙ 

 

ตารางที่ 2-42 แสดงความคิดเห็นเรื่องความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ อย. 

ความคิดเห็น 
ผู้ประกอบการ  ผู้รับอนุญาต ผู้ร้องเรียน 

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ไม่มีความเห็น 237 54.11 9 81.82 22 68.75 ๖8.23 
คาดหวัง 201 45.89 2 18.18 10 31.25 ๓๑.77 

รวมท้ังหมด 438 100.00 11 100.00 32 100.00 ๑๐๐ 

 
กลุ่มผู้ประกอบการ 

กลุ่มผู้ประกอบการ ร้อยละ 45.89 มีความคาดหวังต่อการให้บริการของ อย.ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่   1) 
ความสะดวกรวดเร็วของการให้บริการ 2) การให้ข้อมูล/ค าแนะน า ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจง่าย ตรงประเด็น 3) 
ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่(รายละเอียดเพ่ิมเติมดูในภาคผนวก 5) 

 
กลุ่มผู้รับอนุญาต 

ไม่ระบุสิ่งที่คาดหวังต่อการปฏิบัติงานของ อย. 
 
กลุ่มผู้ร้องเรียน 

กลุ่มผู้ร้องเรียน ร้อยละ 31.25 มีความคาดหวังต่อการให้บริการของ อย.ใน 3 ด้าน ดังนี้  
ด้านการรับเรื่อง  
- ควรมีพฤติกรรมที่สุภาพมากกว่านี้ 
- ท่าทีที่ยินดีให้บริการตอบค าถามอย่างเต็มใจ 
- สามารถตอบค าถามได้รวดเร็ว และถูกต้อง 
- หวังว่าจะเป็นช่องทางให้สิ่งดีๆกับผู้บริโภค 

ด้านการด าเนินการ  
- เจ้าหน้าที่ติดตามเรื่อง 
- มีการด าเนินการอย่างรวดเร็ว (3 ราย) 
- ต้องการให้ตรวจสอบโดยเร็วและโปร่งใส 
- คาดหวังว่าข้อร้องเรียนจะได้รับการตรวจสอบ 

ด้านการแจ้งผลด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
- ความคืบหน้าของการด าเนินการ และผลการด าเนินการ 
- คนผิดถูกลงโทษ ปกป้องคนท าถูกและประชาชนปลอดภัย 
- คาดหวังต่อการตอบสนองในการด าเนินการและระหว่างด าเนินการต่อผู้เข้าร้องเรียน เพ่ือให้

สามารถรับทราบผลการด าเนินการของ อย. ตลอด และสร้างความน่าเชื่อถือ โปร่งใสในการ
ท างาน รวมถึงด าเนินการอย่างยุติธรรมต่อทุกฝ่าย 

 
 
 
 



๓๐ 

 

๓.10 ความคาดหวัง/ความต้องการให้ อย. ส่งเสริมหรือสนับสนุน 
 

ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ ๖๖.๔๔ คาดหวัง /ต้องการให้ อย. ส่งเสริมหรือสนับสนุน โดยเป็นกลุ่ม
ผู้รับอนุญาตร้อยละ ๑๐๐  กลุ่มผู้ประกอบการ ร้อยละ 32.88 ดังตารางที ่2-43 

 
ตารางที่ 2-43 แสดงความคิดเห็นความคาดหวัง / ความต้องการให้ อย. ส่งเสริมหรือสนับสนุน 

ความคิดเห็น 
ผู้ประกอบการ  ผู้รับอนุญาต ค่าเฉลี่ย 

ร้อยละ จ านวน (คน)  ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่มีความเห็น 294 67.12 0 0 33.56 
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 144 32.88 11 100 66.44 

รวมท้ังหมด 438 100.00 11 100.00 100.00 

 
กลุ่มผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 32.88 คาดหวัง/ต้องการให้ อย. ส่งเสริมหรือสนับสนุน ใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความสะดวก 
รวดเร็วของการให้บริการ 2) ความเพียงพอของประกาศต่างๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ 3) การให้ข้อมูล/ 
ค าแนะน า ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจง่าย ตรงประเด็น (รายละเอียดเพิ่มเติมดูในภาคผนวก 6) 
 
กลุ่มผู้รับอนุญาต 

ไม่ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมถึงความคาดหวัง / ความต้องการให้ อย. ส่งเสริมหรือสนับสนุนในเรื่องใด 
 
กลุ่มผู้ร้องเรียน 

ไม่ได้สอบถามในประเด็นนี้ 
 

๓.11 ความคิดเห็นว่า อย. ควรปรับปรุงในเรื่องใด 
 

ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ มีเพียงร้อยละ ๓0.94 ให้ความคิดเห็นว่า อย. ควร
ปรับปรุง  เป็นกลุ่มผู้ประกอบการร้อยละ 37.44 กลุ่มผู้รับอนุญาต ร้อยละ 27.27 และกลุ่มผู้ร้องเรียนร้อยละ
28.13 ดังตารางที ่2-44 

 
ตารางที่ 2-44 แสดงความคิดเห็นความคิดเห็นว่า อย. ควรปรับปรุง 

ความคิดเห็นว่า 
อย. ควรปรับปรุง 

ผู้ประกอบการ  ผู้รับอนุญาต ผู้ร้องเรียน 
ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ไม่มีความเห็น 274 62.56 8 72.73 23 71.88 69.06 
ควรปรับปรุง 164 37.44 3 27.27 9 28.13 30.94 

รวมท้ังหมด 438 100.00 11 100.00 32 100.00 100.00 



๓๑ 

 

กลุ่มผู้ประกอบการ ร้อยละ 37.44 เห็นว่า อย. ควรปรับปรุง ใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ ๑) ความสะดวก 
รวดเร็ว ของการให้บริการ ๒) ระยะเวลาทั้งหมดในการมารับบริการและ 3) ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รวมถึง ความสุภาพ และกริยา มารยาท (รายละเอียดเพ่ิมเติมดูในภาคผนวก ๗) 

ส าหรับกลุ่มผู้รับอนุญาต และกลุ่มผู้ร้องเรียน ไมแ่สดงความเห็นเพ่ิมเติมว่า อย. ควรปรับปรุงในเรื่องใด  
 

๓.12 ความประทับใจต่อการให้บริการ/ การปฏิบัติงานของ อย. 
 
ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 61.65 รู้สึกประทับใจต่อการให้บริการ / การปฏิบัติงานของ อย. โดยเป็นกลุ่ม

ผู้รับอนุญาตร้อยละ 72.73 และกลุ่มผู้ร้องเรียน ร้อยละ 65.63 และกลุ่มผู้ประกอบการ ร้อยละ 46.58 ดังตารางที ่     
2-45 

 
ตารางที่ 2-45 แสดงความคิดเห็นเรื่องความประทับใจต่อการให้บริการ / การปฏิบัติงานของ อย. 

ประทับใจ 
การให้บริการของ อย. 

ผู้ประกอบการ  ผู้รับอนุญาต ผู้ร้องเรียน 
ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ไม่มีความเห็น 234 53.42 3 27.27 11 34.38 38.35 
ประทับใจ 204 46.58 8 72.73 21 65.63 61.65 

รวมท้ังหมด 438 100.00 11 100.00 32 100.00 100.00 

กลุ่มผู้ประกอบการ ร้อยละ 46.58 รู้สึกประทับใจการให้บริการของ อย. ใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) การ
ให้ข้อมูล/ค าแนะน า ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจง่าย ตรงประเด็น 2) ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อม
ให้บริการ และ 3) ความสุภาพ กิริยา มารยาท (รายละเอียดเพ่ิมเติมดูในภาคผนวก 8) 

ส าหรับกลุ่มผู้รับอนุญาตและกลุ่มผู้ร้องเรียน ไม่ระบุประเด็นที่มีความประทับใจต่อการปฏิบัติงาน / การ
ให้บริการ ของ อย. 
 
๓.13 ความคิดเห็นต่อการให้บริการของ อย. เทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
 

ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47.00 เห็นว่า อย. ไม่แตกต่างจากหน่วยงานอ่ืน โดยร้อยละ 40.96 
เห็นว่า อย. ดีกว่า แต่อีกร้อยละ 12.04 เห็นว่า อย. ด้อยกว่า หน่วยงานอ่ืน ดังตารางที ่2-46 
 
ตารางที่ 2-46 แสดงความคิดเห็นการให้บริการของ อย.เทียบกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 

การให้บริการของ อย. 
เทียบกับหน่วยงานอื่น ๆ 

ผู้ประกอบการ  ผู้รับอนุญาต ผู้ร้องเรียน 
ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

อย. ดีกว่า 186 42.47 3 27.27 17 53.13 40.96 
ไม่ต่างกัน 202 46.12 7 63.64 10 31.25 47.00 
อย. ด้อยกว่า 50 11.42 1 9.09 5 15.63 12.04 

รวมท้ังหมด 438 100.00 11 100.00 32 100.00 100.00 
 



๓๒ 

 

กลุ่มผู้ประกอบการ ร้อยละ 11.42 เห็นว่า อย. ด้อยกว่าหน่วยงานอ่ืน ในเรื่องหลักๆ ได้แก่ ระยะเวลา
ด าเนินการล่าช้ารอนาน รวมถึง Service Mind และมารยาทของเจ้าหน้าที่ (รายละเอียดเพ่ิมเติมดูในภาคผนวก 9) 

ส าหรับกลุ่มผู้รับอนุญาตและกลุ่มผู้ร้องเรียน ไม่ระบุเหตุผลที่ตอบว่า อย. ด้อยกว่า 
 
๓.14 ความเชื่อม่ันต่อการด าเนินการของ อย. 

 
ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 70.60 ความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของ อย. โดยเป็นความเชื่อมั่น

ของกลุ่มผู้ประกอบการร้อยละ 70.32 กลุ่มผู้รับอนุญาต ร้อยละ 72.73 และกลุ่มผู้ร้องเรียน ร้อยละ 68.75 
ดังตารางที่ 2-47 
 
ตารางที่ 2-47 แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการเรื่องความเชื่อม่ันต่อการด าเนินการของ อย. 

ความเชื่อมั่นต่อการ 
ด าเนินการของ อย. 

ผู้ประกอบการ  ผู้รับอนุญาต ผู้ร้องเรียน 
ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวน
(คน)  

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ไม่มีความเห็น 113 25.80 2 18.18 7 21.88 21.95 
เชื่อมั่น 308 70.32 8 72.73 22 68.75 70.60 
ไม่เช่ือมั่น 17 3.88 1 9.09 3 9.38 7.45 

รวมท้ังหมด 438 100.00 11 100.00 32 100.00 100.00 

 
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 7.45 ที่ไม่เชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของ อย. ในกลุ่มผู้ประกอบการมีเหตุผล

หลักคือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่เหมือนกันในเรื่องเดียวกันและเจ้าหน้าที่แต่ละคนไม่มีความ consistency (รายละเอียด
เพ่ิมเติมดูในภาคผนวก 10) 

กลุ่มผู้รับอนุญาต มีเพียงรายเดียวที่ให้เหตุผลที่ไม่เชื่อมั่นต่อการด าเนินการของ อย. เพราะยังมี
ผู้ประกอบการที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ แต่ยังไม่โดน อย.ตรวจพบและด าเนินการ 

กลุ่มผู้ร้องเรียนไม่เชื่อมั่น เพราะยังพบเห็นการขายผลิตภัณฑ์ท่ีผิดกฎหมายอยู่ รวมถึงบริการช้า พฤติกรรม
ไม่สุภาพในการพูดคุยทางโทรศัพท์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

บทที่ 3  
วิเคราะห์ผลการส ารวจ 

 
การส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  3 กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่ม

ผู้ประกอบการ ๒) กลุ่มผู้รับอนุญาต และ๓) กลุ่มผู้ร้องเรียน มีผลการส ารวจดังแสดงในบทที่ 2 โดยแบ่งออกเป็น      
3 ส่วน ได้แก ่

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ อย. 
ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้ารับบริการจาก อย. 

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจดังกล่าวข้างต้น ผลเป็นดังนี้ 
 

กลุ่มผู้ประกอบการ 
 

จากผลส ารวจในบทที่ 2 ในกลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มาติดต่อขอใช้บริการมากกว่า 1 ประเภท
ขึ้นไป ๓ ล าดับแรก คือ การยื่นค าขอ หรือ แบบฟอร์ม/ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ การขอค าแนะน า/ค าปรึกษา 
และการขอใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว  (อ.12) ตามล าดับ (รวม     
ร้อยละ 74.79) ซึ่งความพึงพอใจที่ได้จากการส ารวจจึงเป็นความพึงพอใจภาพรวมของการให้บริการไม่
เฉพาะเจาะจงในประเภทบริการใด อย่างไรก็ตาม การพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการก็ควรมุ่งให้ความส าคัญกับ
ผู้ประกอบการใน 3 ประเภทบริการที่กล่าวมาเป็นหลัก เนื่องจากมีผู้ใช้บริการมากกว่าประเภทอ่ืน  

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 กลุ่มผู้ประกอบการจ านวน 438 ราย ทีส่่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 59.13) มีอายุอยู่ระหว่าง     31-
40 ปี (ร้อยละ 45.21) มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า (ร้อยละ 85.38) ส่วนมากเป็นพนักงาน/ผู้รับ
มอบอ านาจ (ร้อยละ 75.80) รองลงมา คือ เจ้าของกิจการ (ร้อยละ 15.75) อยู่ในองค์กรเอกชน         (ร้อยละ 
86.99) เป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs) ที่มีพนักงานทั้งบริษัทไม่เกิน 50 คน (ร้อยละ 34.47) และกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางที่มีพนักงานทั้งบริษัทไม่เกิน 200 คน (ร้อยละ 23.75) ส่วนมากด าเนินกิจการน าเข้า (ร้อยละ 
30.30) และผลิตเพ่ือขายในประเทศ (ร้อยละ 21.36) รวมถึงขาย/จ าหน่าย (ร้อยละ 21.03) 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่ได้จากผลการส ารวจ ส่วนใหญ่มา
จากผู้ประกอบการที่มีการศึกษาระดับตรีหรือสูงกว่า ทั้งพนักงาน/ผู้รับมอบอ านาจและเจ้าของกิจการที่อยู่ในองค์กร
เอกชนมีโอกาสเห็นการให้บริการของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งท าให้เกิดข้อเปรียบเทียบและความคาดหวัง ดังนั้น 
การยกระดับการให้บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มผู้ประกอบการ ควรมุ่งพัฒนา/ปรับปรุงการ
ให้บริการโดยเทียบเคียงภาคเอกชน 
 
 
 



๓๔ 

 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ ของ อย. 
 

ความพึงพอใจโดยรวม ผลส ารวจพบว่ากลุ่มผู้ประกอบการมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก (ร้อยละ 79.11) โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดด้านคุณภาพและบริการที่ได้รับ (ร้อยละ 80.85) คือ ได้รับ
บริการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความต้องการ และบริการที่ได้รับคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ ส่วนด้านที่กลุ่ม
ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในระดับมาก แต่น้อยกว่าทุกด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ        (ร้อย
ละ 75.80) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจากผลการส ารวจในแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้ 

ด้าน เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ประเด็นที่กลุ่มผู้ประกอบการพึงพอใจมากที่สุด คือ ความซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่เรียกรับของตอบแทน หรือสินบน (ร้อยละ 80.23) รองลงมา คือ การแต่งกาย
และบุคลิกภาพ (ร้อยละ 77.95) ส่วนประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยกว่าทุกประเด็น คือ การให้ข้อมูล/ ค าแนะน า 
ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจง่าย ตรงประเด็น (ร้อยละ 72.36) 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน กลุ่มผู้ประกอบการมีความพึงพอใจระดับมาก (ร้อยละ ๗๘.๑๗) โดยประเด็น
ที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากที่สุดคือ การให้บริการเป็นไปตามตามล าดับคิวก่อน-หลัง (ร้อยละ 8๔.๘๒) รองลงมาคือ 
ล าดับขั้นตอนการให้บริการชัดเจนเข้าใจง่าย (ร้อยละ ๗๘.๔๒) ส าหรับประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยกว่าประเด็น
อ่ืนๆ ในด้านนี้ คือ ระยะเวลาทั้งหมดที่มารับบริการ (ร้อยละ 74.66) 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม ภาพรวมกลุ่มผู้ประกอบการมีความพึงพอใจระดับมาก โดย
ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 2 ประเด็น คือ ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ให้บริการ             (ร้อยละ 
85.45) ความเพียงพอของที่นั่งรอรับบริการ (ร้อยละ 80.14) ตามล าดับ ส่วนประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยกว่า
ทุกประเด็น คือ  ความเพียงพอของป้าย/ สัญลักษณ์/ ประกาศต่างๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ        (ร้อยละ 
74.66)  

ด้านคุณภาพของบริการที่ได้รับ กลุ่มผู้ประกอบการมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ ๘๐.๘๕) โดย
กลุ่มตัวอยา่งพึงพอใจมากท่ีสุดในทุกประเด็นและประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ความถูกต้อง ครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการของบริการที่ได้รับ (ร้อยละ 8๑.๔๕) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นพบว่า จุดเด่นของการให้บริการของ อย. ที่ต้องก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
รักษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้ประกอบการไว้ คือ  

- ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่เรียกรับของตอบแทน หรือสินบน 
- การให้บริการเป็นไปตามตามล าดับคิวก่อน-หลัง 
- ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ให้บริการ และความเพียงพอของที่นั่งรอรับบริการ 
- ความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของบริการที่ได้รับ 
ส าหรับจุดอ่อนของการให้บริการที่ต้องพัฒนาปรับปรุงต่อไป เพื่อยกระดับความพึงพอใจของกลุ่ม

ผู้ประกอบการให้มากยิ่งขึ้น ได้แก่ 
- การให้ข้อมูล/ ค าแนะน า ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจง่าย ตรงประเด็น 

- ลดระยะเวลาทั้งหมดที่มารับบริการ 

- ความเพียงพอของป้าย/ สัญลักษณ์/ ประกาศต่างๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ  
 
 
 



๓๕ 

 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้ารับบริการจาก อย. 
 

3.1 ความคิดเห็นต่อบริการที่ได้รับ กลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าบริการที่ได้รับตรงตามความ
คาดหมาย (ร้อยละ ๖๗.๘๕) ส่วนกลุ่มผู้ประกอบการที่ เห็นว่าบริการที่ ได้รับต่ ากว่าความคาดหมาย                
(ร้อยละ 20.75) มีเหตุผล ๓ ประเด็นแรก (รายละเอียดเพ่ิมเติมดูในภาคผนวก ๒) ได้แก่  

- ความสะดวก รวดเร็ว ของการให้บริการ  
- การให้ข้อมูล/ ค าแนะน า  
- ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนกลุ่มที่เห็นว่าบริการที่ได้รับเหนือกว่าความคาดหมาย (ร้อยละ 11.64) มีเหตุผล ๓ ประเด็นแรก 

ได้แก่  
- ความสะดวก รวดเร็ว ของการให้บริการ   
- การให้ข้อมูล/ค าแนะน า   
- ความสุภาพ กิริยา มารยาทของเจ้าหน้าที่  
๓.๒ ความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของ อย. กลุ่มผู้ประกอบการที่ตอบว่า “ไม่มี” เรื่องใดที่ท าให้รู้สึก

ไม่พึงพอใจต่อการเข้ารับบริการครั้งนี้  (ร้อยละ 43.34) มีพอๆ กับผู้ประกอบการที่ตอบว่า “ไม่พึงพอใจ”   (ร้อยละ 
56.66) ด้วยเหตุผลหลักๆ (รายละเอียดเพ่ิมเติมดูในภาคผนวก ๓) ได้แก่  

- ระยะเวลาการรอคอยรับบริการ 
- ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ 
- พฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
3.๓   ความเห็นต่อการแนะน าให้ผู้อ่ืนมาติดต่อ อย. ด้วยตัวเอง ความคิดเห็นเชิงบวกต่อการให้บริการของ 

อย. กลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๗๗.๘๕) แสดงความเห็นว่าหากมีญาติ พ่ีน้อง หรือเพ่ือนที่ประกอบ
กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพจะแนะน าให้มาติดต่อ อย. ด้วยตัวเอง มีเพียงส่วนน้อยที่ตอบว่า “ไม่แน่ใจ”  (ร้อย
ละ 13.24) ส่วนที่ตอบว่า “ไม่แนะน า” (ร้อยละ 8.90) ให้เหตุผลในประเด็นหลักๆ (รายละเอียดเพ่ิมเติมดูใน
ภาคผนวก 4) ได้แก่  

- ให้บริการล่าช้า รอนาน  ขั้นตอนยุ่งยาก ซับซ้อน  
- เจ้าหน้าที่ไม่มีมารยาท ให้บริการไม่สุภาพ 
- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือแบบฟอร์มบ่อยครั้ง   
๓.4 ความเห็นต่อการเลือกกลับมาใช้บริการที่ อย. ด้วยตัวเองในครั้งต่อไป ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ตอบว่า 

“กลับมา” (ร้อยละ 84.๒๕) มีเพียงส่วนน้อยที่ตอบว่า “ไม่แน่ใจ” (ร้อยละ ๑๐.๐๕) และ “ไม่กลับมาอีก / ให้ผู้อ่ืน
มาแทน” (ร้อยละ ๕.๗๑) แต่ไม่ได้ระบุเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

๓.5 ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจมาติดต่อ อย. ด้วยตัวเอง กลุ่มผู้ประกอบการที่ครั้งนี้ตัดสินใจมาติดต่อกับ 
อย. ด้วยตนเองให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ ๓ ล าดับแรก ได้แก่ 

- เคยมาติดต่อก่อนหน้านี้แล้ว (ร้อยละ 47.03) 
- เจ้าหน้าที่บริการดี (ร้อยละ 27.85) 
- เชื่อมั่นความรวดเร็ว (ร้อยละ 10.05) 



๓๖ 

 

๓.6 ความคิดเห็นต่อระยะเวลารอคอยจนถึงได้เข้ารับบริการ  กลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าตนใช้
ระยะเวลารอคอยน้อยกว่า 30 นาที (ร้อยละ ๕๗.๙๙) รองลงมา คือ 30 นาที จนถึง 1 ชั่วโมง (ร้อยละ ๒๗.๔๐) มี
เพียงส่วนน้อยที่เห็นว่าใช้เวลารอคอยมากกว่า 1 ชั่วโมง (ร้อยละ ๑๔.๑๖)  

๓.7  ความเห็นต่อเครื่องหมาย อย. ว่าสามารถสร้างความคุ้มค่าและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ได้หรือไม่
นั้น กลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่า “ได”้ (ร้อยละ ๙๓.๖๑) โดยมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เห็นว่า “ไม่ได้”  (ร้อย
ละ ๖.๓๙)  

๓.8  ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อความยินดีให้ความร่วมมือกับ อย. ในการช่วยเหลือสังคม  กลุ่ม
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๙๗.๗๒) ตอบว่า “ยินดี” มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ ๒.๒๘) เท่านั้นที่ “ไม่ยินดี” 

๓.๙ ความคาดหวังต่อการให้บริการของ อย . กลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๕๔.๑๑)  “ไม่มี
ความเห็น” เรื่องความคาดหวังต่อการให้บริการของ อย. ส่วนกลุ่มที่แสดงความเห็นว่า “คาดหวัง” (ร้อยละ 
๔๕.๘๙) (รายละเอียดเพ่ิมเติมดูในภาคผนวก 5) มีประเด็นหลักๆ ได้แก่  

- ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ   
- การให้ข้อมูล/ ค าแนะน า ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจง่าย ตรงประเด็น   
- ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
๓.10 ความคาดหวัง/ ต้องการให้  อย.  ส่ ง เสริมหรือสนับสนุน  กลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่                  

(ร้อยละ ๖๗.๑๒) “ไม่มีความเห็น” เรื่องความคาดหวัง / ต้องการให้ อย. ส่งเสริมหรือสนับสนุน  ส่วนกลุ่มที่แสดง
ความเห็นว่า “ต้องการการส่งเสริมหรือสนับสนุน” (ร้อยละ ๓๒.๘๘) (รายละเอียดเพ่ิมเติมดูในภาคผนวก 6) มี
ประเด็นหลักๆ ได้แก่ 

- ความสะดวก รวดเร็ว ของการให้บริการ  
- ความเพียงพอของประกาศต่างๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ  
- การให้ข้อมูล/ ค าแนะน า ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจง่าย ตรงประเด็น  
๓.11 ความคิดเห็นต่อ อย. ในเรื่องที่ควรปรับปรุง  กลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๖๒.๕๖)          

“ไม่มีความเห็น”ว่า อย. ควรปรับปรุงการให้บริการในเรื่องใด ส่วนกลุ่มที่แสดงความเห็นว่า “ควรปรับปรุง”       
(ร้อยละ ๓๗.๔๔) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูในภาคผนวก ๗) มีประเด็นหลักๆ ได้แก่ 

- ความสะดวก รวดเร็ว ของการให้บริการ   
- ระยะเวลาทั้งหมดในการมารับบริการและ  
- ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงความสุภาพ และกริยา มารยาท  
๓.12 ความประทับใจต่อการให้บริการของ อย. กลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่ “ไม่มีความเห็น” (ร้อยละ 

๕๓.๔๒) เรื่องความประทับใจในการมารับบริการจาก อย. ส่วนกลุ่มที่แสดงความเห็นว่า “ประทับใจ” (ร้อยละ 
46.58) (รายละเอียดเพ่ิมเติมดูในภาคผนวก 8) มีประเด็นหลักๆ ได้แก่ 

- การให้ข้อมูล/ ค าแนะน า ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจง่าย ตรงประเด็น  
- ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมให้บริการ  
- ความสุภาพ กิริยา มารยาท  
๓.13 ความคิดเห็นต่อการให้บริการของ อย. เทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ  กลุ่มผู้ประกอบการที่เห็นว่าการให้

การบริการของ อย. “ไม่แตกต่าง” เมื่อเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ (ร้อยละ ๔๖.๑๒) มีพอๆ กับที่เห็นว่าการให้บริการ
ของ อย. “ดีกว่า” เมื่อเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ (ร้อยละ ๔๒.๔๗) มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ ๑๑.42) ที่เห็นว่า อย.
“ด้อยกว่า” (รายละเอียดเพิ่มเติมดูในภาคผนวก 9) โดยมีประเด็นหลักๆ ได้แก่  



๓๗ 

 

- ระยะเวลาด าเนินการล่าช้า รอนาน  
- มารยาทในการให้บริการ และความรู้ความช านาญของเจ้าหน้าที่  
- ข้อมูลที่ให้ผู้ประกอบการค้นหาด้วยตัวเองบน website ไม่เพียงพอ ไม่เป็นปัจจุบัน 
๓.14 ความเชื่อมั่นต่อการด าเนินการของ อย. กลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่ “เชื่อมั่น”ต่อการด าเนินการ

ของ อย. (ร้อยละ 70.32) ส่วนหนึ่ง “ไม่มีความเห็น” (ร้อยละ ๒๕.๘๐) มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ ๓.๘๘) ที่ตอบว่า 
“ไม่เชื่อม่ัน”(รายละเอียดเพิ่มเติมดูในภาคผนวก 10) โดยมีประเด็นหลักๆ ได้แก่  

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่เหมือนกันในเรื่องเดียวกัน  
- เจ้าหน้าที่แต่ละคนไม่มีความ consistency 
- ความล่าช้าในการอนุญาต (ยาแผนโบราณ และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
 
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเมื่อวิเคราะห์แล้ว สรุปได้ดังนี้ 

 ความคิดเห็นที่สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อการให้บริการของ อย. ของกลุ่มผู้ประกอบการได้แก่ บริการที่
ได้รับเหนือกว่าความคาดหมาย (ร้อยละ 11.64) เหตุผลที่ผู้รับบริการตัดสินใจมาติดต่อ อย. ด้วยตนเอง (ร้อยละ 
37.90) ความเห็นว่าเครื่องหมาย อย. ว่าสามารถสร้างความคุ้มค่าและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้  (ร้อยละ
๙๓.๖๑) ความยินดีให้ความร่วมมือกับ อย. ในการช่วยเหลือสังคม (ร้อยละ ๙๗.๗๒) รวมถึงความประทับใจที่มีต่อ
การให้บริการของ อย. (ร้อยละ 46.58) เมื่อพิจารณาแล้วพบว่ามาจากเหตุผลหลัก 3 ประเด็นหลัก ได้แก่  

๑) การให้บริการทีส่ะดวกรวดเร็วขึ้น 
๒) การให้ข้อมูล/ ค าแนะน า ที่กระชับชัดเจน  ละเอียด ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจง่าย ตรงประเด็นเป็น

ประโยชน์ น าไปปฏิบัติได้ 
๓) เจ้าหน้าทีสุ่ภาพ มีมารยาท พูดจาดี ยิ้มแย้ม เป็นมิตร ตั้งใจ ใส่ใจ เข้าใจ ใจเย็น อดทน เป็นกันเอง  
 

 ความคิดเห็นที่สะท้อนมุมมองด้านลบต่อการให้บริการของ อย. ได้แก่ เหตุผลประกอบความคิดเห็นว่า
บริการที่ได้รับต่ ากว่าความคาดหมาย (ร้อยละ 20.75) ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ (ร้อยละ 56.66) เหตุผลประกอบความ
คิดเห็นว่าจะไม่แนะน าให้ผู้อ่ืนมาติดต่อ อย. ด้วยตัวเอง (ร้อยละ 8.90) ประเด็นที่ อย. ควรปรับปรุง (ร้อยละ ๓๗.๔๔) 
ประเด็นที่เห็นว่า อย. ด้อยกว่าเมื่อเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ (ร้อยละ ๑๑.42) เหตุผลประกอบความเห็นว่าไม่เชื่อมั่นต่อ
การด าเนินการของ อย. (ร้อยละ ๓.๘๘) เมื่อพิจารณาแล้วพบว่ามีความสอดคล้องไปในทางเดียวกัน 5 ประเด็นต่อไปนี้  

๑) ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการระยะเวลาการรอคอยรับบริการระยะเวลาด าเนินการล่าช้า รอ
นาน ขั้นตอนยุ่งยาก ซับซ้อน  

๒) ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเรื่องเดียวกันเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ค าแนะน าไม่
เหมือนกัน ปฏิบัติไม่เหมือนกัน 

๓) พฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไม่มี service mind ไมสุ่ภาพ ไม่มีมารยาท แสดงกิริยาไม่ดี  
๔) การไม่เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการบ่อยครั้งเมื่อ อย. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือแบบฟอร์มข้อมูลที่

เผยแพร่ให้ผู้ประกอบการค้นหาด้วยตัวเองบน website ไม่เพียงพอ ไม่เป็นปัจจุบัน 
๕) การให้ข้อมูล/ค าแนะน า ที่ไมช่ัดเจน ไม่ละเอียด ครบถ้วน ตรงประเด็นถูกต้อง เข้าใจง่าย  
 



๓๘ 

 

ซึ่งทั้ง 5 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้กลุ่มประกอบเห็นว่า อย. ปรับปรุง และคาดหวังต่อการ
ให้บริการของ อย. รวมถึงต้องการการส่งเสริมหรือสนับสนุนจาก อย. ซึ่ง อย. ควรให้ความส าคัญในการเร่งปรับปรุง / 
พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการให้เกินความคาดหมาย 
 

กลุ่มผู้รับอนุญาต 
 

จากผลส ารวจในบทที่ 2 ค าถามคัดกรองเบื้องต้นพบว่า กลุ่มผู้รับอนุญาตที่พบกับเจ้าหน้าที่ขณะเข้า
ตรวจสอบสถานประกอบการ (ร้อยละ 31.43) มีน้อยกว่าผู้ที่ไม่พบเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 68.57) ท าให้เหลือกลุ่ม
ตัวอย่างเป้าหมาย เพียง 1 ใน 3 ของผู้ที่ประสงค์จะตอบแบบสอบถาม (ตารางที่ 2-3) ดังนั้น เพ่ือให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างเป้าหมายมากขึ้น ในปีต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงกับกลุ่มผู้รับอนุญาตให้ชัดเจนถึงวัตถุประสงค์
การส ารวจเพื่อน าข้อมูลไปพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ อย.ก่อนเชิญชวนให้ตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ เพ่ือให้
ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่และสะท้อนการปฏิบัติงานของ อย. ได้จริง ครบตามจ านวนทีค่าดหวัง 

ในกลุ่มผู้รับอนุญาต ผลการส ารวจไม่พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นบุคคลธรรมดา  หน่วยงานราชการ 
องค์กรมหาชน มูลนิธิ และที่ตั้งสถานประกอบการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ต่างจังหวัด (ร้อยละ 54.55) และตั้งอยู่กรุงเทพ 
(ร้อยละ 45.45) ณ ปัจจุบัน เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ให้แตกต่างดังนั้น การส ารวจในปีต่อไปควรตัดข้อค าถามนี้ออกเพ่ือลดจ านวนข้อค าถามลง  

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 กลุ่มผู้รับอนุญาต จ านวน 11 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 90.91) มีอายุอยู่ระหว่าง 31 - 40 ปี 
และ 41-50 ปี (ร้อยละ 36.36) มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า (ร้อยละ 100.00) ทั้งหมดเป็น
พนักงาน/ผู้รับมอบอ านาจ (ร้อยละ 100) อยู่ในองค์กรเอกชน (ร้อยละ 81.82) เป็นกลุ่มกิจการขนาดย่อม (SME) 
(ร้อยละ 36.36) ด าเนินกิจการผลิตเพ่ือขายทั้งในประเทศและส่งออก (ร้อยละ 42.11) รวมถึง ขาย / จ าหน่าย
และน าเข้า (ร้อยละ 26.32 และ 15.79) มีสถานประกอบการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ต่างจังหวัด 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่ได้จากผลการส ารวจ ทั้งหมดมา
จากตัวแทนผู้รับอนุญาตที่เป็นพนักงาน/ผู้รับมอบอ านาจ และทั้งหมดที่มีการศึกษาระดับตรีหรือสูงกว่า โดยส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในองค์กรเอกชน กลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อม (SME) ซึ่งมีโอกาสได้รับการตรวจติดตาม ยกระดับ
การพัฒนาธุรกิจ หรือการรับรองคุณภาพสินค้าจากหน่วยงานงานภาครัฐอ่ืนๆ ซึ่งท าให้เกิดข้อเปรียบเทียบและ
ความคาดหวัง ดังนั้น การยกระดับการให้บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มผู้รับอนุญาต ควรมุ่ง
พัฒนา / ปรับปรุงการให้บริการโดยเทียบเคียงกับภาครัฐอื่นๆ 

 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ ของ อย. 
 

ความพึงพอใจโดยรวม ผลส ารวจพบว่าในกลุ่มผู้รับอนุญาตมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก (ร้อยละ 84.09) โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในทุกด้าน คือ ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอน (ร้อยละ 88.66) 
ด้านคุณภาพของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 84.09) และด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ (ร้อยละ 84.73) เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดจากผลการส ารวจในแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้ 



๓๙ 

 

ด้านการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ ทุกประเด็นกลุ่มผู้รับอนุญาตมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยประเด็นที่มี
ระดับความพึงพอใจสูงกว่าประเด็นอ่ืน คือ ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 90.91) รองลงมา คือ
ความสุภาพ กิริยา มารยาท (ร้อยละ 86.36) 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน ทุกประเด็นกลุ่มผู้รับอนุญาตมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยประเด็นที่มีความพึง
พอใจสูงสุด คือความชัดเจน โปร่งใส ของทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ90.91) 

ด้านคุณภาพของการปฏิบัติงาน กลุ่มผู้รับอนุญาตได้รับการสอบถามความพึงพอใจในประเด็นเดียว คือ 
การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย / มาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งผลจากการส ารวจกลุ่มผู้รับอนุญาตมีความพึงพอใจ
มากที่สุด (ร้อยละ 84.09) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พบว่ากลุ่มผู้รับอนุญาตมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในทุกด้านและทุกประเด็น 
โดยมจีุดเด่นของการปฏิบัติงานของ อย. ที่ต้องก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษาระดับความพึงพอใจของกลุ่ม
ผู้รับอนุญาตไว้ คือ  

- ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน 
- ความชัดเจน โปร่งใส ของทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย / มาตรฐานที่ก าหนด   
มีข้อสังเกตว่าความคิดเห็นนี้มาจากกลุ่มผู้รับอนุญาต เพียงจ านวน 11 ราย ดังนั้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความ

น่าเชื่อถือมากขึ้นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้รับอนุญาตให้ตอบแบบ
ส ารวจเพื่อประเมินการปฏิบัติงานของ อย. เพิ่มข้ึน 
 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อย. 
 

3.1 ความคิดเห็นต่อการที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสถานประกอบการ กลุ่มผู้รับอนุญาตส่วนใหญ่เห็นว่าการที่
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสถานประกอบการมีการปฏิบัติเป็นไปตามความคาดหมาย (ร้อยละ 72.73)  ส่วนที่เห็นว่า
บริการที่ได้รับต่ ากว่าความคาดหมาย (ร้อยละ 9.09) ให้เหตุผลว่า มาตรฐานการตรวจของเจ้าหน้าที่แต่ละคนไม่
เหมือนกัน รูปแบบการตรวจยังเป็นเหมือนเดิม มีเพียงส่วนน้อยที่เห็นว่าบริการที่ได้รับเหนือกว่าความคาดหมาย 
(ร้อยละ 18.18) ด้วยเหตุผลว่า เคยรู้สึกว่าแต่เจ้าหน้าที่น่ากลัว แต่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่สุภาพและเอาใจใ ส่
ผู้ประกอบการดีทุกท่าน ผ่อนคลาย และกล้าเข้ารับค าปรึกษามากขึ้น  

๓.๒  ความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อการที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ พบว่ามีประเด็นเดียวที่กลุ่ม
ผู้รับอนุญาตมีความไม่พึงพอใจ คือ ผลการตรวจสอบ (2 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.18) ซึ่งเป็นไปได้ว่าพบการกระท า
ผิดจากที่ยื่นขออนุญาตไว้  เช่น พบว่าสถานประกอบการไม่ถูกสุขลักษณะ และเจ้าหน้าที่ได้มีการตักเตือน 
ด าเนินการตามกฎหมาย เป็นต้น ไม่ได้มาจากการปฏิบัติงานของ อย. โดยตรง   

3.๓  ความคิดเห็นต่อการกล่าวชม อย. ต่อญาติ พ่ีน้อง หรือเพ่ือนฯ  เป็นการค้นหาความคิดเห็นเชิงบวกที่
มีต่อการปฏิบัติงานของ อย. และจากผลการส ารวจพบว่ากลุ่มผู้รับอนุญาตส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.73) มีความเห็น
เชิงบวกต่อ อย. บางส่วนตอบว่า “ไม่แน่ใจ” (ร้อยละ 18.18)  มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 9.09) ที่เลือกตอบปฏิเสธ 
เนื่องจากเห็นว่า อย.ยังท างานเป็นระบบราชการแบบเดิม เป็นส่วนๆ ไม่มีการพัฒนา/ปฏิรูปการท างาน ขาดการบูร
ณาการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน 



๔๐ 

 

๓.4 ความคิดเห็นต่อเครื่องหมาย อย. ว่าสามารถสร้างความคุ้มค่าและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่
นั้นกลุ่มผู้รับอนุญาตส่วนใหญ่เห็นว่า “ได้” (ร้อยละ 90.91)  มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เห็นว่า “ไม่ได้” (ร้อยละ 
9.09)  

๓.5 ความยินดีให้ความร่วมมือกับ อย. ในการช่วยเหลือสังคม  กลุ่มผู้รับอนุญาตทั้งหมดยินดีให้ความ
ร่วมมือกับ อย. ในการช่วยเหลือสังคม (ร้อยละ 100.00) 

๓.6 ความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของ อย.กลุ่มผู้รับอนุญาตส่วนใหญ่ “คาดหวัง”ในเรื่องนี้ (ร้อยละ 
81.82) แต่ไม่ระบุสิ่งที่คาดหวังมีเพียงส่วนน้อยที่ตอบว่า “ไม่มีความเห็น”(ร้อยละ 18.18)  

๓.7 ความคาดหวัง/ ต้องการให้ อย. ส่งเสริมหรือสนับสนุน กลุ่มผู้รับอนุญาต ทั้งหมดแสดงความเห็นว่า
คาดหวัง/ ต้องการให้ อย. ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) แต่ไม่ได้ระบุประเด็นที่คาดหวัง/ต้องการการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน 

๓.8 ความคิดเห็นต่อ อย. ในเรื่องที่ควรปรับปรุงกลุ่มผู้ รับอนุญาตส่วนใหญ่ “ไม่มีความเห็น”             
(ร้อยละ 72.73) มีเพียงส่วนน้อยที่เห็นว่า อย. “ควรปรับปรุง” (ร้อยละ 27.27) แต่ไม่ได้แสดงความเห็นเพ่ิมเติม
ว่า อย. ควรปรับปรุงประเด็นใด  

๓.9 ความประทับใจต่อการปฏิบัติงานของ อย.กลุ่มผู้รับอนุญาตส่วนน้อยเท่านั้นที่ “ไม่มีความเห็น” (ร้อยละ 
27.27) ในเรื่องนี้ ส่วนใหญ่ “ประทับใจ” การปฏิบัติงานของ อย. (ร้อยละ 72.73) แต่ไม่ระบุเหตุผลที่มีความ
ประทับใจ 

๓.10 ความคิดเห็นต่อการให้ปฏิบัติงานของ อย. เทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ กลุ่มผู้รับอนุญาต ส่วนใหญ่เห็นว่า
การปฏิบัติงานของ อย. “ไม่แตกต่าง” เมื่อเทียบกับหน่วยงานอ่ืน (ร้อยละ 63.64) “ดีกว่า” (ร้อยละ 27.27) มี
เพียงส่วนน้อยที่เห็นว่า อย. “ด้อยกว่า” (ร้อยละ 9.09) โดยไม่ระบุเหตุผลใดๆ ประกอบความคิดเห็น 

๓.11 ความเชื่อมั่นต่อการด าเนินการของ อย.กลุ่มผู้รับอนุญาตส่วนใหญ่ “เชื่อมั่น”ต่อการด าเนินการของ 
อย. (ร้อยละ 72.73) ส่วนหนึ่ง “ไม่มีความเห็น” (ร้อยละ 18.18) มีเพียงส่วนน้อยที่ตอบว่า “ไม่เชื่อมั่น” (ร้อยละ 
9.09) โดยให้เหตุผลว่าเพราะยังพบเห็นผู้ประกอบการที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ อย. ยังตรวจไม่พบและ
ด าเนินการ 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พบว่าในกลุ่มผู้รับอนุญาตส่วนใหญ่เห็นว่าปฏิบัติงานของ อย. เป็นไปตามความ
คาดหมาย และเหนือกว่าความคาดหมายไม่มีประเด็นใหญ่ๆ ที่ท าให้รู้สึกไม่พึงพอใจ ส่วนใหญ่มีความเห็นเชิงบวก
และจะกล่าวชม อย. ต่อญาติ พี่น้อง หรือเพ่ือนฯ และเห็นว่าเครื่องหมาย อย. ว่าสามารถสร้างความคุ้มค่า /เพ่ิม
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้รวมถึงยินดีให้ความร่วมมือกับ อย. ในการช่วยเหลือสังคม 

แต่มีข้อสังเกตว่า กลุ่มตัวอย่างผู้รับอนุญาตทั้งหมดที่คาดหวัง/ ต้องการให้ อย. ส่งเสริมหรือสนับสนุน และ
กลุ่มผู้รับอนุญาตส่วนน้อยที่มีความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของ อย.  หรือ เห็นว่า อย. ควรปรับปรุง หรือเห็นว่า 
อย. ด้อยกว่าเมื่อเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ ไม่ได้ระบุประเด็นหรือเหตุผลใดๆ ประกอบความคิดเห็น ท าให้ไม่มีข้อมูล
เพียงพอน ามาใช้พัฒนา/ปรับปรุง การปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้รับอนุญาตได้ตรงประเด็น  

อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มตัวอย่างบางส่วนได้ให้ความคิดเห็นที่อาจน ามาใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ 
1)  มาตรฐานการตรวจของเจ้าหน้าที่แต่ละคนไม่เหมือนกัน รูปแบบการตรวจยังเป็นเหมือนเดิม 
2) อย.ยังท างานเป็นระบบราชการแบบเดิม เป็นส่วนๆ ไม่มีการพัฒนา/ปฏิรูปการท างาน ขาดการบูรณา

การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน 
3) ยังพบเห็นผู้ประกอบการที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ อย. ยังตรวจไมพ่บและด าเนินการ  
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กลุ่มผู้ร้องเรียน 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 กลุ่มผู้ร้องเรียนจ านวน 32 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 87.50) มีอายุอยู่ระหว่าง 20-40 ปี 
(ร้อยละ 56.26) และบางส่วนอายุ 41-50 ปี (ร้อยละ 31.25) มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า (ร้อย
ละ 87.50) โดยมากเป็นประชาชนทั่วไป (ร้อยละ 62.50) มีวัตถุประสงค์การร้องเรียนเพ่ือแจ้งเบาะแส / พบการ
กระท าผิดกฎหมาย : การแสดงฉลาก คุณภาพสินค้าและใบอนุญาตหมดอายุ  ฉลากสินค้าไม่ตรงกับของ
ต่างประเทศ (ร้อยละ 75.00) มากกว่าได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของ อย. หรือจากการใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ร้อยละ 25.00) โดยรับทราบช่องทางการร้องเรียนของ อย. ทางอินเตอร์เน็ต อย. (ร้อยละ 21.95) 
มากกว่าช่องทางอ่ืน และผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่เลือกมาร้องเรียนด้วยตนเอง (ร้อยละ ๗๘.๑๓) มากกว่าการร้องเรียน
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ ๑๘.๗๕) หรือทางโทรศัพท์ / สายด่วน อย. 1556 (ร้อยละ ๓.๑๓) 

 
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่ได้จากผลการส ารวจมาจากกลุ่มผู้

ร้องเรียนที่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-40 ปี มีการศึกษาระดับตรีหรือสูงกว่า และมีสถานะเป็น
ประชาชนทั่วไปเมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์การร้องเรียนพบว่าส่วนใหญ่มาเพ่ือแจ้งเบาะแส / พบการกระท าผิด
กฎหมาย สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนผู้บริโภคที่มีการศึกษาโดยเฉพาะเพศชาย ช่วงอายุระหว่าง 20-40 ปี สนใจ
คุณภาพ ความปลอดภัย และต้องการความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่ง อย. ดูแล จึงแจ้งเบาะแสการกระท า
ความผิด โดยรับรู้ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของ อย. ผ่านทางอินเตอร์เน็ต อาจเนื่องมาจากปัจจุบันคนส่วนใหญ่
ใช้สมาร์ทโฟนและสื่อสังคมออนไลน์ แต่กลับเลือกมาร้องเรียนด้วยตนเอง เมื่อดูข้อมูลเหตุผลที่มาร้องเรียนด้วย
ตนเองพบว่ากลุ่มผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่เชื่อมั่นความรวดเร็วในการตอบสนองข้อร้องเรียน (ร้อยละ 59.38 ตารางที่  
2-38)   

ดังนั้น หาก อย. ได้มีการพัฒนาหรือสร้างกระบวนงานในบางขั้นตอนของภารกิจการติดตามความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ จะเป็นการสร้างความผูกพันกับผู้รับบริการ
กลุ่มหนึ่งได้มากขึ้น ส าหรับช่องทางอินเตอร์เน็ตน่าจะเป็นช่องทางหลักที่ อย. เลือกใช้ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนผู้บริโภคได้อย่างดี และควรให้ความส าคัญกับพัฒนาปรับปรุงการให้บริการรับเรื่อง
ร้องเรียนที่ผู้ร้องเรียนมาด้วยตนเองให้ได้รับบริการแบบมี service mind มีความสะดวก รวดเร็ว และน่าประทับใจ  

ข้อสังเกตพบว่าไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามเลือกร้องเรียนผ่านช่องทาง จดหมาย/ หนังสือราชการเลย ดังนั้น 
ในการส ารวจครั้งต่อไปจึงไม่จ าเป็นต้องมีตัวเลือกนี้ 

 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ ของ อย. 

 
จากผลการส ารวจในกลุ่มตัวอย่างผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 

72.66) โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดด้านเจ้าหน้าที่/ บุคลากรผู้ให้บริการ (ร้อยละ 80.21) ส่วนด้านที่กลุ่มผู้
ร้องเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากแต่น้อยกว่าทุกด้าน คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม (ร้อย
ละ 69.42) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจากผลการส ารวจในแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้ 
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ด้านเจ้าหน้าที่/ บุคลากรผู้ให้บริการ  ประเด็นที่ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดมี ๓ ประเด็น คือ 
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ (ร้อยละ 83.59) ความสุภาพ กิริยา มารยาท (ร้อยละ 82.81) และความรู้ 
ความช านาญในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 80.47) ส่วนประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยกว่าทุกประเด็น คือการแต่ง
กายและบุคลิกภาพ (ร้อยละ 7๖.๕6) 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน ประเด็นที่กลุ่มผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก (ร้อยละ ๗๕.๗๘) โดย
ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากกว่าประเด็นอ่ืนๆ คือ ความสะดวก รวดเร็ว ของการให้บริการ (ร้อยละ ๗๖.๕๖) ส่วน
ประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ คือ ระยะเวลาทั้งหมดที่มารับบริการ (ร้อยละ 75.๐๐) 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม ประเด็นที่กลุ่มผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจมากกว่าทุก
ประเด็น คือ ความสะดวกของช่องทางการร้องเรียน (ร้อยละ 76.56) และประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
ความเพียงพอของที่นั่งรอรับบริการร้องเรียน (ร้อยละ ๕๙.๓๘) 

ด้านคุณภาพของบริการที่ ได้รับ  ภาพรวมในด้านนี้กลุ่มผู้ ร้องเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก              
(ร้อยละ ๗๗.๘๒) ทั้งสองประเด็น คือ ความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของบริการที่ได้รับ (ร้อยละ 
๗๖.๕๖)และบริการที่ได้รับคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ (ร้อยละ ๗๗.๓๔) 

 
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พบว่ามีเพียงด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/ บุคลากรผู้ให้บริการที่กลุ่มผู้

ร้องเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด นอกนั้นมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยเฉพาะด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกและสภาพแวดล้อมระดับความพึงพอใจน้อยกว่าด้านอื่นๆ ในทุกประเด็น  

ดังนั้น จุดเด่นของการให้บริการของ อย. ในการให้บริการผู้ร้องเรียน ที่ต้องก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือรักษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้ร้องเรียนไว้ คือ  

- ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
- ความสุภาพ กิริยา มารยาทของเจ้าหน้าที่  
- ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน 
ส าหรับจุดอ่อนของการให้บริการที่ต้องพัฒนาปรับปรุงต่อไป เพ่ือยกระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้

ร้องเรียนให้มากยิ่งขึ้น ควรเน้นที่ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม ได้แก่  
- ความเพียงพอของที่นั่งรอรับบริการร้องเรียน  
- ความทันสมัยของเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการให้บริการ  
- ความเพียงพอของแบบฟอร์ม เอกสารคู่มือต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับบริการ  
- ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่  
- ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ  
- ความสะดวกของช่องทางการร้องเรียน 

อีกส่วนหนึ่งควรพัฒนาขั้นตอน กระบวนงานเพื่อให้ระยะเวลาทั้งหมดที่ผู้ร้องเรียนมาใช้บริการรวดเร็วขึ้น 
 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้ารับบริการจาก อย. 
 

3.1 ความคิดเห็นต่อบริการที่ได้รับ กลุ่มผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่เห็นว่าบริการที่ได้รับตรงตามความคาดหมาย 
(ร้อยละ ๖๘.๗๕) ส่วนที่เห็นว่าบริการที่ได้รับเหนือความคาดหมาย (ร้อยละ 21.88) เพราะเห็นว่า 

- เจ้าหน้าที่สอบถามชัดเจน / ตรงประเด็น  
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- ได้รับการดูแลด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง   
- ตรงวัตถุประสงค์  
มีเพียงส่วนน้อยที่เห็นว่าบริการที่ได้รับต่ ากว่าความคาดหมาย (ร้อยละ ๙.๓๘) เพราะเห็นว่า 
- เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลด้วยอารมณ์หงุดหงิด 
- ใช้ระยะเวลาด าเนินงานนานกว่าจะส าเร็จผล 
- ได้รับโฆษณาล่าช้า ส่งผลกระทบต่อบริษัท 
- ไม่ได้รับการตอบกลับถึงผลการด าเนินการ 
๓.๒ ความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของ อย. จากการส ารวจกลุ่มผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่ตอบว่า “ไม่มี” 

(ร้อยละ ๖๕.๖๓) ส่วนที่เหลือ (ร้อยละ ๓๔.๓๗) มีความไม่พึงพอใจในการเข้ารับบริการร้องเรียนที่ อย. ใน           
3 ประเด็น ได้แก่  

1) พฤติกรรมการให้บริการ (ร้อยละ 12.50) 
2) ระยะเวลาในการตอบสนองข้อร้องเรียน (ร้อยละ 12.50)  
3) ระยะเวลารอคอยในการรับเรื่องร้องเรียน (ร้อยละ 9.3๗) 
3.๓   ความคิดเห็นต่อการแนะน าให้ผู้อ่ืนมาร้องเรียนที่ อย. ด้วยตัวเอง กรณีถ้าญาติ พ่ีน้อง หรือเพ่ือนมี

แจ้งเบาะแส / พบการกระท าผิดกฎหมาย  หรือได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ  หรือได้รับผลกระทบจาก
การด าเนินงานของ อย. กลุ่มผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่ตอบว่า “แนะน า” ให้มาร้องเรียนที่ อย. (ร้อยละ 78.13) ส่วน
หนึ่งตอบว่า “ไม่แน่ใจ” (ร้อยละ  15.63 ) ส่วนที่ตอบว่า “ไม่แนะน า” (ร้อยละ 6.25) ผู้ร้องเรียนไม่ได้ให้เหตุผล
ประกอบใดๆท าให้ค าตอบข้อนี้ไม่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการบริการได้ 

๓.4 ความเห็นต่อการเลือกกลับมาใช้บริการร้องเรียนที่ อย. ด้วยตัวเอง กลุ่มผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่ตอบว่า 
“ใช่” (ร้อยละ 84.38) โดยให้เหตุผลเพ่ิมเติมว่า อย. น่าจะเป็นช่องทางที่ด าเนินการได้ตรงจุดมากกว่าไปที่อ่ืน       
(1 ราย)  และ สะดวก รวดเร็ว (1 ราย)  ส าหรับกลุ่มผู้ร้องเรียนที่ตอบ “ไม่ใช่” (๑ ราย) และ “ไม่แน่ใจ” (4 ราย) 
ให้เหตุผลว่าเพราะเจ้าหน้าที่และพนักงานที่ตอบรับทางโทรศัพท์บริการไม่ดี (1 ราย)  ไม่มั่นใจว่าจะได้ผลเนื่องจาก
ยังคงเห็นการใช้วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 2 3 ผสมขายกันทั่วไปอย่างเสรี เช่น น้ ายาล้างรถ เครื่องยนต์ ยาง กระจก 
ฯลฯ ซึ่งไม่ยุติธรรมต่อคนที่ท าถูกต้อง (1 ราย)   

๓.5 เหตุผลที่ผู้ร้องเรียนครั้งนี้เลือกมาติดต่อกับ อย. ด้วยตัวเอง ส่วนใหญ่เพราะ “เชื่อมั่นความรวดเร็วใน
การตอบสนองข้อร้องเรียน” (ร้อยละ 59.38) ส่วนที่เหลือเป็นเหตุผลด้านความเชื่อมั่นที่มีต่อการด าเนินการของ 
อย. (ร้อยละ ๔๐.๖๒) 

๓.6 ความคิดเห็นต่อระยะเวลารอคอยจนถึงได้เข้ารับบริการ กลุ่มผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลารอคอย
น้อยกว่า 30 นาที (ร้อยละ ๖๖.๔๙) รองลงมา คือ 30 นาที จนถึง 1 ชั่วโมง (ร้อยละ ๒๑.๕๒) มีเพียงส่วนน้อยที่
ใช้เวลารอคอยมากกว่า 1 ชั่วโมง (ร้อยละ ๑๑.๙๙)  

๓.๙ ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ อย. กลุ่มผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่ “ไม่มีความเห็น” 
(ร้อยละ ๖๘.๗๕) ส่วนกลุ่มที่ “มีความคาดหวัง” (ร้อยละ 31.25) ระบุประเด็นหลักๆ ที่คาดหวังต่อการให้บริการ
ของ อย.ได้แก่ 

- พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ควรสุภาพ ยินดีให้บริการตอบค าถามอย่างเต็มใจ ตอบ
ค าถามได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

- การด าเนินการติดตาม ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รวดเร็ว โปร่งใส ยุติธรรมต่อทุกฝ่าย 
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- มีเจ้าหน้าที่ติดตามเรื่อง และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบความคืบหน้าและผลด าเนินการของ อย. โดยตลอด 
สร้างความน่าเชื่อถือในการท างาน  

- คาดหวังเห็นคนผิดถูกลงโทษ ปกป้องคนท าถูกต้องและประชาชนปลอดภัย 
๓.11 ความคิดเห็นว่า อย. ควรปรับปรุง หรือไม่ ในเรื่องใดบ้าง กลุ่มผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่ “ไม่มีความเห็น” 

(ร้อยละ ๗๑.๘๘) และมีบางส่วนที่เห็นว่า “ควรปรับปรุง” (ร้อยละ 28.13) แต่ไม่ได้แสดงความเห็นเพ่ิมเติมว่า อย. 
ควรปรับปรุงประเด็นใด  

๓.12 ความประทับใจ อย./ เจ้าหน้าที่ ในการเข้ารับบริการ กลุ่มผู้ร้องเรียนบางส่วน “ไม่มีความเห็น” 
(ร้อยละ ๓๔.๓7) ส่วนใหญ่ “ประทับใจ”ในการมารับบริการจาก อย. (ร้อยละ 65.63) แต่ไม่ระบุประเด็นที่มีความ
ประทับใจต่อ อย.  

๓.13 ความคิดเห็นต่อการให้บริการของ อย. เทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ กลุ่มผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่เห็นว่า อย. 
ให้บริการ “ดีกว่า” เมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ (ร้อยละ ๕๓.๑๓) ส่วนหนึ่ง “ไม่มีความเห็น” (ร้อยละ ๓๑.๒๕)   มี
เพียงส่วนน้อยที่เห็นว่า อย. “ด้อยกว่า” (ร้อยละ ๑๕.๖๓) ทั้งนี้ ไม่ระบุเหตุผลประกอบความคิดเห็นใด 

๓.14 ความเชื่อมั่นต่อการด าเนินการของ อย. ในกลุ่มผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่ “เชื่อมั่น”ต่อการด าเนินการ
ของ อย. (ร้อยละ 68.75) ส่วนหนึ่ง “ไม่มีความเห็น” (ร้อยละ ๒๑.๘๘) มีเพียงส่วนน้อยที่ตอบว่า “ไม่เชื่อมั่น” 
(ร้อยละ ๙.๓๘) โดยมี 2 ราย ให้เหตุผลว่า ๑) เพราะยังพบเห็นการขายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายอยู่ ๒) บริการช้า 
พฤติกรรมไม่สุภาพในการพูดคุยทางโทรศัพท์  
 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พบว่ากลุ่มผู้ร้องเรียนที่เลือกมาติดต่อกับ อย. ด้วยตัวเองส่วนใหญ่เพราะ 
“เชื่อมั่นความรวดเร็วในการตอบสนองข้อร้องเรียน และความเชื่อมั่นที่มีต่อการด าเนินการของ อย. เมื่อพิจารณา
เหตุผลของกลุ่มผู้ร้องเรียนที่เห็นว่าบริการที่ได้รับต่ ากว่าความคาดหมาย ประเด็นที่กลุ่มผู้ร้องเรียนไม่พึงพอใจ 
เหตุผลประกอบความคิดเห็นว่าจะไม่มาร้องเรียนด้วยตนเองในครั้งต่อไป เหตุผลประกอบความเห็นว่าไม่เชื่อมั่นต่อ
การด าเนินการของ อย. และความคาดหวังของกลุ่มผู้ร้องเรียนที่มีต่อการให้บริการของ อย.แล้ว พบว่ามีความ
สอดคล้องไปในทางเดียวกัน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

1. พฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่  เช่น เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลด้วยอารมณ์หงุดหงิดให้บริการทาง
โทรศัพท์ไม่สุภาพ โดยกลุ่มผู้ร้องเรียนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนด้วยความสุภาพ ยินดีให้บริการตอบ
ค าถามอย่างเต็มใจตอบค าถามได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

2. ระยะเวลาด าเนินการตอบสนองข้อร้องเรียนล่าช้า นานกว่าจะเห็นผลส าเร็จ ไม่เชื่อมั่นว่าจะได้ผล
เนื่องจากยังคงพบเห็นการกระท าความผิด การขายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายอยู่ไม่ยุติธรรมต่อคนที่ท าถูกต้อง ซึ่ง
ความคาดหวังของกลุ่มผู้ร้องเรียน คือ การด าเนินการติดตาม ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รวดเร็ว โปร่งใส ยุติธรรมต่อ
ทุกฝ่ายเห็นคนผิดถูกลงโทษ ปกป้องคนท าถูกต้องและประชาชนปลอดภัย 

3. การตอบกลับผลการด าเนินการกลุ่มผู้ร้องเรียนคาดหวังให้ อย. ติดตามเรื่องและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ความคืบหน้า 

ดังนั้นหาก อย. จะพัฒนา / ปรับปรุงการให้บริการ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือในการด าเนินการ และ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ร้องเรียนให้มากยิ่งขึ้น ควรให้ความส าคัญกับ 3 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น 
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ข้อสังเกต 
1. มีกลุ่มผู้ร้องเรียนที่ใช้เวลารอคอยมากกว่า 1 ชั่วโมงอยู่ร้อยละ 11.99 แต่มีผู้ให้ความเห็นไม่พึงพอใจ

ต่อระยะเวลารอคอยในการรับเรื่องร้องเรียนเพียงร้อยละ 9.3๗ ทั้งนี้ ไม่มีข้อมูลจากค าถามปลายเปิดที่กล่าวความ
ล่าช้าในการรับเรื่องร้องเรียน 

2. กลุ่มผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่ที่แสดงความเห็นว่าประทับใจในการมารับบริการจาก อย.แต่ไม่ได้ระบุประเด็น
ทีช่ัดเจน 

3. กลุ่มผู้ร้องเรียนบางส่วนเห็นว่า อย. ควรปรับปรุง อย. ด้อยกว่าเมื่อเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ รวมถึงไม่
แนะน าให้ผู้อ่ืนมาร้องเรียนที ่อย. ด้วยตัวเอง แต่ไม่ไดแ้สดงความเห็นเพิ่มเติมว่า อย. ควรปรับปรุงพัฒนาในประเด็น
ใด 
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บทที่ 4 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ส ารวจความพึงพอใจและ

ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านระบบ online  โดยเริ่มด าเนินการส ารวจ ตั้งแต่วันที่            
1 เมษายน 2562 รวบรวมและสรุปความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างช่วงเดือนเมษายน – กันยายน 2562 จากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้รับบริการ 2 กลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1 กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มผู้ประกอบการ ๒) กลุ่มผู้รับอนุญาต และ     
๓) กลุ่มผู้ร้องเรียน จ านวนรวม 482 ราย เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ จ านวน 438 รายกลุ่มผู้รับอนุญาต 11 ราย 
กลุ่มผู้ร้องเรียน 32 ราย ผลการส ารวจสรุปได้ดังนี้  
 
สรุปผลการส ารวจ 
 

กลุ่มผู้ประกอบการ 
 
ข้อมูลทั่วไป 
 
 กลุ่มผู้ประกอบการ จ านวน 438 ราย  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 59.13) มีอายุอยู่ระหว่าง       
31-40 ปี (ร้อยละ 45.21) มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า (ร้อยละ 85.38) ส่วนมากเป็นพนักงาน/ผู้รับ
มอบอ านาจ (ร้อยละ 75.80) อยู่ในองค์กรเอกชน (ร้อยละ 86.99) เป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs) ที่มี
พนักงานทั้งบริษัทไม่เกิน 50 คน และกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางที่มีพนักงานทั้งบริษัทไม่เกิน  200 คน (ร้อยละ 
34.47 และร้อยละ 23.75) ส่วนมากด าเนินกิจการน าเข้า (ร้อยละ 30.30) และผลิตเพ่ือขายในประเทศรวมถึง
ขาย/จ าหน่าย (ร้อยละ 21.36 และ 21.03) 

 
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของกลุ่มผู้ประกอบการ 

ความพึงพอใจ 
ในกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ ผลส ารวจพบว่ามีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก           

(ร้อยละ 79.11) โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดด้านคุณภาพและบริการที่ได้รับ (ร้อยละ 80.85) คือ ได้รับบริการที่
ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความต้องการ  และบริการที่ได้รับคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ ส่วนด้านที่กลุ่มผู้ประกอบการ
มีความพึงพอใจในระดับมาก แต่น้อยกว่าทุกด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่/ บุคลากรผู้ให้บริการ (ร้อยละ 75.80) เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดจากผลการส ารวจในแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้ 

ด้านเจ้าหน้าที่/ บุคลากรผู้ให้บริการ ประเด็นที่กลุ่มผู้ประกอบการพึงพอใจมากที่สุด คือ ความซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่เรียกรับของตอบแทน หรือสินบน (ร้อยละ 80.23) รองลงมา คือ การแต่งกาย
และบุคลิกภาพ (ร้อยละ 77.95) ส่วนประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยกว่าทุกประเด็น คือ การให้ข้อมูล/ ค าแนะน า 
ชัดเจน ครบถว้น ถูกต้อง เข้าใจง่าย ตรงประเด็น (ร้อยละ 72.36) 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนภาพรวมกลุ่มผู้ประกอบการมีความพึงพอใจระดับมาก (ร้อยละ ๗๘.๑๗) โดย
ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือการให้บริการเป็นไปตามตามล าดับคิวก่อน-หลัง (ร้อยละ 8๔.๘๒) รองลงมา
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คือล าดับขั้นตอนการให้บริการชัดเจนเข้าใจง่าย (ร้อยละ ๗๘.๔๒) ส าหรับประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยกว่าทุก
ประเด็น คือ ระยะเวลาทั้งหมดที่มารับบริการ (ร้อยละ 74.66) 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม ภาพรวมกลุ่มผู้ประกอบการมีความพึงพอใจระดับมาก โดย
ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 2 ประเด็น คือ ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ให้บริการ (ร้อยละ 85.45) 
ความเพียงพอของที่นั่งรอรับบริการ (ร้อยละ 80.14) ตามล าดับ ส่วนประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยกว่าทุก
ประเด็น คือ  ความเพียงพอของป้าย/ สัญลักษณ์/ ประกาศต่างๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ (ร้อยละ 74.66)  

ด้านคุณภาพของบริการที่ได้รับ กลุ่มผู้ประกอบการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (ร้อยละ ๘๐.๘๕) โดย
กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากที่สุดในทุกประเด็นและประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ความถูกต้อง ครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการของบริการที่ได้รับ (ร้อยละ 8๑.๔๕) 

 
ความไม่พึงพอใจ 
กลุ่มผู้ประกอบการมีความไม่พึงพอใจ ใน 5 ประเด็นเรียงตามล าดับ ได้แก่ 
1) ระยะเวลาการรอคอยรับบริการ (ร้อยละ 14.21)  
2) ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ (ร้อยละ 12.97)  
3) พฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 11.90)  
4) ความสะดวก รวดเร็วของบริการ (ร้อยละ 10.30) 
5) ระยะเวลาการให้บริการตามที่ได้รับแจ้ง (ร้อยละ 7.28) 

และกลุ่มผู้ประกอบการได้ให้รายละเอียดเพ่ิมเติมความไม่พึงพอใจการเข้ารับบริการจาก อย. ซึ่งน ามาจัดกลุ่ม
ประเด็นแล้วพบว่ากลุ่มผู้ประกอบการมีความไม่พึงพอใจเรียงตามล าดับ ดังนี้  

๑) พฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ : ประเด็นความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงาน 
๒) ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ : ประเด็นช่องทางการเข้าถึงบริการทางโทรศัพท์ ระบบ       

e-submission การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่มีการเปลี่ยนแปลง 
๓) ความสะดวก รวดเร็วของบริการ : ระบบขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากซ้ าซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่

แน่นอน 
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการของ อย. 

ความคิดเห็นต่อบริการที่ได้รับ 
กลุ่มผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่เห็นว่าต่อบริการที่ได้รับตรงตามความคาดหมาย (ร้อยละ ๖๗.๘๕) ส่วนกลุ่ม

ผู้ประกอบการที่เห็นว่าบริการที่ได้รับต่ ากว่าความคาดหมาย (ร้อยละ 20.75) มีเหตุผล ๓ ประเด็นแรก ได้แก่  
- ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 
- การให้ข้อมูล/ ค าแนะน า  
- ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

ส่วนกลุ่มที่เห็นว่าบริการที่ได้รับเหนือกว่าความคาดหมาย (ร้อยละ 11.64) มีเหตุผล ๓ ประเด็นแรก ได้แก่  
- ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 
- การให้ข้อมูล/ ค าแนะน า   
- ความสุภาพ กิริยา มารยาท  

 



๔๘ 

 

ความคิดเห็นเชิงบวกต่อการให้บริการของ อย. 
กลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่าหากมีญาติ พ่ีน้อง หรือเพ่ือนที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพจะแนะน าให้มาติดต่อ อย. ด้วยตัวเอง (ร้อยละ ๗๗.๘๕) มีเพียงส่วนน้อยที่ตอบว่า “ไม่แน่ใจ” 
(ร้อยละ 13.24) ส่วนที่ตอบว่า “ไม่แนะน า” (ร้อยละ 8.90) ให้เหตุผลในประเด็นหลักๆ ได้แก่  

- ให้บริการล่าช้า รอนาน  ขั้นตอนยุ่งยาก ซับซ้อน  
- เจ้าหน้าที่ไม่มีมารยาท ให้บริการไม่สุภาพ 
- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือแบบฟอร์มบ่อยครั้ง   
ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจมาติดต่อ อย. ด้วยตัวเอง 
กลุ่มผู้ประกอบการที่ครั้งนี้ตัดสินใจมาติดต่อกับ อย. ด้วยตนเองให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ ๓ ล าดับ

แรก ได้แก่ 
- เคยมาติดต่อก่อนหน้านี้แล้ว (ร้อยละ 47.03) 
- เจ้าหน้าที่บริการดี (ร้อยละ 27.85) 
- เชื่อมั่นความรวดเร็ว (ร้อยละ 10.05) 
ส่วนการทีผู่้ประกอบการเลือกที่จะ “กลับมา” ติดต่อ อย. ด้วยตัวเองในครั้งต่อไปหรือไม่นั้น ส่วนใหญ่ตอบ

ว่า “กลับมา” (ร้อยละ 84.๒๕) มีเพียงส่วนน้อยที่ตอบว่า “ไม่แน่ใจ” (ร้อยละ ๑๐.๐๕) และ “ไม่กลับมาอีก / ให้
ผู้อื่นมาแทน” (ร้อยละ ๕.๗๑)  

ความคิดเห็นต่อระยะเวลารอคอยจนถึงได้เข้ารับบริการ 
กลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าตนใช้ระยะเวลารอคอยน้อยกว่า 30 นาที (ร้อยละ ๕๗.๙๙) รองลงมา 

คือ 30 นาที จนถึง 1 ชั่วโมง (ร้อยละ ๒๗.๔๐) มีเพียงส่วนน้อยที่เห็นว่าใช้เวลารอคอยมากกว่า 1 ชั่วโมง       
(ร้อยละ๑๔.๑๖)  

ความคิดเห็นต่อเครื่องหมาย อย. ว่าสามารถสร้างความคุ้มค่าและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
ส าหรับความคิดเห็นว่าเครื่องหมาย อย. สามารถสร้างความคุ้มค่าและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่

นั้นกลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่า“ได้” (ร้อยละ ๙๓.๖๑) โดยมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เห็นว่า“ไม่ได้”      
(ร้อยละ ๖.๓๙)  

ความคิดเห็นต่อ อย. หาก อย. ขอความร่วมมือกับ อย. ในการช่วยเหลือสังคม  
กลุ่มผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่ยินดีให้ความร่วมมือกับ อย. ในการช่วยเหลือสังคม (ร้อยละ ๙๗.๗๒) โดยมี

เพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่ยินดีให้ความร่วมมือกับ อย. ในการช่วยเหลือสังคม (ร้อยละ ๒.๒๘) 
ความคาดหวังต่อการให้บริการของ อย.  
กลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่ “ไม่มีความเห็น” เรื่องความคาดหวังต่อการให้บริการของ อย. (ร้อยละ 

๕๔.๑๑) ส่วนกลุ่มที่แสดงความเห็นว่า “คาดหวัง” (ร้อยละ ๔๕.๘๙) มีประเด็นหลักๆ ได้แก่  
- ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ  
- การให้ข้อมูล/ ค าแนะน า ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจง่าย ตรงประเด็น   
- ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
ความคาดหวัง/ ต้องการให้ อย. ส่งเสริมหรือสนับสนุน 
กลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่ “ไม่มีความเห็น” ว่าคาดหวัง / ต้องการให้ อย. ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ร้อย

ละ ๖๗.๑๒) ส่วนกลุ่มที่แสดงความเห็นว่า “ต้องการการส่งเสริมหรือสนับสนุน” (ร้อยละ ๓๒.๘๘) มีประเด็นหลักๆ 
ได้แก่ 



๔๙ 

 

- ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 
- ความเพียงพอของประกาศต่างๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ  
- การให้ข้อมูล/ ค าแนะน า ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจง่าย ตรงประเด็น  
ความเห็นต่อ อย. ในเรื่องที่ควรปรับปรุง 
กลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่ “ไม่มีความเห็น” ว่า อย. ควรปรับปรุงการให้บริการในเรื่องใด (ร้อยละ 

๖๒.๕๖) ส่วนกลุ่มที่แสดงความเห็นว่า “ควรปรับปรุง” (ร้อยละ ๓๗.๔๔) มีประเด็นหลักๆ ได้แก่ 
- ความสะดวก รวดเร็ว ของการให้บริการ   
- ระยะเวลาทั้งหมดในการมารับบริการและ  
- ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงความสุภาพ และกริยา มารยาท 
ความประทับใจต่อการปฏิบัติงานของ อย. 
กลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่ “ไม่มีความเห็น” เรื่องความประทับใจในการมารับบริการจาก อย. (ร้อยละ 

๕๓.๔๒) ส่วนกลุ่มที่แสดงความเห็นว่า “ประทับใจ” (ร้อยละ ๕๓.๔๒) มีประเด็นหลักๆ ได้แก่ 
- การให้ข้อมูล/ ค าแนะน า ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจง่าย ตรงประเด็น 
- ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมให้บริการ  
- ความสุภาพ กิริยา มารยาท 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของ อย. เทียบกับหน่วยงาน 
กลุ่มผู้ประกอบการที่เห็นว่าการให้การบริการของ อย. “ไม่แตกต่าง” เมื่อเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ          

(ร้อยละ ๔๖.๑๒) มีพอๆ กับที่เห็นว่าการให้บริการของ อย. “ดีกว่า” เมื่อเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ (ร้อยละ ๔๒.๔๗) 
มีเพียงส่วนน้อยที่เห็นว่า อย. “ด้อยกว่า” (ร้อยละ ๑๑.๕๔) โดยมีประเด็นหลักๆ ได้แก่  

- ระยะเวลาด าเนินการล่าช้า รอนาน  
- มารยาทในการให้บริการ และความรู้ความช านาญของเจ้าหน้าที่  
- ข้อมูลที่ให้ผู้ประกอบการค้นหาด้วยตัวเองบน website ไม่เพียงพอ ไม่เป็นปัจจุบัน 
ความเชื่อมั่นต่อการด าเนินการของ อย.  
กลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่ “เชื่อมั่น”ต่อการด าเนินการของ อย. (ร้อยละ 70.32) ส่วนหนึ่ง “ไม่มี

ความเห็น” (ร้อยละ ๒๕.๘๐) มีเพียงส่วนน้อยทีต่อบว่า “ไม่เชื่อม่ัน” (ร้อยละ ๓.๘๘) โดยมีประเด็นหลักๆ ได้แก่  
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่เหมือนกันในเรื่องเดียวกัน  
- เจ้าหน้าที่แต่ละคนไม่มีความ consistency 
- ความล่าช้าในการอนุญาต  

 
กลุ่มผู้รับอนุญาต 

 
ข้อมูลทั่วไป 

 กลุ่มผู้รับอนุญาต จ านวน 11 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 90.91) มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี
และ41-50 ปี (ร้อยละ 36.36) มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า (ร้อยละ 100.00) ทั้งหมดเป็น
พนักงาน/ผู้รับมอบอ านาจ (ร้อยละ 100) อยู่ในองค์กรเอกชน (ร้อยละ 81.82) เป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อม 
(SMEs) ที่มีพนักงานทั้งบริษัทไม่เกิน 50 คน (ร้อยละ 36.36) ด าเนินกิจการผลิตเพ่ือขายทั้งในประเทศและ
ส่งออก (ร้อยละ 42.11) สถานประกอบการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ต่างจังหวัด 



๕๐ 

 

ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับอนุญาต 
 

ความพึงพอใจ 
ในกลุ่มตัวอย่างผู้รับอนุญาต ผลส ารวจพบว่ามีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 

84.73) โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในทุกด้าน คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน (ร้อยละ 88.66) ด้านคุณภาพของ
การปฏิบัติงาน (ร้อยละ 84.09) และด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ (ร้อยละ 84.73) เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดจากผลการส ารวจในแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ ทุกประเด็นกลุ่มผู้รับอนุญาตมีความพึงพอใจมากที่สุดโดยประเด็นที่มี
ระดับความพึงพอใจสูงกว่าประเด็นอื่น คือความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงาน(ร้อยละ๙0.91) ประเด็นรองลงมา
ความสุภาพกิริยามารยาท (ร้อยละ86.36)  

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนทุกประเด็นกลุ่มผู้รับอนุญาตมีความพึงพอใจมากที่สุดโดยประเด็นที่มีความพึง
พอใจสูงสุด คือ ความชัดเจน โปร่งใส ของทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 90.91) 

ด้านคุณภาพของการปฏิบัติงาน กลุ่มผู้รับอนุญาตได้รับการสอบถามความพึงพอใจในประเด็นเดียว คือ 
การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย / มาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งผลจากการส ารวจกลุ่มผู้รับอนุญาตมีความพึงพอใจ
มากที่สุด (ร้อยละ 84.09) 

 
ความไม่พึงพอใจ 
จากผลการส ารวจกลุ่มผู้รับอนุญาตมีความไม่พึงพอใจจากการที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ 

ในประเด็นเดียว คือ ผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 18.18) 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการของ อย. 
 
ความคิดเห็นต่อการที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสถานประกอบการ 
กลุ่มผู้รับอนุญาตส่วนใหญ่เห็นว่าการที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสถานประกอบการมีการปฏิบัติเป็นไปตามความ

คาดหมาย (ร้อยละ 72.73)  ส่วนที่เห็นว่าบริการที่ได้รับต่ ากว่าความคาดหมาย (ร้อยละ 9.09) ให้เหตุผลว่า 
มาตรฐานการตรวจแต่ละคนไม่เหมือนกันและรูปแบบการตรวจยังเป็นเหมือนเดิม มีเพียงส่วนน้อยที่เห็นว่าบริการที่
ได้รับเหนือกว่าความคาดหมาย (ร้อยละ 18.18) ด้วยเหตุผลว่า เคยเจอแต่เจ้าหน้าที่ที่น่ากลัวในความรู้สึก แต่
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่สุภาพและเอาใจใส่ผู้ประกอบการดีทุกท่าน ผ่อนคลาย และกล้าเข้ารับค าปรึกษามากขึ้น  

ความคิดเห็นเชิงบวกต่อการปฏิบัติงานของ อย. 
กลุ่มผู้รับอนุญาต ส่วนใหญ่ ให้ความเห็นว่าจะกล่าวชมอย. ต่อญาติ พ่ีน้อง หรือเพ่ือนที่ประกอบกิจการ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ร้อยละ 72.73)  บางส่วนตอบว่า “ไม่แน่ใจ” (ร้อยละ 18.18)  มีเพียงส่วนน้อย   
(ร้อยละ 9.09) ที่เลือกตอบว่าไม่กล่าวชม อย. ต่อญาติ พ่ีน้อง หรือเพ่ือนที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เนื่องจากเห็นว่ายังท างานเป็นระบบราชการแบบเดิม ท างานเป็นส่วนๆ ยังไม่มีการพัฒนา/ปฏิรูปการ
ท างาน ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน 

ความคิดเห็นต่อเครื่องหมาย อย. ว่าสามารถสร้างความคุ้มค่าและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
ส าหรับความคิดเห็นว่าเครื่องหมายอย. สามารถสร้างความคุ้มค่าและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่

นั้นกลุ่มผู้รับอนุญาตส่วนใหญ่เห็นว่า“ได”้ (ร้อยละ 90.91) โดยมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เห็นว่า“ไม่ได้” (รอ้ยละ9.09)  



๕๑ 

 

ความคิดเห็นต่อ อย. หาก อย. ขอความร่วมมือกับ อย. ในการช่วยเหลือสังคม  
กลุ่มผู้รับอนุญาต ส่วนใหญ่ยินดีให้ความร่วมมือกับ อย. ในการช่วยเหลือสังคมทั้งหมด (ร้อยละ 100.00) 
ความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของ อย.  
กลุ่มผู้รับอนุญาต ส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของ อย. (ร้อยละ 81.82) และไม่มีความเห็น

เกี่ยวกับความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของ อย. (ร้อยละ 18.18) แต่ไม่ระบุสิ่งที่คาดหวัง 
ความคาดหวัง/ ต้องการให้ อย. ส่งเสริมหรือสนับสนุน 
กลุ่มผู้รับอนุญาต ทั้งหมดแสดงความเห็นว่าคาดหวัง/ ต้องการให้ อย. ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ร้อยละ 

๑๐๐.๐๐) แต่ไม่ได้ระบุประเด็นที่คาดหวัง/ ต้องการการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
ความเห็นต่อ อย. ในเรื่องที่ควรปรับปรุง 
กลุ่มผู้รับอนุญาตส่วนใหญ่ “ไม่มีความเห็น” (ร้อยละ 72.73) มีเพียงส่วนน้อยที่เห็นว่า อย. “ควร

ปรับปรุง” (ร้อยละ 27.27) ไม่แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า อย. ควรปรับปรุงประเด็นใด  
ความประทับใจต่อการปฏิบัติงานของ อย. 
กลุ่มผู้รับอนุญาตส่วนน้อยเท่านั้นที่ “ไม่มีความเห็น” (ร้อยละ 27.27) ในเรื่องนี้ ส่วนใหญ่ “ประทับใจ” 

การปฏิบัติงานของ อย. (ร้อยละ 72.73) แต่ไม่ระบุเหตุผลที่มีความประทับใจ  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของ อย. เทียบกับหน่วยงาน 
กลุ่มผู้รับอนุญาต ส่วนใหญ่เห็นว่า การปฏิบัติงานของ อย. “ไม่แตกต่าง” เมื่อเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ อย. 

(ร้อยละ 63.64) การปฏิบัติงานของ อย. “ดีกว่า” เมื่อเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ (ร้อยละ 27.27) มีเพียงส่วนน้อย
ที่เห็นว่า อย. “ด้อยกว่า” (ร้อยละ 9.09) ทั้งนี้ ไม่ระบุเหตุผลประกอบความคิดเห็นใด 

ความเชื่อมั่นต่อการด าเนินการของ อย.  
กลุ่มผู้รับอนุญาตส่วนใหญ่ “เชื่อมั่น”ต่อการด าเนินการของ อย. (ร้อยละ 72.73) ส่วนหนึ่ง “ไม่มี

ความเห็น” (ร้อยละ 18.18) มีเพียงส่วนน้อยที่ตอบว่า “ไม่เชื่อมั่น” (ร้อยละ 9.09) โดยให้เหตุผลว่าเพราะยังพบ
เห็นผู้ประกอบการที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่ยังไม่โดน อย. ตรวจพบและด าเนินการ  
 

กลุ่มผู้ร้องเรียน 
 
ข้อมูลทั่วไป 

 
 กลุ่มผู้ร้องเรียนจ านวน 32 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 87.50) มีอายุอยู่ระหว่าง 20-40 ปี 

(ร้อยละ 56.26) และบางส่วนอายุ 41-50 ปี (ร้อยละ 31.25) มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า (ร้อย
ละ87.50) โดยมากเป็นประชาชนทั่วไป (ร้อยละ 62.50) มีวัตถุประสงค์การร้องเรียนเพ่ือแจ้งเบาะแส / พบการ
กระท าผิดกฎหมาย : การแสดงฉลาก คุณภาพสินค้าและใบอนุญาตหมดอายุ  ฉลากสินค้าไม่ตรงกับของ
ต่างประเทศ (ร้อยละ 75.00) มากกว่าได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของ อย. หรือจากการใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ(ร้อยละ 25.00) โดยรับทราบช่องทางการร้องเรียนของ อย. ทางอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ ๔8.75) และสื่อ
สิ่งพิมพ์ เช่นหนังสือพิมพ์ วารสาร อย (ร้อยละ 21.95) มากกว่าช่องทางอ่ืน และผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่เลือกมา
ร้องเรียนด้วยตนเอง (ร้อยละ ๗๘.๑๓) มากว่าการร้องเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ ๑๘.๗๕) หรือทาง
โทรศัพท์ / สายด่วน อย. 1556 (ร้อยละ ๓.๑๓) 

 



๕๒ 

 

ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ร้องเรียน 
 
ความพึงพอใจ 
ในกลุ่มตัวอย่างผู้ร้องเรียน จากผลการส ารวจมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 

72.66) โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดด้านเจ้าหน้าที่/ บุคลากรผู้ให้บริการ (ร้อยละ 80.21) ส่วนด้านที่กลุ่มผู้
ร้องเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากแต่น้อยกว่าทุกด้าน คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม     
(ร้อยละ 69.42) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจากผลการส ารวจในแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้ 

ด้านเจ้าหน้าที่/ บุคลากรผู้ให้บริการ  ประเด็นที่ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดมี ๓ ประเด็น คือ 
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ (รอ้ยละ 83.59) ความสุภาพ กิริยา มารยาท (ร้อยละ 82.81) และความรู้ 
ความช านาญในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 80.47) ส่วนประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยกว่าทุกประเด็น คือการแต่ง
กายและบุคลิกภาพ (ร้อยละ 7๖.๕6) 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในภาพรวมกลุ่มผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก (ร้อยละ ๗๕.๗๘) โดย
ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากกว่าประเด็นอ่ืนๆคือความสะดวก รวดเร็ว ของการให้บริการ (ร้อยละ ๗๖.๕๖) ส่วน
ประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ คือ ระยะเวลาทั้งหมดที่มารับบริการ (ร้อยละ 75.๐๐) 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม ประเด็นที่กลุ่มผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจมากกว่าทุก
ประเด็น คือ ความสะดวกของช่องทางการร้องเรียน (ร้อยละ 76.56) และประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
ความเพียงพอของที่นั่งรอรับบริการร้องเรียน (ร้อยละ ๕๙.๓๘) 

ด้านคุณภาพของบริการที่ได้รับ ในภาพรวมกลุ่มผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก (ร้อยละ ๗๗.๘๒) 
และมีความพึงพอใจมากในทั้งสองประเด็น คือ ความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของบริการที่ได้รับ 
(ร้อยละ ๗๖.๕๖) และบริการที่ได้รับคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ (ร้อยละ ๗๗.๓๔) 

 
ความไม่พึงพอใจ 
ผลการส ารวจกลุ่มผู้ร้องเรียนมีความไม่พึงพอใจในการเข้ารับบริการร้องเรียนที่ อย. ใน 3 ประเด็น ได้แก่  
1) พฤติกรรมการให้บริการ (ร้อยละ 12.50) 
2) ระยะเวลาในการตอบสนองข้อร้องเรียน (ร้อยละ 12.50)  
3) ระยะเวลารอคอยในการรับเรื่องร้องเรียน (ร้อยละ 9.35) 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการของ อย. 
 

ความคิดเห็นต่อบริการที่ได้รับ 
กลุ่มผู้ร้องเรียน ส่วนใหญ่เห็นว่าต่อบริการที่ได้รับตรงตามความคาดหมาย (ร้อยละ ๖๘.๗๕)  ส่วนที่เห็นว่า

บริการที่ได้รับเหนือความคาดหมาย (ร้อยละ 21.88) มีเหตุผล คือ ๑) เจ้าหน้าที่สอบถามชัดเจน / ตรงประเด็น ๒) 
ได้รับการดูแลด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ๓) ตรงวัตถุประสงค์ มีเพียงส่วนน้อยที่เห็นว่าบริการที่ได้รับต่ ากว่าความ
คาดหมาย (ร้อยละ ๙.๓๘)  ด้วยเหตุผล ๑) เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลด้วยอารมณ์หงุดหงิด ๒) ใช้ระยะเวลาด าเนินงาน
นานกว่าจะส าเร็จผล ๓) ได้รับโฆษณาล่าช้า ส่งผลกระทบต่อบริษัท ๔) ไม่ได้รับการตอบกลับถึงผลการด าเนินการ 

 
 



๕๓ 

 

ความคิดเห็นเชิงบวกต่อการบริการรับเรื่องร้องเรียนของ อย. 
กลุ่มผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่าถ้าญาติ พ่ีน้อง หรือเพ่ือนมีแจ้งเบาะแส / พบการกระท าผิด

กฎหมาย  หรือ ได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ  หรือ ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของ อย. จะ
แนะน าให้มาร้องเรียนที่ อย. (ร้อยละ 78.13) ส่วนที่ตอบว่า “ไม่แนะน า” หรือ “ไม่แน่ใจ” (ร้อยละ 6.25 และ 15.63) ผู้
ร้องเรียนไม่ได้ให้เหตุผลประกอบใดๆ 

ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจมาร้องเรียนที่ อย.  
กลุ่มผู้ร้องเรียนที่เลือกมาร้องเรียนกับ อย.ด้วยตัวเองในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ ให้เหตุผลว่าเพราะเชื่อมั่นความ

รวดเร็วในการตอบสนองข้อร้องเรียน (ร้อยละ 59.38) รองลงมาเพราะเคยร้องเรียนที่อย.มาก่อนหน้านี้แล้ว        
(ร้อยละ 9.38) 

ส่วนการที่กลุ่มผู้ร้องเรียนจะกลับมาร้องเรียนมาท่ี อย. ในครั้งต่อไปหรือไม่นั้น ส่วนใหญ่ตอบว่า “ใช่” (ร้อย
ละ 84.38) โดยให้เหตุผลเพ่ิมเติมว่า อย. น่าจะเป็นช่องทางที่ด าเนินการได้ตรงจุดมากกว่าไปที่อ่ืน (1 ราย) และ 
สะดวก รวดเร็ว (1 ราย) ส าหรับกลุ่มผู้ร้องเรียนที่ตอบ “ไม่ใช่” (๑ ราย) และ “ไม่แน่ใจ” (4 ราย) ให้เหตุผลว่า
เพราะเจ้าหน้าที่และพนักงานที่ตอบรับทางโทรศัพท์บริการไม่ดี (1 ราย) ไม่มั่นใจว่าจะได้ผลเนื่องจากยังคงเห็นการ
ใช้วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 2 3 ผสมขายกันทั่วไปอย่างเสรี เช่น น้ ายาล้างรถ เครื่องยนต์ ยาง กระจก ฯลฯ ซึ่งไม่
ยุติธรรมต่อคนที่ท าถูกต้อง (1 ราย)  

ความคิดเห็นต่อระยะเวลารอคอยจนถึงได้เข้ารับบริการ 
กลุ่มผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลารอคอยน้อยกว่า 30 นาที (ร้อยละ๖๖.๔๙) รองลงมา คือ 30 นาที 

จนถึง 1 ชั่วโมง (ร้อยละ๒๑.๕๒) มีเพียงส่วนน้อยที่ใช้เวลารอคอยมากกว่า 1 ชั่วโมง (ร้อยละ ๑๑.๙๙)  
ความคาดหวังต่อการให้บริการของ อย.  
กลุ่มผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ (ร้อยละ ๖๘.๗๕) ส่วนกลุ่มผู้ร้องเรียนที่แสดงความเห็น 

(ร้อยละ 31.25) ความคาดหวังต่อการให้บริการของ อย. ทั้งในด้านพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่อง
ร้องเรียน การด าเนินการที่รวดเร็ว โปร่งใส มีการติดตาม ตรวจสอบเรื่องท่ีร้องเรียน และการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ความคืบหน้า และผลด าเนินการ 

ความเห็นต่อ อย. ในเรื่องที่ควรปรับปรุง 
กลุ่มผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่ “ไม่มีความเห็น” (ร้อยละ ๗๑.๘๘) มีเพียงส่วนน้อยที่เห็นว่า “ควรปรับปรุง”   

(ร้อยละ 28.13) ไม่แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า อย. ควรปรับปรุงประเด็นใด  
ความประทับใจ อย./ เจ้าหน้าที่ ในการเข้ารับบริการ  
กลุ่มผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่ “ประทับใจ” ในการมารับบริการจาก อย. (ร้อยละ 65.63) มีเพียงส่วนน้อยที่ 

“ไม่มีความเห็น” (ร้อยละ ๓๔.๓๘)  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของ อย. เทียบกับหน่วยงาน 
กลุ่มผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่เห็นว่า อย. ให้บริการ “ดีกว่า” เมื่อเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ (ร้อยละ ๕๓.๑๓) มี

เพียงส่วนน้อยที่เห็นว่า อย. “ด้อยกว่า” (ร้อยละ ๑๕.๖๓) ทั้งนี้ ไม่ระบุเหตุผลประกอบความคิดเห็นใด 
ความเชื่อมั่นต่อการด าเนินการของ อย.  
กลุ่มผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่ “เชื่อมั่น”ต่อการด าเนินการของ อย. (ร้อยละ 68.75) ส่วนหนึ่ง “ไม่มี

ความเห็น” (ร้อยละ ๒๑.๘๘) มีเพียงส่วนน้อยที่ตอบว่า “ไม่เชื่อมั่น” (ร้อยละ ๙.๓๘) โดยให้เหตุผลว่าเพราะยังพบ
เห็นการขายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายอยู่ รวมถึงบริการช้า พฤติกรรมไม่สุภาพในการพูดคุยทางโทรศัพท์ 
 
 



๕๔ 

 

ภำคผนวก 
 
ภาคผนวก 1  แสดงความพึงพอใจในแต่ละประเด็นของผู้รับบรกิาร จ าแนกตามหน่วยงาน 
 

กลุ่มผู้ประกอบการ 
** คะแนนเต็ม 4 

ด้านเจ้าหน้าท่ี/ บุคลากรผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 3.03 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.80 ระดับพึงพอใจมาก) 
ประเด็น OSSC 

ช้ัน 4-5 
อ. ย. พ. ส. วอ. ต. ด. ค่าเฉลี่ย 

๑) ความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ (เช่น ไม่เรียกรับ
ของตอบแทน หรือสินบน)  

3.56 3.35 3.16 3.52 3.33 3.50 3.94 3.67 3.50 

๒) การแต่งกายและบุคลิกภาพ 3.49 3.30 3.04 3.45 3.11 3.50 3.78 3.54 3.40 
๓) การประชาสัมพันธ์และการ

ออกบัตรคิว 
3.45 3.07 3.08 3.43 3.04 3.75 3.72 3.37 3.36 

๔) ความสุภาพ กิริยา มารยาท 3.35 3.12 2.60 3.50 2.96 3.38 3.72 3.60 3.28 
๕) ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 

และพร้อมให้บริการ 
3.27 2.93 2.52 3.48 3.07 3.38 3.72 3.54 3.24 

๖) ความรู้ ความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน 

3.28 2.72 2.92 3.36 3.04 3.13 3.72 3.48 3.21 

๗) การให้ข้อมูล/ ค าแนะน า 
ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจ
ง่าย ตรงประเด็น 

3.19 2.67 2.44 3.43 2.96 3.13 3.61 3.53 3.12 

 
ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอน (ค่าเฉลี่ย 3.13 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.17 ระดับพึงพอใจมาก) 

ประเด็น OSSC 
ช้ัน 4-5 

อ. ย. พ. ส. วอ. ต. ด. ค่าเฉลี่ย 

๘) การให้บริการเป็นไปตามล าดับ
ก่อน - หลัง 

3.39 3.02 3.04 3.57 3.19 3.88 3.83 3.53 3.43 

๙) ล าดับขั้นตอน ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

3.20 2.49 2.28 3.26 2.85 3.13 3.72 3.46 3.05 

๑๐) ความสะดวก รวดเร็ว ของการ
ให้บริการ  

2.92 2.49 2.32 3.17 2.89 3.13 3.72 3.35 3.00 

๑๑) ระยะเวลาทั้งหมด ในการมารับ
บริการ 

2.93 2.47 2.12 3.14 2.81 3.13 3.67 3.40 2.96 

 
 

ภาคผนวก 1 



๕๕ 

 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.65 ระดับพึงพอใจมาก) 
 

ประเด็น OSSC 
ช้ัน 4-5 

อ. ย. พ. ส. วอ. ต. ด. ค่าเฉลี่ย 

๑๒) ความสะดวกของช่องทางการ
เข้าถึงบริการ 

3.18 2.77 2.56 3.24 3.00 3.50 3.67 3.45 3.17 

๑๓) ความเพียงพอของช่องทางใน
การให้บริการ  

3.06 2.60 2.36 3.14 2.81 3.63 3.56 3.41 3.07 

๑๔) ความเพียงพอของที่น่ังรอรับ
บริการ  

3.28 3.00 2.76 3.17 3.04 3.75 3.50 3.25 3.22 

๑๕) ความเพียงพอของแบบฟอร์ม 
เอกสารคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบริการ 

3.01 2.72 2.28 2.95 2.81 3.50 3.39 3.34 3.00 

๑๖) ความเพียงพอของป้าย/ 
สัญลักษณ์/ ประกาศต่างๆ ที่ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ  

2.93 2.47 2.12 3.14 2.81 3.13 3.67 3.40 2.96 

๑๗) ความสะอาดเรียบร้อยของ
สถานท่ีให้บริการ  

3.54 3.19 2.92 3.31 3.15 3.63 3.67 3.48 3.36 

 
ด้านคุณภาพของบริการที่ได้รับ (ค่าเฉลี่ย 3.23 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.85 ระดับพึงพอใจมากที่สุด) 
 

ประเด็น OSSC 
ช้ัน 4-5 

อ. ย. พ. ส. วอ. ต. ด. ค่าเฉลี่ย 

๑๘) ความถูกต้อง ครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการของบริการที่
ได้รับ 

3.29 2.63 2.92 3.31 3.00 3.63 3.67 3.53 3.25 

๑๙) บริการที่ได้รับคุม้ค่าและเป็น
ประโยชน ์

3.20 2.70 2.56 3.29 3.00 3.50 3.72 3.54 3.19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

กลุ่มผู้รบัอนุญาต 
 

ด้านการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ี (ค่าเฉลี่ย 3.38 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.52 ระดับพึงพอใจมากที่สุด) 
 

ประเด็น อ. ย. พ. ส. ต. ค่าเฉลี่ย 
1) การแสดงตนของเจ้าหน้าท่ีเพื่อขอเข้าตรวจสอบ  (เช่น การ

แสดงบัตร แนะน าตัว) 
3.33 3.50 3 2 3 3.25 

2) การแต่งกายและบุคลิกภาพ 3.67 3.83 3 2 2 3.42 
3) ความสุภาพ กิริยา มารยาท  4.00 3.50 3 2 3 3.42 
4) การเอาใจใส่ และรับฟังการชี้แจง ปัญหา ข้อขัดข้อง  3.67 3.50 3 1 3 3.25 
5) การให้ข้อมูลครบถ้วน  ชัดเจน  ถูกต้องทั้งด้านกฎหมาย/ 

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ และอื่นๆ 
3.67 3.33 3 2 3 3.25 

6) ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่
เรียกของตอบแทน 

4.00 3.83 3 2 4 3.67 

7) ความรู้ ความช านาญในการปฏิบตังิาน 3.67 3.50 3 2 4 3.42 
 
ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอน (ค่าเฉลี่ย 3.44 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.11ระดับพึงพอใจมากที่สุด) 

ประเด็น อ. ย. พ. ส. ต. ค่าเฉลี่ย 
8) ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ในการเข้าตรวจสอบ 3.33 3.83 3 2 4 3.50 
9) ความชัดเจน  โปร่งใส ของทุกขั้นตอนการปฏิบตัิงาน  4.00 3.83 3 1 4 3.58 
10) การแจ้งผลการเข้าตรวจสถานประกอบการ  3.33 3.67 3 2 2 3.25 

 
ด้านคุณภาพของการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 3.42 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.42 ระดับพึงพอใจมากที่สุด) 

ประเด็น อ. ย. พ. ส. ต. ค่าเฉลี่ย 
11) เป็นไปตามกฎหมาย / มาตรฐานที่ก าหนด   3.33 3.83 3 1 4 3.42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

 
ภาคผนวก 2  แสดงประเด็นที่ผู้รบับริการกลุม่ผู้ประกอบการเห็นว่าการให้บริการของ อย. เหนือกว่าความคาดหมาย 
 

ด้านเจ้าหน้าท่ี/ บุคลากรผู้ให้บริการ (12) 
ความสุภาพ กิริยา มารยาท (3) 
- เจ้าหน้าท่ียิ้มแย้ม (OSSC) 
- ได้รับค าตอบท่ีดีและมารยาทท่ีดี (วอ.) 
- ให้ค าแนะน าดี สภุาพ รวดเร็ว (ด.) 

ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมให้บริการ (1) 
-  น้องคนท่ีออกใบช าระเงิน ให้บริการดีมาก  (OSSC) 

การให้ข้อมูล / ค าแนะน า (8) 
- ได้ค าตอบท่ีชัดเจนว่าต้องท าอย่างไรต่อไป  (OSSC) 
- ได้ข้อมลูครบถ้วนตามที่ต้องการ  (OSSC) 
- ได้รับค าตอบและความรู้โดยละเอยีด ชัดเจน ท าให้เกิดความมั่นใจในการด าเนินการ  (OSSC) 
- เจ้าหน้าท่ีหมายเลข 16 อธิบายละเอียด เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เป็นกันเอง สุภาพ  (OSSC) 
- ให้รายละเอียดไดค้รบถ้วน และมีเอกสารประกอบท่ีครบถ้วน แสดงตัวอย่างให้เข้าใจง่ายตรงตามความต้องการ  (OSSC) 
- ได้รับค าตอบท่ีครอบคลุมทุกประเด็น พร้อมช้ีแจงอย่างละเอียด   (OSSC) 
- ให้ค าแนะน า เตรียมเอกสารเพิ่มเติม เขียนโน้ตเป็นลายลักษณ์อักษรให้เพื่อให้ท าได้ถูกต้อง  (OSSC) 
- แจ้งกลับผู้ประกอบการ (อ.) 
 

ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอน (10) 
ความสะดวก รวดเร็ว ของการให้บริการ (10) 
- เร็วข้ึน สะดวกขึ้น (3)  (OSSC) 
- รวดเร็วดี  (OSSC) 
- วันน้ีเร็วกว่าท่ีคาดไว้ (OSSC) 
- สะดวกรวดเร็ว (ด.) 
- รวดเร็วกว่าปกติ (พ.) 
- ท างานไม่หลายขั้นตอน รวดเร็ว (ต.) 
- รวดเร็ว และได้ข้อมลูด้านอื่นๆเพิม่เติม (OSSC) 
- เมื่อก่อนใช้เวลานานมาก มาหลายรอบมาก วันน้ีเตรียมจากออฟฟิศ มาถึงรับเรื่องกลับบา้นได้ ประทับใจ (OSSC) 
- มีการปรับตัว ช าระเงินใช้คิวเดมิโดยไมต่้องกดคิวแยกใหม่ รู้สึกว่าช่วยให้งานต่อเนื่องดี ไม่เสียเวลาไปกดคิวแยกกัน (OSSC) 
 

ด้านคุณภาพของบริการที่ได้รับ (1) 
- ถึงแม้จะใช้เวลาในการรอ แต่ก็คุ้มค่ากับการรอ เพราะได้ความรู้มากกว่าที่คิดไว้  (OSSC)  (1) 

 
 
 

ภาคผนวก 2 



๕๘ 

 

กลุ่มผู้ประกอบการเห็นว่าการให้บริการของ อย. ต่ ากว่าความคาดหมาย 
ด้านเจ้าหน้าท่ี/ บุคลากรผู้ให้บริการ (36) 

ความสุภาพ กิริยา มารยาท (7) 
- การบริการที่ไม่เต็มใจ (OSSC) 
- มารยาทของเจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการ (OSSC)  
- แบบฟอร์มมอบอ านาจใส่หัวจดหมายบริษัทมา แต่เจ้าหน้าที่ไม่รับ เจ้าหน้าที่ช่อง 5 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 บริษัทถาม

ว่า “ไม่รับเหรอคะ” เจ้าหน้าตอบว่า "ก็ไม่รับสิคะ" ด้วยน้ าเสียงท่ีห้วนมากค่ะ  (OSSC) 
- เจ้าหน้าตามช่องให้บริการแย่มากๆ (OSSC) 
- พฤติกรรมไม่สุภาพของเจ้าหน้าท่ีและพนักงานในการสนทนาทางโทรศัพท์ (OSSC) 
- เจ้าหน้าที่ดุมาก ให้พนักงานตรงที่กดบัตรคิวดูแล้ว จนท. ก็กดคิวมาให้ แต่กดมาให้ผิดที่ จนท.ที่เคาน์เตอร์ก็บอกว่าผิด มา

ตรงนี้ได้ยังไง พูดดีๆ ก็ได้ เราก็ไม่รู้ เนื่องจาก จนท.กดคิวมาให้ตรงนี้ (ส.) 
- เจ้าหน้าที่ก็หยิ่งมาก โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับสูงว่า ให้ผู้ประกอบการท่านอื่นได้ยิน  มันไม่เป็นการเคารพสิทธิส่วนบุคคล 

สรุปคือ แย่ ไม่มี service mind เลยควรปรับปรุงมาก (พ.) 
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมให้บริการ (7) 
- การบริการช้า เจ้าหน้าท่ีเข้างานสาย (OSSC) 
- เจ้าหน้าท่ี ช่อง 5 นั่งแอบๆ หนีบผมทั้งๆ ที่เกือบเก้าโมง แต่คนเห็นและพูดกันเยอะ มาสองรอบก็เห็นแบบน้ีสองรอบ ทั้งๆ ที่

มีคนรอการเรียกบริการกันเยอะแยะ พูดถามอะไรก็ตอบแบบไม่ใส่ใจ (OSSC) 
- รอเจ้าหน้าท่ีลงนามในเอกสาร Cert.นานมาก (เจอแบบน้ี 2 ครั้งแล้วกับท่านนี้) (ส.) 
- เจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณาไม่กระตือรือร้นในการท างาน (วอ.) 
- เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานช้ากว่าความคาดหมาย (ด.) 
- เจ้าหน้ารับเรื่องไม่สื่อสารกับผู้มาใช้บริการ (ย.) 
- แจ้งว่าให้รอรับแจ้งทางe-mail แต่ไม่ได้รับแจ้งต้องโทรถามเอง  ขณะที่เรื่องเสร็จนานแล้ว (พ.) 

การให้ข้อมูล/ ค าแนะน า (12) 
- เจ้าหน้าท่ีตอบค าถามไม่ตรงความต้องการและไม่ได้ค าตอบที่ชัดเจน ไม่มีการอธิบาย (OSSC) 
- ค าตอบไม่ชัดเจน (OSSC) 
- ช้า อธิบายไม่ชัดเจน (OSSC) 
- ตอบค าถามไม่ชัดเจน ไม่มีเอกสาร ไม่มีการแนะน า หรือข้ันตอนติดต่อ ไม่รู้ข้อมูล (OSSC) 
- เอกสารประกอบที่เตรียมมาไม่ตรงกับที่ยื่นครั้งนี้ ทั้งทีครั้งก่อนใช้แบบที่เตรียมมา คือ มาติดต่อทุกครั้ง จะต้องมากรอก

ข้อมูลใหม่ หรือไม่ก็จะต้องกลับมาอีกรอบ เนื่องจากเอกสารประกอบท่ียื่น มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง ย้ าว่าทุกครั้ง ควรจะมี
ค าแนะน าแจ้งเป็นทางการ (OSSC) 

- เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถให้ค าตอบในข้อซักถามบางค าถาม (ต.) 
- เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเพื่อจะหาช่องว่างหรือข้อบกพร่องเพื่อจะไม่รับเรื่อง  หรือ  ตีกลับ  ก่อนที่จะดูเอกสารทุกช้ินอย่าง

ครบถ้วน ท าให้ต้องเดินทางมาใหม่อีกหลายครั้ง  ครั้งแรกเรื่องนึง ครั้งที่สองอีกเรื่องนึง ครั้งที่สามอีกเรื่องนึง  ทั้งที่เอกสาร
คือชุดเดิม เสียความรู้สึกมากแทนแท่ีจะตรวจละเอียดแต่ไม่ตรวจให้ครบแต่แรก (ส.) 

- แนะน าน้อยมาก (พ.) 
- ไม่ได้รับแนวทางการแก้ไข ในเชิงปฏิบัติ (อ.) 
- ไม่มีเจ้าหน้าท่ีสามารถให้ค าแนะน าเบ็ดเสร็จ (อ.) 



๕๙ 

 

- ตอบค าถามได้ไม่ชัดเจน (อ.) 
- เจ้าหน้าท่ีไม่ให้ค าแนะน าอย่างละเอียด (ย.) 

 
ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน (10) 
- เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน ต้องรอถามเจ้าหน้าท่ีคนอ่ืนเพิ่มในวันถัดไป (เพราะคนท่ีรู้ ลา) (OSSC) 
- ใช้เวลาในการด าเนินการมากกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ท าเอกสารผิดพลาด จึงต้องใช้เวลาแก้ไข (OSSC) 
- มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรูปถ่ายสถานท่ีประกอบการ แต่ไม่มีการแจ้งให้ทราบว่าต้องการรายละเอียดอย่างไร  จึงท าให้

ไม่ครบถ้วนตามที่ จนท. ต้องการ (OSSC) 
- เจ้าหน้าท่ีไม่มีมาตรฐานในการพิจารณาเอกสาร (ไปแต่ละครั้งเรียกเอกสารไม่เหมือนกัน) (OSSC)  
- ไม่สามารถให้ค าตอบที่ชัดเจนได้ (ส.) 
- เจ้าหน้าท่ีขาดความเข้าใจ (ส.) 
- การพิจารณาของเจ้าหน้าที่แต่บุคคลต่างกัน เอกสารเหมือนกัน ครบถ้วนเท่ากัน คิวบัตรสุ่มพบเจ้าหน้าที่รับเรื่องคนละคน 

บางคนเอกสารให้ผ่านบางคนเอกสารไม่ให้ผ่าน และยังห้ามอ้างกันว่าท าไมคนนั้นผ่านได้  ทั้งที่ข้อมูลเอกสารที่เตรียมไว้ก็
ครบถ้วนและถูกต้องตามขั้นตอน ท าให้เอกชนเสียเวลามากข้ึน (ด.) 

- เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติไม่เหมือนกัน (ด.) 
- การยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่อง  ไม่สามารถให้ค าเสนอแนะ หรือค าตอบได้ ได้เพียงแค่ว่า ไม่ทราบค่ะ ต้องรอ (ย.) 
 

ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอน (29) 
 
การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน – หลัง (3) 
- การบริหารจัดการคิวแย่มาก (OSSC) 
- การให้บัตรคิว ด้านล่าง (บัตรชมพู_ฟ้า) เจ้าหน้าที่เริ่มเวลาไม่ตรงกัน วันนี้ 4/7/19 เริ่มแจก 07.40 น. เพราะมาช้า และ

มัวแต่คุยเรื่องหวยกับ รปภ. อีกท้ังยังไม่แจ้ง ผปก รับบัตร ผลคือ คนที่มารอก่อนหน้า ถูกแซงคิวโดยใครก็ไม่ทราบที่เดินมา
ทักเจ้าหน้าท่ีท่านนั้น แล้วได้บัตรล าดับที่ 1 ไป (OSSC) 

- ช่อง 8 ท างานช้า เหมือนยังล าดับความส าคัญไม่ได้ ไม่แน่ใจว่าให้บริการตามล าดับหรือไม่ (OSSC) 
ล าดับขั้นตอน ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน (3) 
- ไม่มีขั้นตอนระบุชัดเจน ท าให้สับสนในผู้ที่ไม่ได้มาติดต่อเป็นประจ า (OSSC) 
- ขั้นตอนซับซ้อน ในหนึ่งผลิตภัณฑ์ต้องด าเนินการติดต่อหลายหน่วยงาน จนเกิดความสับสน และเสียเวลานาน (อ.) 
- เวลายื่นค าขอ มีการขอเอกสารมากจนเกินความจ าเป็น (อ.) 

ความสะดวก รวดเร็ว ของการให้บริการ (15) 
- ช้า (OSSC) 
- รอนาน (OSSC) 
- รอคิวนานมาก (OSSC) 
- รอใช้เวลานานไป (OSSC) 
- ล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนด (OSSC) 
- การยื่นเอกสารใช้เวลารอนานมาก (OSSC) 
- การตรวจพิจารณาเอกสารจากเภสัชช้า (OSSC) 



๖๐ 

 

- รอพิจารณาเอกสารเป็นเวลานาน (5 ช่ัวโมง) (OSSC) 
- คิดว่าจะรวดเร็วกว่านี้ รอเจ้าหน้าท่ีนานเป็นช่ัวโมง (OSSC) 
- ใช้เวลาในการพิจารณาค าขอจากเจ้าหน้าที่ในห้องส านักยานาน (OSSC) 
- ใช้เวลาในการพิจารณานานมาก ยื่นเรื่องตอนศูนย์เปิดเวลา 08:30 ต้องรอถึงช่วงบ่าย เสียเวลาทั้งวันในการมายื่นเรื่อง 

(OSSC) 
- รอเจ้าหน้าท่ีผู้ลงนาม นานมาก เจ้าหน้าท่ีมักไม่อยู่เคาน์เตอร์ สอบถามผู้ยื่นท่านยื่นก็เคยเจอแบบเดียวกัน (OSSC) 
- พิจารณาเอกสารล่าช้า (ด.) 
- ใช้เวลานานไป (พ.) 
- มีความล่าช้าเกินไป (โฆษณาเครื่องมือแพทย์) (พ.) 

ความเพียงพอของช่องทางในการให้บริการ  (5) 
- ช่องในการให้บริการน้อยเกินไป (OSSC) 
- รอนานมาก คนหนึ่งคุยนานเป็นช่ัวโมง ควรเพิ่มช่องและเจ้าหน้าท่ีด้วย (OSSC) 
- เปิดช่องทางให้สอบถามและส่ง form ให้ทางอีเมล์ได้ เพื่อไม่ต้องเข้าไป อย. หลายรอบ (OSSC) 
- ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่อีกช่อง (OSSC) 
- ควรเพิ่มเรื่องให้สามารถปรึกษาได้มากกว่า 3 เรื่อง (OSSC) 

ทั้งหมด ในการมารับบริการ (3) 
- เจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณาค าขอที่น่ังในห้อง ossc ช้ัน 4 ตรวจค าขอที่เกี่ยวกับยา (ไม่ใช่น้องตรง smart counter) พิจารณาค าขอ

ที่นัดรับภายใน 1 วัน ช้ามากค่ะ ท าให้มีคิวค้างจ านวนมากไปถึงวันถัดไป ส่งผลท าให้ ถึงแม้จะยื่นค าขอเป็นคิวที่ 1 ของวัน
ตั้งแต่เช้า 8.30 น. แต่กว่าเอกสารจะได้เริ่มตรวจ (prescreen) และไปช าระเงินได้ คือตอนบ่าย ของวันเดียวกัน ทั้งๆที่เป็น
ค าขอที่ไม่ได้มีความซับซ้อนเลยในการตรวจเอกสาร จึงอยากให้ตรวจสอบหรือพิจารณาการงานของ จนท ส่วนดังกล่าวให้ดี
ขึ้น หรือหากกว่าปริมาณงานไม่เหมาะสมกับจ านวนบุคลากร ossc ก็ควรปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากข้ึน (OSSC) 

- คู่มือประชาชนระบุว่าระยะเวลา 1 วันท าการแต่การยื่น นย.8 ไม่เคยใช้เวลา 1 วันท าการเลย ต้องมารอที่ one stop 
หลายวันจึงจะจบกระบวนการ อยากให้ปรับปรุง หรือปรับปรุงคู่มือประชาชนให้ตรงตามความจริง จะได้ไม่ต้องเสียเวลารอ 
(OSSC) 

- ระยะเวลาในการพิจารณาการโฆษณาเครื่องมือแพทย์เป็นไปอย่างช้ามากๆ บางค าขอมากกว่า 1 เดือนถึงจะเรียกแก้ไขซึ่งไม่
เท่าทันกับความต้องการของการโฆษณาทั้งที่เผื่อเวลาไว้เป็นหลักเดือนแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานมากเกินไปและนานเกิน
กว่าระยะเวลาที่ระบุในคู่มือ และเจ้าหน้าท่ีไม่อ่านเอกสารเลย เพราะมักจะให้เข้าไปช้ีจุดที่เอกสารว่าอยู่ตรงไหนในเนื้อหาทั้ง
ที่ยื่นไปเป็นเดือนแล้ว (พ.) 

 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม (11) 
ความสะดวกของช่องทางการเข้าถึงบริการ (7) 
- ระบบ Internet ช้ามากกกก 2 อาทิตย์ก่อนมาก็ช้ามากก ไม่คิดว่าวันนี้มาจะช้าแบบเดิม รอออกใบช าระเงินนานประมาณ

ครึ่งชม. ทั้งๆ ที่ตอนเปิดศูนย์ที่ช้ัน 4 ใหม่ๆบริการได้เร็วกว่านี้มาก (OSSC) 
- ระบบเน็ตโหลดช้ามาก จึงท าให้ จนท. ปฎิบัติงานล่าช้า คิวยาว เสร็จไม่ทัน 16.30 น. ซึ่ง ฝ่ายการเงินปิดแล้ว  เดินทางมา

ไกลมาก รอทั้งบ่าย จน 16.30 น.การเงินปิดพอดี ได้มาช าระเงินอาทิตย์หน้าเลย ทุกอย่างเกือบ OK เหลือ ระบบโหลดช้า
มาก (OSSC) 



๖๑ 

 

- อย. ไม่รับค าร้องขอยกเลิกใบจดแจ้งเครือ่งส าอาง โดยไล่ให้ไปติดต่อ สสจ. ท้ังที่อุตส่าห์มาหาถึงที่เพ่ือด าเนินการเรื่องอื่นด้วย 
(ขอ CFS) ควรรับเรื่องไปจะได้ไม่ต้องไป สสจ. อีก (OSSC) 

- ติดต่อเจ้าหน้าท่ีได้ยาก (ย.) 
- ระบบขั้นตอนในการตรวจ อนุมัติ สามารถท าให้กระชับกว่านี้ได้ ระบบ E-Submission ต้องปรับปรุงในเรื่องความเสถียร 

รวมทั้งให้ User-friendly มากขึ้น (อ.) 
- เจ้าหน้าที่ให้ส่งข้อมูลในไลน์ ซึ่งบางครั้งเป็นสูตรไม่อยากให้ผู้อื่นรับทราบ ครั้นส่งเมลก็ไม่มีเจ้าหน้าที่แจ้งตอบ ต้องติดตาม

ทางโทรศัพท ์ซึ่งสายมักไม่ค่อยว่า เมื่อติดต่อได้แล้วก็บอกก าลังด าเนินการ ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่ใช้เวลา 2 วัน (อ.) 
- ระบบที่ทางกองให้ผู้ประกอบการใช้ยื่นนั้นไม่มีความเสถียร ทุกครั้งที่มีการ reject ไม่มีการอ้างอิงถึง comment ของ

เจ้าหน้าท่ีคนก่อน ก็เหมือนเริ่มต้นใหม่ ไม่เหมือนแบบเดิม ท่ีไปเจอท่ี OSSC (พ.) 
 

ความเพียงพอของป้าย/ สัญลักษณ์/ ประกาศต่างๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ (4) 
- เอกสารมีการแก้ไขในระบบ แต่ไม่มีวันเดือนปีในการอัพเดท ท าให้เกิดการแก้ไขเอกสารการยื่นค าขอ และค าตอบของ

เจ้าหน้าท่ีที่ตอบผู้ประกอบการคือ กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริง การเดินทางไป อย ของ
ผู้ประกอบการในครั้งนั้นท าให้เสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (เครื่องมือแพทย์) (OSSC) 

- แบบฟอร์มบางอย่างไม่ update ในระบบ อย. ท าให้เตรียมเอกสารมาแล้วต้องกลับไปแก้ไข ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงฟอร์ม 
อยากให้ update http://pca.fda.moph.go.th/entrepreneur.php?type2=2 ทันที (OSSC) 

- มีการขอรูปเพิ่มในการเปลี่ยนแปลงเภสัชในใบอนุญาตน าสั่ง Check list มีการเปลี่ยนแปลงจากท่ีพิมพ์มาแค่ 2 สัปดาห์ (ย.) 
- ข้อมูลไม่ชัดเจน ให้เข้าหาในเว็บไซด์อย่างเดียวซึ่งในเว็บไซด์ก็มีข้อมูลไม่ครบถ้วนเข้าถึงได้อยาก ข้อมูลคลุมเครือ ไม่มีการ

อัพเดตให้ทันต่อโลกท่ีมีการพัฒนา (อ.) 
 
ด้านคุณภาพของบริการที่ได้รับ (3) 
บริการที่ได้รับคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ (3) 
- เมื่อเปรียบเทียบกับการบริการ ossc ที่จุดบริการเดิมอาคารเก่างานช้าลงมากกกๆ ทั้งที่ผู้ประกอบการมีการจ่าย

ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น (OSSC) 
- ควรปรับปรุงมาก เพราะทาง อย. ได้รายได้จากผู้ประกอบการ ควรใส่ใจไม่ใช้ให้ผู้ประกอบการต้องท าเหมือนเจ้าหน้าที่เป็น

พระเจ้า (พ.) 
- แย่ลงกว่าแต่ก่อน ทั้งที่เก็บเงินค่าพิจารณาในราคาสูงมาก (ย.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

 
ภาคผนวก 3 เหตุผลอื่นๆ ที่กลุ่มผู้ประกอบการไม่พึงพอใจการใหบ้ริการของ อย. 
 

ด้านเจ้าหน้าท่ี/ บุคลากรผู้ให้บริการ (12) 
 

ความสุภาพ กิริยา มารยาท (2) 
- ความยิ้มแย้ม เป็นมิตร ของเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ ท่ีลักษณะเป็นทอม 
- พฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์/เจ้าหน้าท่ีที่โต๊ะล็อบบี้ 

การให้ข้อมูล/ ค าแนะน า ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจง่าย ตรงประเด็น (2) 
- ตอบค าถามไม่ชัดเจน ไม่มีขั้นตอน 
- ไม่ได้รับค าตอบท่ีชัดเจน 

ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน (5) 
- ความรู้ความสามารถในการแนะน า 
- การพิจารณาเอกสารของเจ้าหน้าท่ีไม่มีมาตรฐานที่แน่นอน 
- วิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- การพิจารณาเอกสารไม่สอดคล้องกับ GMP เครื่องส าอาง 
- มาตรฐานในการตรวจเอกสารของเจ้าหน้าท่ีเปลี่ยนตลอดเวลา 

การประชาสัมพันธ์และการออกบัตรคิว (3) 
- เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแจกบัตรคิวพูดจาไม่ดี 
- เจ้าหน้าท่ีกดบัตรคิวมั่วมาก 
- ความซื่อตรง (เวลาและการล าดับคิว) 

 
ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอน (๗) 
 
การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน – หลัง (2) 
- การบริหารจัดการคิว 
- เกณฑ์การตรวจเอกสารตามล าดับก่อน-หลัง 

ล าดับขั้นตอน ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน (3) 
- การเปลี่ยนแปลงท่ีไม่แน่นอน 
- ขั้นตอนยุ่งยากไปนิดหนึ่ง แม้จะมาเองก็ต้องมอบอ านาจ ถึงจะท าเรื่องจดแจ้งได้ 
- ระบบขั้นตอนที่ค่อนข้างซ้ าซ้อน เช่น การอนุญาตจะต้องมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ถึง 2 ช้ันก่อนจะน าเสนอไปที่

หัวหน้ากลุ่ม Pre (ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนด้วย form อ.17 หรือ สบ.3) หรือในกรณีที่มีการแก้ไขนั้นก็
จะต้องตรวจท้ัง 2 ช้ันเช่นกัน 

ความสะดวก รวดเร็ว ของการให้บริการ (2) 
- การเดินทาง 
- พิมพ์ ผิดควรจะให้ผู้รับมอบอ านาจเขียน แก้ไขได้ 

 

ภาคผนวก 3 



๖๓ 

 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม (๑๐) 
 
ความสะดวกของช่องทางการเข้าถึงบริการ (5) 
- โทรติดต่อยากมาก 
- สายไม่ค่อยว่าง 
- เบอร์โทรติดต่อกลุ่มยาเคมี ติดต่อได้ยาก ไม่ค่อยรับสาย 
- อยากได้ Free Wifi เพื่อค้นหาสืบค้นด้วยตัวเองเบื้องต้นได้ 
- ขอให้เน้น เรื่องการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียน e-submission ใหม่ เพราะไม่มีความเสถียร ข้อมูลที่ยื่น กับที่เจ้าหน้าที่

ได้รับไม่ตรง ท าให้โดน reject เรื่องบ่อย และ ท าให้ผู้ประกอบการเสียเวลา ระยะเวลา ไม่เป็นไปตาม timeline รวมทั้ง
ระบบ การยื่น แล้ว ต้องยื่นใหม่ ไม่มีhistory ของcomment จากเจ้าหน้าที่คนก่อน ท าให้เหมือนเริ่มใหม่ ตลอดเวลา 

ความเพียงพอของช่องทางในการให้บริการ  (2) 
- อยากให้มีช่องทางเบอร์โทรศัพท์เพิ่มขึ้น เนื่องจาก 2 เบอร์ยังไม่เพียงพอต่อการติดต่อกับทางเจ้าหน้าท่ี 
- เบอร์โทรติดต่อน้อยเกินไป 

ความเพียงพอของป้าย/ สัญลักษณ์/ ประกาศต่างๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ  (3) 
- ข้อมูลที่ในการยื่นเอกสาร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงควรมีการติดประกาศให้ทราบ 
- เนื่องจากไม่เคยยื่น จึงต้องคอยถามเจ้าหน้าที่ว่าถัดจากนี้ไปไหนต่อ ท าอะไรต่อ ไปช่องไหน ซึ่ง จนท.ก็ให้ค าแนะน าดี แต่

เกรงใจเพราะคิดว่า จนท คงต้องคอยตอบค าถามซ้ าๆ อยากให้แสดงล าดับขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้มาใหม่ศึกษาระหว่าง
รอเรียกคิว (เป็นใบที่รับพร้อมคิวจากประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะทราบว่า ผู้มาติดต่อจะท าเรื่องใด มีล าดับขั้นในการติดต่อช่อง
ไหนไปไหนรออะไรบ้าง) 

- เอกสารที่ไม่ update ในระบบ ท าให้เอกสารที่เตรียมไปแล้ว (เจ้าของเซ็นไปแล้วหลายฉบับ) ต้องกลับมาแก้ไขใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

 
ภาคผนวก 4   เหตุผลที่กลุ่มผู้ประกอบการคิดว่าจะไม่แนะน าให้ญาติ พ่ีน้อง หรือเพ่ือนที่ประกอบกิจการ 
                  เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ มาติดต่อ อย. ด้วยตัวเอง  
 
ด้านเจ้าหน้าท่ี/ บุคลากรผู้ให้บริการ (8) 
 
- เจ้าหน้าที่ไม่มีมารยาท ให้บริการไม่สุภาพ  ดุมาก  พูดจาดูถูก ไม่ให้เกียรติคนมาติดต่องาน มาถึงที่ก็คุยไม่รู้เรื่อง คนมา

ติดต่องาน (8) 
ด้านกระบวนการขั้นตอน (16) 
 
- ขั้นตอนยุ่งยาก ซับซ้อน คนท่ีติดต่อเป็นประจ าถึงจะรู้ว่าจะติดต่อเจ้าหน้าที่แต่ละคนด้วยวิธีการใดบ้าง (6) 
- ข้อก าหนดตามประกาศกระทรวงค่อนข้างเข้าใจยาก (1)  
- ให้บริการช้ามาก รอนาน (12) 
- ระยะเวลาที่แจ้งในคู่มือประชาชนไม่ตรงกับเวลาที่ใช้จริง (1) 
- อาหาร - รอคิวที i0038 แต่ไม่เรียกจนหมดเวลา ทั้งที่รอถึง i0036 แล้วหยุดเรียกใกล้จะหมดเวลา พอลุกไปถามกลับ

ได้รับค าตอบว่า เจ้าหน้าท่ีกลับไปแล้ว (1) 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (6) 
 
- ระบบ E-Submission ที่ยังมีปัญหาอยู่เรื่อยๆ ยากล าบากส าหรับคนท่ีไม่มีประสบการณ์มาก่อน (2) 
- มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือแบบฟอร์มที่ใช้ยื่นอยู่บ่อยๆ เอกสารเดียวกันมาครั้งก่อนใช้ได้ มาอีกครั้งใช้ไม่ได้ ต้อง

เป็นคนท่ีมายื่นเรื่องบ่อย ๆ เท่านั้น ถึงจะทันว่าเจ้าหน้าท่ีต้องการอะไรบ้าง (4) 
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ภาคผนวก 5  ความคาดหวังของกลุ่มผู้ประกอบการต่อการให้บรกิารของ อย. 
 

ด้านเจ้าหน้าท่ี/ บุคลากรผู้ให้บริการ (60) 
 
ความสุภาพ กิริยา มารยาท (11) 

- มารยาทการตอบค าถามผู้ประกอบการ(OSSC) 
- รวดเร็ว ยิ้มแย้มของเภสัช(OSSC) 
- บริการสุภาพ พูดจาดี(OSSC) 
- ความสุภาพ(กลุ่ม ส.) 
- เจ้าหน้าท่ีจะพัฒนาคนเองให้มี Service Mind มากกว่าน้ี ไม่ใช้ ท าตัวเป็นพระเจ้า (พ.) 
- การบริการของเจ้าหน้าที่จะดีกว่านี้ เช่น การพูดจาที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบันนี้ (พ.) 
- อบรมเจ้าหน้าท่ีให้มีการแสดงออกที่ดีกว่านี้ (ด.) 
- การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ดีมากข้ึน (อ.) 
- เจ้าหน้าท่ีและพนักงานมีทัศนคติท่ีดีต่อการบริการมากขึ้น (ย.) 
- เจ้าหน้าท่ีเต็มใจบริการมากกว่าน้ี (ย.) 
- เจ้าหน้าท่ีมีความเป็นกันเอง ไม่เหยียด (ย.) 
 

ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมให้บริการ (7) 
- ความใส่ใจในการให้บริการ(OSSC) 
- ความเป็นมิตร (OSSC) 
- กระตือรือร้นมากกว่านี้ในบางส่วน เข่น รปภ.ถามแล้วท าเหมือนไม่อยากตอบ เคยไปบางงาน ให้เดินไปเดินมาอยู่ได้ ไม่

เป็นระบบ (OSSC) 
- เจ้าหน้าท่ีเต็มใจในการช่วยเหลือ/ให้ข้อมูล ความรู้ แก่ผู้ประกอบการ (ด.) 
- การบริการเอาใจใส่ (อ.) 
- เจ้าหน้าท่ีจะเข้างานตรงเวลา (2) (ย.) 
- ให้บริการด้วยความเต็มใจ สะดวกรวดเร็ว (ย.) 
 

การให้ข้อมูล/ ค าแนะน า ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจง่าย ตรงประเด็น  (20) 
- ข้อมูลชัดเจน(OSSC) 
- ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน(OSSC) 
- การให้ข้อมูลของ จนท.(OSSC) 
- เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าดีกว่านี้(OSSC) 
- ควรให้มีเจ้าหน้าท่ี แนะน า ขั้นตอนให้ดีกว่านี้(OSSC) 
- สามารถให้ค าแนะน าและน าไปใช้อ้างอิงข้อมูลได้จริง ในระดับ international(OSSC) 
- มีผู้รู้เข้าใจและการให้รายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้องตามกระบวนการหลักเกณฑ์หัวข้อต่างๆนอกเหนือคู่มือประชาชนและ

ผู้ประกอบการ(OSSC) 
- ให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย า ตรงประเด็น (OSSC) 

ภาคผนวก 5 

 



๖๖ 

 

- ได้รับค าตอบท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ไม่คลุมเครือ ค าแนะน าใช้ในการแก้ปัญหาได้(กอง ต.) 
- เจ้าหน้าท่ีตอบค าถามชัดเจนและให้บริการรวดเร็วข้ึนหลังส่งเอกสารแล้ว (กอง ต.) 
- อบรมเพิ่มความรู้เจ้าหน้าท่ีตามด่านศุลกากร(กอง พ.) 
- การให้ค าปรึกษาและบริการ(ด.) 
- แนะน าสิ่งอื่น ท่ีอาจดีกว่า ผลิตภัณฑ์ที่ตัวเราน าเข้ามา(ด.) 
- ค าแนะน าท่ีถูกต้องและชัดเจน(ด.) 
- ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง หาทางออกให้ลูกค้า(ด.) 
- ถูกต้อง รวดเร็ว มีการแนะน าที่ดี จบในครั้งเดียว(อ.) 
- ให้ข้อมูลและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มากกว่านี้ เปิดรับความคิดเห็น(อ.) 
- อยากให้การให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน(อ.) 
- ได้รับค าแนะน าหรือค าปรึกษาท่ีดีและเต็มใจในการตอบค าถามของผู้ประกอบการไม่ใช่ไล่ให้ไปเปิดดูในเว็บไซต์อย่างเดียว

(ย.) 
- ให้เจ้าหน้าที่แนะน าอย่างละเอียดไม่ใช่ให้ไปศึกษาข้อมูลเอง(ย.) 

 
ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน (17) 

- ความแม่นย ากฎเกณฑ์และความเท่าเทียม(OSSC) 
- ความแม่นย าและถูกต้องในเรื่องของข้อมูล(OSSC) 
- ผู้ให้บริการมีความรู้ในสิ่งที่ตนบริการ(OSSC) 
- เจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการมีมาตรฐานในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ไปในแนวทางเดียวกัน(OSSC) 
- หากจะปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือเอกสารที่พิจารณามีการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการก่อน(OSSC) 
- เจ้าหน้าท่ีมีมาตรฐานในการพิจารณา และลดการแก้ไขเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่ประเด็นส าคัญ(OSSC) 
- ต้องการให้การแนะน าของเจ้าหน้าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างตัดสินใจไปคนละทิศ เนื่องจากท าให้

ผู้ประกอบการสับสน กรุณามีการปรึกษากันก่อนท่ีจะแนะน าให้ผู้ประกอบการด าเนินการอะไร(OSSC) 
- การเข้ารับบริการ และเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นธรรม มีมาตรฐานเดียวกัน ไม่ขึ้นกับบุคคลที่ให้บริการ(กอง ต.) 
- ชัดเจน มีความเช่ียวชาญ(กลุ่ม ส.) 
- เจ้าหน้าท่ีควรมีความรู้ไม่ใช้ความรู้สึกตัวเองตัดสิน(กลุ่ม ส.) 
- ความเป็นมาตรฐานในการพิจารณาหลักฐานและความเช่ียวชาญของเจ้าหน้าที่ในการแนะน ารวมถึงการตีความประกาศ 

อย. ให้เป็นประโยชน์ต่อเอกชนจริงๆ(ด.) 
- มีมาตรฐานเดียวกัน(ด.) 
- ให้การบริการที่เป็นกันเองโดยถือเอาความถูกต้องและอรุ่มอล่วย ถ้าหากสินค้าท่ีน าเข้ามาไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค(ด.) 
- มีมาตรฐานในการพิจารณาที่ชัดเจน รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า(อ.) 
- เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลถูกต้องเหมือนๆกัน(อ.) 
- มาตรฐานความถูกต้องและแม่นย าในการพิจารณาค าขอต่างๆ(อ.) 
- ค าปรึกษาของแต่ละเจ้าหน้าที่เหมือนกัน ชัดเจน รวดเร็ว(ย.) 

 
 
 



๖๗ 

 

ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ (เช่น ไม่เรียกรับของตอบแทน หรือสินบน)  (4) 
- ให้มีความโปร่งใส(OSSC) 
- การรับบริการจะดีขึ้นไปเรื่อยๆ และโปร่งใส(กลุ่ม วอ.) 
- ความซื่อตรง(อ.) 
- โปร่งใส ยุติธรรม(ย.) 

 
การประชาสัมพันธ์และการออกบัตรคิว (1) 

- เจ้าหน้าท่ีกดบัตรคิวมีความช านาญ ไม่มั่ว (OSSC) 
 

ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอน (67) 
 
การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน – หลัง (6) 

- ให้บริการเสมอภาค(OSSC) 
- เป็นหน่วยงานรัฐ ต้องมีความโปร่งใส เพราะ ผปก. ต่างเดินทางมาจากหลายจังหวัด เรื่องการล าดับคิว เป็นเรื่องส าคัญมาก 

การให้บริการบางด้านมีการจ ากัดจ านวนต่อวัน เช่น จัดประเภทอาหาร การล าดับคิวจึงมักถูกน ามาใช้หาผลประโยชน์
(OSSC) 

- การบริหารจัดการคิว(OSSC) 
- ช่องเพิ่มผู้ว่าจ้างควรมีคิวเพื่อไม่ให้คนแซงกัน(OSSC) 
- เป็นธรรม (กลุ่ม ส.) 
- ความเสมอภาค(อ.) 

 
ล าดับขั้นตอน ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน (9) 

- ยื่นแบบฟอร์มผ่าน(OSSC) 
- ควรลดขั้นตอนให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น(OSSC) 
- การท างานเป็นมาตรฐาน งานท่ีส าคัญควรท าเป็นล าดับแรกๆ(OSSC) 
- คาดหวังว่าเมื่อน าข้อแนะน าของ จนท. ไปด าเนินการแล้ว จะไม่พบว่า จนท อีกกลุ่มที่มารับเรื่อง แจ้งให้กลับมาแก้ไข

เอกสาร เนื่องจากมีผลต่อระยะเวลาออกเอกสารให้บริษัท(OSSC) 
- ลดการขอเอกสาร(ท่ีมีในระบบอยู่แล้ว) เพิ่ม (OSSC) 
- ไม่มีขั้นตอนท่ียุ่งยากและซับซ้อนจนเกินไป(กอง ต.) 
- การจัดการระบบที่ดีขึ้น(กอง พ.) 
- ความละเอียดของขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์(อ.) 
- ยื่นทะเบียนคงจะขึ้นง่ายกว่านี้(อ.) 

 
ความสะดวก รวดเร็ว ของการให้บริการ (48) 

- อ านวยความสะดวก ลดขั้นตอนให้รวดเร็ว(OSSC) 
- ความรวดเร็วในการมารับการบริการจาก อย.(OSSC) 
- รวดเร็ว ฉับไว ก้าวทันโลก(OSSC) 



๖๘ 

 

- อยากให้พนักงานทุกช่องท างานให้รวดเร็วแบบนี้(OSSC) 
- ความถูกต้อง รวดเร็ว(OSSC) 
- ความสะดวก รวดเร็ว กระชับ ในการให้บริการ(OSSC) 
- ถูกต้อง รวดเร็ว(OSSC) 
- หวังว่าจะปรับปรุงให้รวดเร็วขึ้น(OSSC) 
- อยากให้พัฒนาและรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม(OSSC) 
- รวดเร็ว(OSSC) 
- คาดหวังว่าจะให้บริการเร็วข้ึน(OSSC) 
- ความรวดเร็ว(OSSC) 
- การบริการที่ดี สะดวกรวดเร็ว(OSSC) 
- จบในจุดเดียว(OSSC) 
- พิจารณาค าขอได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง(OSSC) 
- หวังว่าจะสะดวกรวดเร็วแบบนี้ในทุกครั้งท่ีมาใช้บริการ(OSSC) 
- มีเจ้าหน้าที่เพิ่ม หรือไม่ก็บริหารเวลาให้ดีกว่าน้ี(OSSC) 
- ให้บริการด้วยความรวดเร็วมากกว่านี้เป็นอย่างมาก(OSSC) 
- ทุกคนมีหน้าที่มีงานท่ีต้องไปท าต่อครับ ถ้าระบบรู้ว่าการปรึกษาจะใช้เวลานานขนาดนี้ ควรเปลี่ยนวิธี หรือ เพิ่มเจ้าหน้าที่

(OSSC) 
- เนื่องจาก แบบ ชว ใช้เวลาพิจารณานานมาก อยากให้มีการเก็บเงินจากผู้ประกอบการ เรื่องละ 300-500 บาทไปเลย

(OSSC) 
- อยากให้มีการให้ข้อมูลที่รวดเร็ว(กอง ต.) 
- ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว(กลุ่ม ส.) 
- ได้รับข้อมูลรวดเร็ว(กลุ่ม ส.) (กลุ่ม ส.) 
- ความรวดเร็ว และข้อมูลที่ชัดเจน(กลุ่ม ส.) 
- รวดเร็ว 
- ความรวดเร็วและชัดเจน (กลุ่ม ส.) 
- การบริการที่รวดเร็ว (กลุ่ม วอ.) 
- ความรวดเร็วและถูกต้อง (กลุ่ม วอ.) 
- ความรวดเร็วของการออกใบอนุญาต (พ.) 
- บริการรวดเร็ว ทันสมัย มีประสิทธิภาพ (พ.) 
- ความรวดเร็ว ความถูกต้องในการให้บริการ (พ.) 
- ความรวดเร็ว แม่นย า (พ.) 
- รวดเร็ว แจ้งผลเร็ว ลดขั้นตอน (พ.) 
- รวดเร็ว แม่นย า (พ.) 
- รวดเร็ว (พ.) 
- รวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจ (พ.)  
- บริการที่รวดเร็ว (ด.) 
- บริการรวดเร็ว(ด.) 



๖๙ 

 

- สะดวก รวดเร็ว ต่อการให้บริการ(ด.) 
- มีนอกเวลา(ด.) 
- ถูกต้อง รวดเร็ว (ด.) 
- มีอุปกรณ์ หรือระบบท่ีรองรับให้เจ้าหน้าท่ีได้ท างานสะดวกขึ้น (ด.) 
- ระยะเวลาการพิจารณาดีมากข้ึน (อ.) 
- ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น (อ.) 
- รวดเร็ว สะดวกสบาย(อ.) 
- รวมการยื่นทุกอย่างอยู่ท่ี ossc ไม่ต้องเดินไปมาหลายตึก(ย.) 
- รวดเร็ว(ย.) 
- รวดเร็ว เข้าใจง่าย(ย.) 
 

ระยะเวลาทั้งหมด ในการมารับบริการ (4) 
- ปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ประกาศไว้ (OSSC) 
- บริการให้รวดเร็ว สะดวกกับผู้มาติดต่อ และ สอดคล้องตาม timeline ให้มากกว่านี้(OSSC) 
- ลดระยะเวลาการพิจารณา เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน(กลุ่ม ส.) 
- บางบริการ ยังมีความล่าช้าอยู่ บางครั้งเกินก าหนดที่แจ้งในใบนัดรับ อยากให้ตรงเวลามากกว่านี้ เพราะในขณะเดียวกัน 

หากผู้ประกอบการมีการแก้ไขเอกสารเกินเวลาที่เจ้าหน้าที่ก าหนด เจ้าหน้าที่มีการ  reject เรื่องดังกล่าวทันที ซึ่ง
ผู้ประกอบการมองว่าไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่(กอง พ.) 

 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม (26) 
 
ความสะดวกของช่องทางการเข้าถึงบริการ (12) 

- เพิ่มการใช้เทคโนโลยีในการด าเนินการเกี่ยวกับเอกสาร(OSSC) 
- การให้บริการที่รวดเร็ว ใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งข้ึน(OSSC) 
- ใช้ระบบ e submission มากขึ้นๆ(OSSC) 
- เป็นระบบระเบียบมากขึ้น จ ากัดเวลา ติดตามผลการเรียกคิวโดยน าเทคโนโลยีเข้าช่วย(OSSC) 
- ระบบ IT ของ อย.น่าจะเสถียรมากกว่านี้ ล่มบ่อย(OSSC) 
- ปรับปรุงระบบให้มีเสเถียรมากกว่าน้ี ระยะเวลาการรอคอยนานมาก(OSSC) 
- ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลง่ายขึ้น(OSSC) 
- อัพเดทฐานข้อมูลในระบบ(OSSC) 
- ทันสมัย(กลุ่ม ส.) 
- ระบบท่ีมีความเสถียรมากข้ึน(อ.) 
- บริการดีกว่านี้ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่านี้(อ.) 
- ให้ค าปรึกษาได้โดยที่ไม่ต้องโอนสายไปโอนสายมา(อ.) 

 
 
 



๗๐ 

 

ความเพียงพอของช่องทางในการให้บริการ (11) 
- ช่องบริการงานยาภายใน 1 วัน จะมีหลายช่อง(OSSC) 
- เจ้าหน้าท่ีมีช่องเดียว ควรเพิ่มอีกสักช่อง(OSSC) 
- เพิ่มช่องบริการ เพราะในช่องมีเจ้าหน้าที่ 2 คน อยากให้แยกคนละช่องจะได้ปรึกษาได้เร็วขึ้น(OSSC) 
- อยากให้จัดประเภทอาหารมีทุกวัน/มีช่องให้ค าปรึกษาเพิ่ม(OSSC) 
- อยากให้สามารถติดต่อ อย. ให้ง่ายขึ้น ในการโทร.สอบถาม และส่งเอกสาร ฟอร์มได้ทางอีเมลล์ ไม่ต้องเข้าไป ถ่ายเอกสาร

ที่อย. เพื่อมาเตรียม(OSSC) 
- เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเรื่องเครื่องมือแพทย์ทั่วไปน่าจะมีสัก 2 ช่องบริการ และเรื่องที่ปรึกษาควรให้ได้มากกว่า 3 เรื่อง

(OSSC) 
- อย. ไม่รับค าร้องขอยกเลิกใบจดแจ้งเครื่องส าอาง โดยไล่ให้ไปติดต่อ สสจ. ทั้งที่อุตส่าห์มาหาถึงที่เพื่อด าเนินการเรื่องอื่น

ด้วย (ขอ CFS) ควรรับเรื่องไปจะได้ไม่ต้องไป สสจ. อีก(OSSC) 
- มีการยื่น online โดยส่งเป็นเอกสาร pdf คล้ายๆระบบ lpi สมัยแรกๆ ไม่ว่าจะเป็นทาง email หรือช่องทางไหนที่ อย 

สะดวก และก าหนดวันรับเอกสาร อย่างเช่นภายใน 3 วัน โดยช าระเงินท่ี ossc และไปรับได้เลย(OSSC) 
- มีช่องทางให้สอบถาม-จัดประเภทมากขึ้น เบอร์โทรเดียว โทรติดยากสายไม่ว่าง หรือไม่ก็วันอังคาร,พฤหัสฯเจ้าหน้าที่ไม่อยู่

รับสายเพราะลงไปนั่งเคาเตอร์ ควรให้สามารถโทรถามได้สะดวกมากขึ้น หลายเบอร์มากขึ้น เพราะออฟฟิตอยู่ไกลจาก 
อย. มากค่ะ(อ.) 

- การบริการร่วมกัน(อ.) 
- เพิ่มบุคลากร เพื่อขยาย Scope งานที่มีอยู่ให้กว้างขึ้น  โดยงานประจ าบางงานควรกระจายให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบ

ตัวเอง โดยให้มีหน่วยงานข้างนอกหรือหน่วยงานเอกชนรับผิดชอบดูแลเรื่องสถานที่ผลิต น าเข้า ทั้งในส่วนงาน Pre และ 
Post (ก าหนดรอบการเข้าตรวจรายปีหรือทุก 2-3 ปี) (อ.) 

 
ความเพียงพอของป้าย/ สัญลักษณ์/ ประกาศต่างๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ (2) 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในการติดต่อยื่นเรื่องต่างๆ ให้รับรู้ได้มากกว่านี้ ไม่ควรมาบอก ณ 
วันท่ีมายื่นเรื่อง ท าให้เสียเวลา เสียทรัพยากรในการเดินทางมาติดต่อมาก(OSSC) 

- อัพเดตข้อมูลชัดเจน ช่วยเหลือผู้ประกอบการ(OSSC) 
 
ความสะอาดเรียบร้อยของสถานท่ีให้บริการ (1) 

- พื้นที่ในการเข้ารับบริการมีน้อย ควรเพิ่มให้ผู้ประกอบการ(OSSC) 
 
ด้านคุณภาพของบริการที่ได้รับ (29) 
 
ความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของบริการที่ได้รับ (13) 

- ได้ตรงตามเวลา(OSSC) 
- ถูกต้อง เข้าถึงได้ รวดเร็ว (OSSC) 
- น่าจะมีบริการที่ดีกว่านี้(OSSC) 
- พัฒนายิ่งๆขึ้นไป(OSSC) 
- ปรับปรุงให้ดีกว่านี้(OSSC) 
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- ด้านบริการ ท่ีพัฒนาดีขึ้นกว่าเดิม ขอให้พัฒนาดีขึ้นอย่างน้ีไปเรื่อยๆ(OSSC) 
- อยากให้ อย. รักษามาตรฐานดีแบบนี้และพัฒนาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น(กอง ต.) 
- รักษาคุณภาพที่ดีไว้ต่อไปและพัฒนาให้ดียิ่งข้ึนไป(กอง ต.) 
- จะดีขึ้นไปอีก(กลุ่ม วอ.) 
- ถูกต้อง  (กลุ่ม ส.) 
- จะได้รับการบริการที่ดีที่สุด(ด.) 
- พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และก้าวทันต่างชาติ(อ.) 
- ความสามารถในการให้บริการดียิ่งกว่าบริษัทเอกชน(อ.) 

 
บริการที่ได้รับคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ (16) 

- เก็บเงินแล้ว หวังว่าจะให้บริการดี แต่เหมือนจะไม่(OSSC) 
- ส่งเสริมผู้ประกอบการ(OSSC) 
- ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยมากข้ึน(OSSC) 
- ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ(OSSC) 
- รองรับธุรกิจขนาดย่อม ที่สามารถพัฒนาให้แข่งขันได้(OSSC) 
- อย. ให้บริการให้ดีกว่านี้ เนื่องจากประชาชนเสียภาษี และเสียค่าธรรมเนียมในการติดต่อ อย.(OSSC) 
- ยา อาหารผิดกฎหมายที่ท าลายสุขภาพประชาชนจะหมดไป อยากให้ด าเนินการกับผู้ที่ท าความผิดให้ได้และมีบทลงโทษที่

รุนแรง  ไม่ใช่แค่เข้มงวดแค่ pre-marketing เข้มงวดแค่บนกระดาษ แต่ในทางปฏิบัติประชาชนก็ได้รับอันตรายจากการ
บริโภคผลิตภัณฑ์อยู่ดี(OSSC) 

- ดูแลควบคุมคุณภาพของอาหารและยา เพื่อสุขภาพท่ีดีของคนไทย(กอง ต.) 
- ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์(กลุ่ม ส.) 
- ไม่แพง(กอง พ.) 
- ให้ อย.ไทยมีมาตรฐานที่ดีต่อไป (2) (ด.) 
- ได้รับสิ่งต่างๆ ท่ีถูกต้องปลอดภัย(ด.) 
- เป็นที่พ่ึงให้กับประชาชนได้(อ.) 
- ต้องการให้ทบทวนราคาค่าใช้จ่ายใหม่อีกครั้งเพราะราคาค่าใช้จ่ายปัจจุบันค่อนข้างสูง(อ.) 
- ขั้นตอนรวดเร็วขึ้น ซับซ้อนน้อยลงหลังจากท่ีมีการเสียค่าใช้จ่ายแล้ว(อ.) 
- จับการขายยาผิดกฎหมายออนไลน์(ย.) 
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ภาคผนวก 6  ความคาดหวัง /ต้องการ การส่งเสริมหรือสนับสนุนจาก อย. ของกลุ่มผู้ประกอบการการ  
 
ด้านเจ้าหน้าท่ี/ บุคลากรผู้ให้บริการ (19) 
 
ความสุภาพ กิริยา มารยาท (2) 
- อบรมพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีให้บริการที่สุภาพกว่านี้ (OSSC) 
- เจ้าหน้าที่ ณ ด่านอาหารและยา ควรมีพฤติกรรมต่อผู้ประกอบการ หรือพนักงานตัวแทนออกของ ไปในทางที่ดีขึ้นกว่านี้ (ด.) 

 
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมให้บริการ (1) 
- หาบุคลากรที่พร้อมให้บริการ (OSSC) 

 
การให้ข้อมูล/ ค าแนะน า ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจง่าย ตรงประเด็น (12) 
- การให้ค าปรึกษาในข้อบังคับ กฎเกณฑ์อย่างเข้าใจ (OSSC) 
- ความรู้เกี่ยวกับข้อก าหนด กฎหมายต่างๆ สนับสนุนข้อมูลและบริการเวลาประชาชนไปติดต่อ (OSSC) 
- ค าปรึกษาท่ีแน่นอน (OSSC) 
- ให้ค าแนะน า (OSSC) 
- ค าแนะน าเพิ่มเติม (OSSC) 
- การให้ค าแนะน าในการด าเนินการพร้อมเอกสาร (OSSC) 
- ข้อมูลที่ชัดเจน มีเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจเช็คเอกสารเพื่อความรวดเร็ว (วอ.) 
- การให้ข้อมูลให้ชัดเจนในทุกเรื่อง (พ.) 
- ข้อแนะน า ปรึกษา (ด.) 
- สามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกฎหมายต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านได้  เพื่อสนับสนุนการส่งออก  (อ.) 
- ให้ค าแนะน าที่ถูกช่องทางการติดต่อ และจบที่จุดนั้น หรือส่งต่อแผนกที่จะให้ค าตอบอย่างชัดเจนได้ ไม่ใช่การส่งต่อไปแต่

ละจุดซึ่งเสียเวลา  (อ.) 
- ให้ข้อมูล หรือแนะน าการเข้าถึงข้อมูล ไม่ใช่ถามยอกย้อน เนื่องจากปรึกษาเพราะต้องการค าแนะน า/ช่องทางที่จะท าให้

ถูกต้อง และไม่ใช่ทุกคนท่ีเข้าใจการด าเนินการของ อย. อย่างดีอยู่แล้ว (ย.) 
 
ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน (4) 
- ข้อมูลการตอบค าถามทาง email ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (OSSC) 
- หาบุคลากรที่มีความรู้จริง (OSSC) 
- พิจารณาผลิตภัณฑ์จากสินค้า ไม่ใช่อักษรบนฉลาก (พ.) 
- มาตรฐานความถูกต้องและแม่นย าในการพิจารณาค าขอต่างๆ   (อ.) 
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ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอน  (35) 
 
การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน – หลัง (1) 
- ผู้มีอ านาจของ Ossc ควรควบคุม โดยการตรวจเอกสารของ จนท ในห้องบางครั้งพบว่าไม่เป็นไปตามล าดับคิวที่ยื่นค าขอ 

โดยให้เหตุผลว่าบริษัทฯ ยื่นค าขอเยอะ เช่น 10 เรื่อง ถึงแม้ บ.จะยื่นเป็นคิวแรกของวัน จนท จะไม่ตรวจ 10 ค าขอนั้น
ของ บ.ให้เป็นคิวแรกของวัน แค่กลับดองงานไว้ แล้วไปตรวจให้ผู้ประกอบการรายอื่นที่ยื่นค าขอในคิวที่ 2 หรือ 3 ก่อน 
(ซึ่งยื่นจ านวนค าขอที่น้อยกว่า เช่น 2, 3,4 ค าขอ) เป็นการเลือกปฏิบัติ (OSSC) 

 
ล าดับขั้นตอน ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน (10) 
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานท่ี และการขออนุญาต (OSSC) 
- จัดอบรมกฎหมายต่างๆ (OSSC) 
- เปิดอบรมขั้นตอนการยื่นแต่ละกระบวนการ ไม่ว่าด้าน ยา อาหาร (OSSC) 
- ขั้นตอนการท างานชัดเจน (OSSC) 
- ให้ส่งเสริมเรื่องการให้ค าปรึกษาเรื่องการแยกประเภทผลิตภัณฑ์ โดยเป็นการฝึกอบรม เพราะเวลาจะสอบถามประเภท

ผลิตภัณฑ์ ต้องใช้ข้อมูลเยอะมาก ซึ่งผู้ประกอบการบางคนต้องการปรึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เบื้องต้น (ผลิตเอง
ในไทย) แต่การปรึกษาส่วนใหญ่จะต้องสรุปเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาแล้ว (เอื้อต่อการน าเข้ามากกว่า) (OSSC) 

- เปิดอบรมด้านกฎหมาย ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับเครื่องส าอาง (ส.) 
- ปฏิรูปขั้นตอนการน าเข้าสินค้า ณ ด่านอาหารและยาของสินค้าแต่ละชนิดให้ถูกต้อง ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

(ด.) 
- ออก Checklist ที่ชัดเจนกว่านี้ จะได้ยื่นงานได้ง่ายขึ้น  (อ.) 
- การจัดอบรมต่างๆ  (อ.) 
- จัดอบรม (ย.) 
 

ความสะดวก รวดเร็ว ของการให้บริการ (23) 
- การขออนุญาตส าหรับผู้ประกอบการรายเล็กๆ (OSSC) 
- ความรวดเร็วในการอนุมัติเอกสารรับรอง (OSSC) 
- การยื่นโฆษณา คมพ. ได้มากกว่า 3 รายการ เพราะเดินทางมาไกล (OSSC) 
- การน าเข้าสินค้า (OSSC) 
- ความรวดเร็ว (OSSC) 
- ส่งเสริมการท าเอกสารให้เบ็ดเสร็จ จบในวันเดียว (OSSC) 
- เร่งพิจารณาให้เร็วและถูกต้องมากกว่าน้ี (OSSC) 
- ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ไม่ให้ธุรกิจล่าช้า (OSSC) 
- เพิ่มบุคลากร และความรวดเร็วในการท างานของเจ้าหน้าท่ี (OSSC) 
- ให้ผู้มีอ านาจของ ossc ตรวจสอบการท างานของ จนท ผู้พิจารณาค าขอด้านยา (ท่ีนั่งในโซนห้องปิด) ที่ช้ัน 4  ให้มากกว่า

นี้ เนื่องจากงานขั้นตอนการตรวจ prescreen เอกสารก่อนช าระเงินช้ามาก (ปกติเอกสารที่ บ.เตรียมไปให้ จนท ตรวจ มี
ความถูกต้องและแทบจะไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยในทุกครั้งท่ียื่น)  (OSSC) 

- วิธีการขออนุญาตให้ถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้นไป (ต.) 
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- สนับสนุนเรื่องการขออนุญาตให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อการน าเข้าหรือส่งออกให้มีประสิทธิภาพ (ส.) 
- เรื่องการอนุมัติตรวจสอบให้เร็วขึ้น (ส.) 
- ความรวดเร็วในการตรวจรับเอกสาร (พ.) 
- ให้ อย.ประสานงานกับกรมศุลกากรให้มากๆ ให้ อย.สามารถให้ช่วยเหลือให้ข้อมูลกับกรมศุลกากร เมื่อผู้ประกอบการ

ประสบปัญหาด้านการน าเข้าที่เกี่ยวข้องกับ อย. (พ.) 
- การเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการตรวจค าขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (พ.) 
- การให้การอบรม เรื่อง กฎต่าง ๆ ให้มากขึ้นกว่า ปัจจุบัน และ ให้ความชัดเจน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ หรือเอกสารที่จะใช้ 

เพราะทุกวันน้ี ยื่น ผ่านระบบ แล้ว ไม่เจอเจ้าหน้าท่ี พอโดน Reject แล้ว ความชัดเจน จากเจ้าหน้าที่คนท่ี 1 กับคนอื่น ๆ 
ไม่ตรงกัน (พ.) 

- การท างานท่ีกระชับ  (อ.) 
- ให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานท่ีคลอบคลุมความต้องการ  (อ.) 
- สนับสนุนให้การท างานเกิดความคล่องตัวของธุรกิจ และเปิดรับวัตถุดิบหรือสินค้าใหม่ในตลาด (อ.) 
- ความรวดเร็วในการขึ้นทะเบียน (ย.) 
- พิจารณารับค าขอด้วยความรวดเร็ว (ย.) 
- ความชัดเจน รวดเร็ว ยืดหยุ่นที่เหมาะสม (ย.) 
 

ระยะเวลาทั้งหมด ในการมารับบริการ (1) 
- ระยะเวลาในการพิจารณาค าขอ  (อ.) 

 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม (35) 
 
ความสะดวกของช่องทางการเข้าถึงบริการ (7) 
- แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง ทางอีเมลล์ (OSSC) 
- ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นปัจจุบัน (OSSC) 
- เข้าถึงบริการได้ง่ายชัดเจนถูกต้อง (OSSC) 
- ให้ประชาชนเข้าถึงง่ายกว่านี ้(OSSC) 
- โทรติดต่อ จนท ค่อนข้างยาก (OSSC) 
- อัพเดตข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน ผปก.จะได้สืบหาข้อมูลเอง ไม่ต้องมาถึง อย. เพราะไกล และจะได้ประหยัด

ค่าใช้จ่าย (พ.) 
- มีเวปไซด์เดียว ที่ไม่สับสน มีขั้นตอน การแนะน าที่ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย  (ด.) 
 

ความเพียงพอของช่องทางในการให้บริการ (11) 
- ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ เนื่องจากสะดวกกว่าการเดินทางมาพบด้วยตนเอง  (OSSC) 
- มีการปรึกษาออนไลน์ จะได้ไม่ต้องเสียเวลามารอนาน (OSSC) 
- เบอร์โทรติดยากมาก ช่วยเพิ่มสายเพิ่มความสะดวกด้วยครับ (OSSC) 
- มีบริการตอบปัญหา ปรึกษาออนไลน์ได้  เพราะปัจจุบันแต่ละเบอร์ของ อย. โทรติดยากมาก ทั้งๆ ที่เป็นหน่วยงานบริการ

ประชาชน แต่ประชาชนกลับเข้าถึงยากล าบาก (OSSC) 
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- น่าจะมีการให้บริการทางโทรศัพท์ด้วย ส าหรับคนอยู่ไกล เบอร์ที่มีเจ้ าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษาตลอดเวลา โทรติดง่ายๆ 
(OSSC) 

- ระบบตรวจเอกสาร online ก่อนเข้ามายื่นเรื่อง (พ.) 
- การต่อใบอนุญาตออนไลน์  (ด.) 
- ฐานข้อมูลและ call center ส าหรับตอบค าถาม  (อ.) 
- ให้ความรู้ระเบียบพิธีการวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนกับประชาชนผ่านหน้า Website  (อ.) 
- เพิ่มช่องทางถามตอบข้อมูลเบื้องต้นรอออนไลน์ เพื่อลดการเดินทางเพื่อไปขอข้อมูลด้วยตนเอง  (อ.) 
- ติดตามค าขอผ่านระบบ e-tracking ได้ หรือแนบไฟล์มติ ส่งให้ทางอีเมล์ (ย.) 
 

ความเพียงพอของที่น่ังรอรับบริการ (1) 
- เพิ่มสถานท่ีที่รองรับผู้ประกอบการให้เพียงพอ (OSSC)   
 

ความเพียงพอของแบบฟอร์ม เอกสารคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ (3) 
- ในเรื่องของ requirement ที่ชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้น าส่งให้ทางต่างประเทศทราบได้ทันท่วงที (OSSC) 
- ข้อมูลที่เป็นรูปตัวอย่าง (OSSC) 
- มีตัวอย่างให้เป็นแนวทาง (OSSC) 

ความเพียงพอของป้าย/ สัญลักษณ์/ ประกาศต่างๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ (13) 
- ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงควรแจ้งให้ทราบ เช่น การเปลี่ยนใบ checklist ของ ยบ.8 (OSSC) 
- การอัพเดตเวลามีการเปลี่ยนแปลงข้ันตอนการให้บริการ (OSSC) 
- การให้ข้อมูลการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ เพื่อให้ใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง และรายงานข้อมูลไม่มี

ข้อผิดพลาด (ต.) 
- กฎหมาย ข้อบังคับใหม่ๆ ให้รับทราบอย่างทันท่วงที (ต.) 
- ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และยอมรับฟังความคิดเห็นหรือข้อโต้แย้ง (ต.) 
- ความรู้สารเคมีต่างๆ (ส.) 
- ข้อมูล การอบรมสัมมนาในนโยบายใหม่ๆ (พ.) 
- การให้ความรู้ข้อมูลเชิงลึกด้านข้อมูลข่าวสาร  (ด.) 
- แจ้งประกาศใหม่ๆให้ครอบคลุมทุกช่องทางและทั่วถึง  (ด.) 
- หากมีการเปลี่ยนแปลง ต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม  (ด.) 
- งานวิจัย วัตถุดิบ การอัพเดตข้อมูลใหม่ๆ  (อ.) 
- การให้ความรู้เกี่ยวกับข้อก าหนดต่างๆ แก่ประชาชนในแบบที่เข้าใจได้ง่าย  (อ.) 
- ให้ข้อสังเกต-วิเคราะห์ การจัดประเภทอาหารใหม่ได้สะดวก ข้อมูลเพียงพอในการจัดกลุ่มประเภท เพื่อด าเนินการใน

ขั้นตอนต่อไปได้เร็วขึ้น (คือ เวลาจะน าเข้าสินค้าใหม่ จะมีปัญหาเรื่องการจัดประเภทสินค้านั้นๆว่า เข้ากลุ่มประเภทใด 
ต้องเตรียมการหรือยื่นอะไรยังไงบ้าง  (อ.) 

 
 
 
 



๗๖ 

 

ด้านคุณภาพของบริการที่ได้รับ (12) 
 
ความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของบริการที่ได้รับ (1) 
- แนวทางในการแก้ไขปัญหาบางเรื่องที่ติดขัดด้วย requirement หรือกฎหมายบางข้อที่ไม่สามารถแก้ได้ เพื่อให้สามารถ

ด าเนินธุรกิจต่อไป ท้ังนี้ เพื่อการเข้าถึงยาของผู้ป่วยเป็นส าคัญ (OSSC) 
 

บริการที่ได้รับคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ (11) 
- การประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงคุณภาพเมื่อได้รับการรับรองจาก อย (OSSC) 
- ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ (OSSC) 
- ลดค่าใช้จ่าย (OSSC) 
- ค่าธรรมเนียมที่สูงเกิน 5 พันบาท ให้ลดลง กฎหมายใหม่ ขอตั้งโรงงาน ค่าธรรมเนียมเป็นแสน ไม่ไหวจริงๆ (OSSC) 
- ข้อมูลปัจจุบัน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเติบโตทางธุรกิจ (OSSC) 
- ทุกผลิตภัณฑ์ที่รับประทานต้องผ่าน อย. ครับ (ต.) 
- งานทางด้านสมุนไพรครับ (ต.) 
- ให้อาชีพแก่ชุมชนและกลุ่มขนาดเล็ก (วอ.) 
- ลดค่าใช้จ่าย (พ.) 
- ปรับแนวคิดให้ทันสมัย วิวัฒนาการที่ก้าวหน้าไปไกลกว่าของต่างประเทศ  (อ.) 
- ท าให้ รพ. มั่นใจในคุณภาพยาท่ีได้รับอนุญาตจาก อย. (ย.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

 
ภาคผนวก 7  ประเด็นที่กลุ่มผู้ประกอบการเห็นว่า อย. ควรปรับปรุง  
 
ด้านเจ้าหน้าท่ี/ บุคลากรผู้ให้บริการ (52) 
 
ความสุภาพ กิริยา มารยาท (16) 
- เจ้าหน้าท่ีควรมีค าพูดที่ดีกว่านี้ (OSSC) 
- มารยาทพนักงาน (2)  (OSSC) 
- มารยาทของจนท..รับเรื่อง (OSSC) 
- ความยิ้มแย้ม ไม่แบ่งชนช้ันของเภสัช (OSSC) 
- ควรให้ความช่วยเหลือไม่ท าหน้าไม่พอใจ (OSSC) 
- การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี (ต.) 
- การรับโทรศัพท์ (พ.) 
- การพูดจา/การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี (พ.) 
- มารยาทของบุคลากรในการสื่อสารกับประชาชนให้ดี (ด.) 
- พฤติกรรมการให้ข้อมูล-ค าช้ีแจง-ค าแนะน า ของเจ้าหน้าที่ ณ ด่านอาหารและยา (ท่าเรือกรุงเทพ) (ด.) 
- การให้บริการที่เป็นมิตร  (ด.) 
- สีหน้าเเละน้ าเสียงของเจ้าหน้าท่ี  (อ.)  
- กริยา ค าพูดเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์  (อ.) 
- โปรดให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาท่ีดีและเต็มใจในการตอบค าถามของผู้ประกอบการไม่ใช่ไล่ให้ไปเปิดดูในเว็บไซต์อย่างเดียว

(จากท่ีโทรสอบถามติดต่อ อย. เจอบ่อยมากท่ีเป็นแบบน้ี)  (ย.) 
- โปรดให้ค าแนะน า หรือค าปรึกษาที่ดี และเต็มใจในการตอบค าถามของผู้ประกอบการ เจอบ่อยมากในทางโทรศัพท์ท่ีชอบไล่

ให้ไปดูคู่มือในเว็บไซต์อย่างเดียว (ย.) 
- mind set ของเจ้าหน้าท่ี (ย.) 

 
ความเอาใจใส ่กระตือรือร้น และพร้อมให้บริการ (5) 
- เจ้าหน้าที่บางท่านดูไม่ค่อยเต็มใจให้บริการ บางครั้งมายื่นค าร้อง (ที่ช้ัน5)อาจต้องรอเจ้าหน้าที่ติดประชุมเป็นเวลานาน 

(OSSC) 
- เข้าใจว่าทุกท่านงานเยอะ แต่ควรแบ่งจัดสรรเวลาเพื่อประสิทธิภาพของการท างานด้วย (OSSC) 
- เจ้าหน้าท่ีไม่พร้อมให้บริการ (OSSC) 
- การบริการของพนักงาน (ส.) 
- บุคลากร และ ควรจัด ท า SOP เพื่อให้สอดคล้องกับการท างานด้านบริการ อีกทั้ง ตั้ง KPI ที่สมเหตุสมผล ไม่ใช่ท าเพื่อ

ประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น และ ไม่ได้เป็นการสนับสนุน หรือพัฒนาให้ องค์กรและผู้ประกอบการท างาน ร่วมกันได้ (พ.) 
 
การให้ข้อมูล/ ค าแนะน า ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจง่าย ตรงประเด็น (11) 
- ข้อมูลที่ต้องใช้ทั้งหมด ควรจะช่วยเหลือ แจ้งข้อมูลต่างๆ (OSSC) 
- ความชัดเจนถูกต้องในการแนะน า (OSSC) 

ภาคผนวก 7 
 



๗๘ 

 

- การตอบค าถามอย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติได้  (OSSC) 
- ความชัดเจนของข้อมูล (ส.) 
- การให้ข้อมูล การตอบค าถามให้ผู้ประกอบการ (วอ.) 
- การสื่อสารกับผู้ขอรับบริการ คนที่ไปหาไปพบเจ้าหน้าที่ เขาไม่ทราบข้อกฎหมายถึงต้องไปขอค าแนะน าแต่กลายเป็นว่า ไป

เจอเจ้าหน้าท่ีบางคน ไม่ได้ให้ค าแนะน าหรือค าตอบท่ีดีที่ควร (ด.) 
- การให้ค าแนะน าท่ีชัดเจน เข้าใจง่าย การอนุมัติงานท่ีรวดเร็ว (ด.) 
- ความชัดเจนในด้านเอกสาร  (อ.) 
- ค าแนะน าให้กับประชาชน  (อ.) 
- อยากให้ช่วยเหลือให้ค าแนะน าผู้ประกอบการ (ย.) 
- ให้มีองค์ความรู้กระจายไปยัง ผปก. หากส านักยาไม่มีคน  ก็กระจายให้ CB ช่วยก็ได้ จะได้ไม่ล้าหลัง (ย.) 

 
ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน (20) 
- พนักงานที่ให้บริการ ควรให้อ่านประกาศที่ออกใหม่ก่อนจะให้ค าปรึกษากับผู้ประกอบการ ไม่ใช่พูดแค่ว่ารบกวนไปอ่าน

ประกาศใหม่เอง (OSSC) 
- ความรู้และความเข้าใจของเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปในทางเดียวกัน (๒) (OSSC) 
- มาตรฐานการท างานของเจ้าหน้าท่ี และสิ่งที่ต้อง/ไม่ต้องพิจารณา (OSSC) 
- ความเข้าใจในเกณฑ์การตรวจเอกสารให้ตรงกัน ในเจ้าหน้าที่แต่ละคน (OSSC) 
- ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีในการพิจารณาค าขอต่างๆ ยังมีความแตกต่างกัน (OSSC) 
- มาตรฐานการพิจารณาค าขอของแต่ละเจ้าหน้าที่แตกต่างกัน (OSSC) 
- มาตรฐานเรื่องเอกสารในแต่ละหน่วยงานใน อย. ควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น หัวกระดาษจดหมายบริษัท บางกลุ่มให้ใส่ 

บางกลุ่มไม่ให้ใส่ บางทีเกิดความสับสน ท ามาแล้วแต่ต้องกลับไปท าใหม่ ท าให้เสียเวลา (OSSC)  
- คุณภาพของเจ้าหน้าท่ี (ส.) 
- ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าท่ี (ส.) 
- ความรู้ของเจ้าหน้าท่ี (ส.) 
- การท างานของเจ้าหน้าท่ีตรวจใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (พ.) 
- ส านักด่าน เนื่องจากทุกครั้งที่ ผปก. มีการน าเข้าสินค้าเข้ามาที่ด่าน โดยเฉพาะด่านท่าเรือกรุงเทพฯ ซึ่งสินค้าบางตัวได้ท า

การสอบถามประเภทอาหารหรือข้ึนทะเบียนได้รับเลขสารระบบเรียบร้อยแล้ว แต่ทางจนท. ด่าน กลับพิจารณาตรงกันข้าม
กับ จนท. ที่พิจารณาเรื่องมาก่อนแล้ว ทั้งๆที่ ผปก. มีเอกสารยืนยันอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังไม่มีค าแนะน าที่ดีในการ
ด าเนินการต่อ (ด.) 

- อบรมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความเข้าใจในกฎหมายที่ทาง อย.ออกมาเอง (ด.) 
- Certificate ทาง จนท.ระบุว่า scope cert. ไม่ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ หรือขอบเขตกว้างเกินไป แต่เนื่องจากบริษัทไม่ได้

มีอ านาจในการออก cert. เองและไม่สามารถแก้ไขให้ตรงตามที่ อย.ต้องการได้ทุกครั้ง รวมทั้ง scope ใน cert. ที่ระบุถึง
วิธีการ ซึ่งรวมไปถึงผลิตภัณฑ์นั้นด้วย แต่จนท.ก็ยังไม่เข้าใจ ทางอย. ควรจะให้ความรู้กับ จนท. ให้มากกว่าน้ี (ด.) 

- ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วนในเรื่องของมาตรฐานการพิจารณาผลิตภัณฑ์ของจนท. เพราะนอกจากจะท าให้ ผปก.สับสนแล้ว 
ข้อมูลที่ได้รับก่อให้เกิดความไม่น่าเช่ือถือต่อองค์กรด้วย แล้ว ผปก.จะต้องด าเนินการอย่างไร ในเมื่อจนท.พิจารณาความ
คิดเห็นยังไม่สอดคล้องกันเลย (ด.) 

- ความสามารถของบุคลากร และกฎหมายที่ก้าวทันโลก  (อ.) 



๗๙ 

 

- มาตรฐานความถูกต้องและแม่นย าในการพิจารณาค าขอต่างๆ  (อ.) 
- ความรู้และข้อมูลของเจ้าหน้าท่ี  (อ.) 
- เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจควรจะมีมูลความรู้หลักเดียวกัน มิฉะนั้นจะท าให้ผู้ประกอบการสับสนได้  (อ.) 
- ให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และให้ค าปรึกษาไปในทางเดียวกัน (ย.) 

 
ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอน (60) 
 
การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน – หลัง (7) 
- Ossc บัตรคิว (OSSC) 
- ระบบคิว (OSSC) 
- การล าดับคิว บัตรชมพูและบัตรสีฟ้าก่อนที่จะเริ่มกดบัตรคิวผ่านตู้ (OSSC) 
- ช่องบริการควรมีบอกว่าถึงคิวท่ีเท่าไหร่แล้ว (OSSC) 
- ช่องบริการควรมีจอมอนิเตอร์บอกว่าตอนน้ีถึงคิวท่ีเท่าไหร่แล้ว (OSSC) 
- การตรวจเอกสารของ จนท ในห้องบางครั้ง พบว่าไม่เป็นไปตามล าดับคิวที่ยื่นค าขอ มีการท างานแบบเลือกปฏิบัติ (OSSC) 
- คิวท่ีรอ  (อ.) 

 
ล าดับขั้นตอน ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน (11) 
- ลดขั้นตอน ลดเวลายื่นเอกสาร ลดความยุ่งยาก (OSSC) 
- ลดขั้นตอน เข้าถึงง่าย สะดวกต่อประชาชน (OSSC) 
- ช้า ข้ันตอนเยอะ (OSSC) 
- ไม่ควรต้องใช้บัตรประชาชนในการติดต่อกับ one stop service (OSSC) 
- เรื่องการให้ค าปรึกษา และระยะเวลาในการบริการ เนื่องจากมีขั้นตอนในการจ่ายเงิน ท าให้กว่าจะตรวจเบื้องต้น อนุมัติผ่าน

ไปช าระเงิน แล้วจึงมายื่นอีกครั้ง ใช้เวลานาน (OSSC) 
- แบบฟอร์มให้กรอก ควรตั้งไว้ตั้งแต่ข้างหน้า (ส.) 
- การท างานร่วมกันกับกรมศุลกากรให้มีความเข้าใจท่ีตรงกัน (พ.) 
- ขั้นตอนท่ียึดถือแบบดั้งเดิมแต่ไม่สอดคล้องตามการท างานจริงในปัจจุบัน, เอกสารที่ขอเยอะเกินจ าเป็น (พ.) 
- ลดขั้นตอนท่ียุ่งยากและซับซ้อนของกระบวนการตรวจสอบเอกสาร (ด.) 
- ความซับซ้อนของขั้นตอน ความรวดเร็วของการพิจารณา เนื่องจากท าธุรกิจ หากใช้เวลาในการพิจารณานานเกินไป ท าให้

เกิดความเสียหายทางธุรกิจได้  (อ.) 
- ขั้นตอนให้การบริการซับซ้อนมากเกินไป (ย.) 

 
ความสะดวก รวดเร็ว ของการให้บริการ (21) 
- ความรวดเร็ว (๒) (OSSC) 
- ความรวดเร็ว (OSSC) 
- ความถูกต้องและรวดเร็ว (OSSC) 
- ความรวดเร็วในการท างาน (OSSC) 
- ความทันสมัยและเพิ่มจ านวนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงาน (OSSC) 



๘๐ 

 

- ป้ายตึก หรือมีเจ้าหน้าที่แนะน าหน้าตึก ทุกตึก (OSSC) 
- ขั้นตอนการตรวจ prescreen เอกสารด้านยา ก่อนช าระเงินช้ามาก (OSSC) 
- การบริการ ระบบการด าเนินงาน (OSSC) 
- ควรปรับปรุงเรื่องเวลา   ระบบของการด าเนินงานช้า แต่เมื่อได้เข้าพบเจ้าหน้าท่ีก็ให้ค าปรึกษาตามที่ต้องการ  (OSSC) 
- การพิจารณาเอกสารควรเรียกเอกสารตามที่จ าเป็น และลดภาระงานท่ีไม่มีความส าคัญลง (OSSC) 
- เพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่ (OSSC) 
- เพิ่มเจ้าหน้าที่ท่ีให้ค าแนะน าผู้เข้ารับบริการ (OSSC) 
- เพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่ เพื่อรองรับจ านวนค าร้องที่ยื่นมา (OSSC) 
- เพิ่มเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อคนมารับบริการ (OSSC) 
- เรื่องยื่นผ่านระบบรวดเร็วมาก แต่วันมารับแค่รอรับเอกสารเฉยๆ นานมาก (ส.) 
- ความรวดเร็ว (วอ.) 
- เจ้าหน้าพิจารณาน้อยเกินไป (พ.) 
- เพิ่มเจ้าหน้าที่ อย.ให้ทั่วทุกด่าน (ด.) 
- เพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่ เห็นใจเจ้าหน้าที่ งานเยอะเกิน  (อ.) 
- เพิ่มจ านวนบุคลากรเพื่อความรวดเร็วในงานประจ า  และรองรับงานท่ีขยายกว้างขึ้น  (อ.) 
- ส านักยา ต้องปรับปรุงให้รวดเร็วและเป็นแบบแผนเหมือนส านักอาหาร (ย.) 

 
ระยะเวลาทั้งหมด ในการมารับบริการ (21)   
- ระยะเวลา (OSSC) 
- ระยะเวลาการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี (OSSC) 
- ระยะเวลาการด าเนินการที่ล่าช้า  (OSSC) 
- ระยะเวลาในการให้บริการ (OSSC)  
- ระยะเวลาพิจารณาทะเบียน (OSSC) 
- ระยะเวลาการด าเนินงาน (OSSC) 
- ระยะเวลาในการมาติดต่องาน ให้เวลานานเกินไป (OSSC) 
- บริการให้ตรงกับระยะเวลาในคู่มือประชาชน (OSSC) 
- ลดระยะเวลาในการรับการพิจารณา (ส.) 
- ระยะเวลาการออกใบอนุญาต (พ.) 
- ระยะเวลาการพิจารณา (พ.) 
- ระยะเวลาในการตรวจงาน ให้ทันตามวันเวลาทีนัดผู้ประกอบการ (พ.) 
- ความรวดเร็ว และความเหมาะสมในการตรวจค าขอ (พ.) 
- ระยะเวลาการตรวจปล่อยของเจ้าหน้าท่ีแต่ละท่าน (ด.) 
- ระยะเวลาการบริการ อยากให้รวดเร็วมากข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกผู้ประกอบการ  (อ.) 
- ปรับการพิจารณาที่ใช้เวลาลดน้อยลง ปรับแนวความคิดให้ทันต่อต่างประเทศมากยิ่งขึ้น  (อ.) 
- การเดินเรื่องที่ยืดยาว  (อ.) 
- ระยะเวลาการด าเนินการ  (อ.) 
- ระยะเวลาการตรวจสอบและด าเนินการณ์ตามค าขอ  (อ.) 



๘๑ 

 

- ระยะเวลา (ย.) 
- ไม่พิจารณารับค าขอด้วยความรวดเร็ว เก็บค าขอไปก่อนโดยยังไม่ลงเลขรับเข้าระบบการพิจารณา ผู้ประกอบการไม่สามารถ

ก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนได้ (ย.) 
 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม (50) 
 
ความสะดวกของช่องทางการเข้าถึงบริการ  (10) 
- ระบบล่ม (OSSC) 
- ความรวดเร็วของระบบคอมพิวเตอร์ (OSSC) 
- การเข้าถึงข้อมูลและลดการใช้กระดาษ (OSSC) 
- การติดต่อ ให้ข้อมูล โทรมาไม่เคยมีผู้รับสาย ต้องมาติดต่อเอง แล้วต้องมาอีกรอบในวันหลัง (OSSC) 
- ระบบการรายงาน online ที่ไม่ได้รวมให้เป็นระบบเดียวกัน ท าให้ผู้เข้าใช้งานต้องเข้าไปหลายๆ module เพื่อรายงาน ซึ่ง

วิธีการ key ข้อมูลมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ผู้ประกอบการสับสนและบันทึกข้อมูลผิดพลาดได้ (ต.) 
- ช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์ (ส.) 
- เบอร์โทรติดต่อกองเครื่องส าอาง ติดต่อได้ยาก  (ส.) 
- ossc  ควรอยู่ช้ันล่าง เพื่อความสะดวกของผู้มาติดต่อ (วอ.) 
- ปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนผ่าน e-submission ให้ดีกว่านี ้(พ.) 
- การท าระบบยื่นค าขอ อ.16 ผ่านระบบ E-submission มีความล่าช้าค่อนข้างมาก เมื่อก่อนภายใน 1 วันได้รับอนุญาต 

ตอนนี ้3 วันท าการถึงจะได้เอกสารหรือเพิ่งจะได้รับคอมเม้นตอบกลับ (ด.) 
 

ความเพียงพอของช่องทางในการให้บริการ (16) 
- เพิ่มช่องบริการให้เพียงพอต่อผู้รับบริการ (OSSC) 
- เพิ่ม counter จ่ายเงินช้ัน 5 (OSSC) 
- เพิ่มคู่สายโทรศัพท์ให้มากข้ึน (OSSC) 
- เพิ่มช่องทาง ติดต่อ จนท ที่รวดเร็วกว่าการมา อย เอง (OSSC) 
- เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร / ระบบ post marketing ลดความเข้มงวดในการขออนุญาตโฆษณาลง แต่ไปตามจับ

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายให้มากขึ้น (OSSC) 
- เพิ่มช่องบริการให้มากข้ึน (OSSC) 
- ช่องทางการให้บริการที่ครอบคลุมทั้งหน้า one stop และออนไลน์ (OSSC) 
- ควรมีตู้ ATM อยู่ในตึก (OSSC) 
- ให้มีตู้ ATM (OSSC) 
- อย. ไม่รับค าร้องขอยกเลิกใบจดแจ้งเครื่องส าอาง โดยไล่ให้ไปติดต่อ สสจ. ทั้งที่อุตส่าห์มาหาถึงที่เพื่อด าเนินการเรื่องอื่น

ด้วย (ขอ CFS) ควรรับเรื่องไปจะได้ไม่ต้องไป สสจ. อีก (OSSC) 
- ควรเพิ่มเบอร์โทรให้มากข้ึน (ส.) 
- เพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ หรือหากเจ้าหน้าที่ท่านใดมีธุระจ าเป็นควรหาเจ้าหน้าที่ท่านอื่นแทน เพื่อไม่ให้ต้องรอ

นาน (ส.) 
- เพิ่มการติดต่อเจ้าหน้าที่ได้มากข้ึน เช่น อีเมล์ หรือเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์  (อ.) 



๘๒ 

 

- เพิ่มโทรศัพท์ส่วนตัวให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนก็จะดีมาก ติดต่อยากมาก นึกว่าปิดเสียงโทรศัพท์ไว้  (อ.) 
- มีเบอร์โทร-เจ้าหน้าที่รับสายในการจัดประเภทคร่าวๆได้ดียิ่งขึ้น จะได้ไม่ต้องเดินทางไปที่ อย. เนื่องจากที่ท างานอยู่ไกล

จาก อย.  (อ.) 
- ระบบการออกใบสั่งช าระ ขัดข้องบ่อย มีระบบนัดหมายทั้งโทรศัพท์ และอีเมล์ส าหรับเจ้าหน้าที่เพื่อขอค าปรึกษา (ย.) 

ความเพียงพอของที่น่ังรอรับบริการ  (5)   
-  ควรมีพื้นท่ีโต๊ะในการแก้ไขงานเพิ่มอีก เนื่องจากปัจจุบันพ้ืนท่ีแก้ไขงานในช้ันท่ีมายื่นค าขอมีน้อย (OSSC) 
- เก้าอี้ส าหรับผู้ประกอบการ (OSSC) 
- ที่น่ังรอ มีน้อยเกินไป บางทีต้องมายืนรอ (OSSC) 
- ที่น่ังรอไม่เพียงพอ (OSSC) 
- ควรขยายสถานท่ีรองรับการท างานของเจ้าหน้าท่ี ให้เป็นสัดส่วน เพื่อความง่ายในการติดต่อหรือท างาน (ย.) 

 
ความเพียงพอของป้าย/ สัญลักษณ์/ ประกาศต่างๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ (8) 
- อัพเดตข้อมูลใหม่ๆของสารประกอบของผลิตภัณฑ์ให้ทันต่อการพัฒนาของเพื่อนบ้าน (OSSC) 
- การ update ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ (OSSC) 
- เพิ่มการประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต (OSSC) 
- การประกาศข่าวยังไปไม่ทั่วถึงอยากให้มีการพัฒนาตรงนี้ (ต.) 
- ประชาสัมพันธ์และสื่อในเว็บไซด์ (ส.) 
- ระบบงาน การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่ชัดเจน (พ.) 
- การอัพเดทข้อมูล (ด.) 
- แจ้งประกาศ และ ระเบียบ ใหม่ให้ทันการน าเข้า (ด.) 

 
ความสะอาดเรียบร้อยของสถานท่ีให้บริการ (11) 

- สถานท่ีติดต่อคับแคบ อึดอัด ควรจัดจุดบริการในแต่ละกองรวมชั้นเดียวกัน (OSSC) 
- ห้องน้ าช ารุด (OSSC) 
- ห้องน้ าช้ัน 5 ใช้ไม่ได้หลายห้อง (OSSC) 
- ห้องน้ าช้ัน 3 อาคาร 5 ไม่สะอาด (OSSC) 
- สถานท่ีจอดรถส าหรับผู้มาติดต่อ (OSSC) 
- สถานท่ีส าหรับปริ้นเอกสาร ท่ีมีราคาถูก (OSSC) 
- อาคารจอดรถอยู่ไกล (OSSC) 
- สถานท่ีท างานของด่านท่าเรือแหลมฉบัง (ด.) 
- สถานท่ีท างานด่านแหลมฉบัง (ด.) 
- สถานท่ีท างาน ณ ด่าน (ด.) 
- อยากให้มีฟรี Wifi แก่ประชาชนท่ัวไปผู้มาติดต่อ (ด.) 

 
 
 
 



๘๓ 

 

ด้านคุณภาพของบริการที่ได้รับ (6) 
 
ความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของบริการที่ได้รับ (1) 
- การออกกฎหมายให้คิดถึงผลกระทบ และแนวทางการปฏิบัติจริงได้มากกว่านี้ (ด.) 

 
 
บริการที่ได้รับคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ (6) 
- ค่าใช้จ่ายกับระยะเวลาให้บริการ (OSSC) 
- ปชส. และ สนับสนุนในเชิงรุก ให้ผู้ประกอบการ เห็นถึงประโยชน์ของ การจัดการ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด และควบคู่ไป

กับผู้บริโภค (OSSC) 
- ระบบการให้บริการของ จนท. เคยโทรไปของเครื่องส าอาง จนท.รับเรื่อง แต่พอโทรไปอีกที ไม่ทราบ เหมือนไม่มีการ

บันทึกหรือฝากงานกันไว้ การติดต่อเอกสารอีก บางหน่วยงานท่ีให้ไปรับใบเสร็จเรื่องการอบรมอะไรซักอย่าง ให้เดินไปเดิน
มาอยู่ได้ ท างานไม่เป็นระบบ และต้องคิดเสมอนะว่าท างานกินเงินเดือนซึ่งมาจากภาษีประชาชน ช่วยบริการ ปชช. ให้ดี
หน่อย (OSSC) 

- อยากให้ อย มีความละเอียดในงานคุ้มครองผู้บริโภค ใส่ใจแก้ปัญหาความเข้าใจผิดของประชาชน ต่อ อย. โดยเฉพาะการ
ให้ความรู้ประชาชน ว่าเครื่องหมาย อย. การอนุญาตต่างๆของ อย. สื่อถึงอะไร เช่น เลขจดแจ้งเครื่องส าอาง ให้ประโยชน์
ใดต่อประชาชนในแง่ใด มีไว้เพื่อแสดงว่ามีผู้ประกอบการที่มีตัวตน เป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้บริโภค หรื อ อย. ต้องการให้
หมายถึง อย. รับรอง รับประกันความถูกต้อง ปลอดภัยของสินค้า? กันแน่ (OSSC) 

- ถ้า อย. ท างานไม่ทัน ก็ต้องเน้นให้ประชาชนฉลาดเอง เช่น สอนวิธีตรวจสอบข้อความโฆษณา ด้วยตนเอง ท าให้ประชาชน
ทราบว่าอะไรที่เชื่อได้ คิดว่าถ้าสามารถตรวจสอบข้อความโฆษณาที่ อย. อนุญาต ได้ ประชาชนจะฉลาดขึ้น ตรวจสอบได้
เองว่าเป็นโฆษณาชวนเช่ือ หรือโฆษณาที่ผ่านการรับรองข้อความโดย อย. แล้ว (OSSC) 

- กระบวนการตรวจสอบที่เน้นเรื่องความปลอดภัยอาหาร ปล่อยวางเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร  (อ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 

ภาคผนวก 8  ประเด็นที่กลุ่มผู้ประกอบการประทับใจการให้บริการของ อย. 
 
ด้านเจ้าหน้าท่ี/ บุคลากรผู้ให้บริการ (112) 

 
ความสุภาพ กิริยา มารยาท (20) 
- ใช้ค าพูดเหมาะสม กิริยามารยาทดีมาก ยิ้มแย้ม (OSSC) 
- พูดจาดี มีมารยาท (OSSC) 
- ยิ้มแย้ม แจ่มใส (OSSC) 
- เจ้าหน้าท่ียิ้มแย้ม (2) (OSSC) 
- เจ้าหน้าท่ีพูดจาดี (2)  (OSSC) 
- ประชาสัมพันธ์ ยิ้มแย้มดี (OSSC) 
- ยิ้มแย้มแจ่มใส ทุกครั้งท่ีมาติดต่อถึงแม้คนจะเยอะ (OSSC) 
- เจ้าหน้าท่ีสุภาพและให้ค าแนะน าดี (OSSC) 
- การบริการของเจ้าหน้าท่ีสุภาพกว่าเดิม (OSSC) 
- ถึงจะเป็นสถานท่ีราชการแต่พนักงานต้อนรับพูดจาดี ยิ้มแย้มไม่เหมือนท่ีอื่น (OSSC) 
- การพูดจา (พ.) 
- สุภาพ  (ด.) 
- ยิ้มแย้มแจ่มใส (2) (ด.) 
- ยิ้มแย้มแจ่มใส (ย.) 
- เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานบางท่านยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ความสะดวกกับผู้ประกอบการดีมาก (ย.) 
- การบริการด้วยความเป็นมิตร (ต.) 
- ใจเย็น ยิ้มแย้มเสมอทุกครั้งท่ีมา (เจ้าหน้าที่รับเรื่องหน้าเคาน์เตอร์ และเจ้าหน้าท่ีแนะน าเอกสารที่ช้ัน 4) (ส.) 
- บริการและมารยาท อย.ไม่น่ากลัวอย่างคิด (วอ.) 
- พูดจาไพเราะน่าฟัง (วอ.) 
- การให้บริการด้วยความยินดีและเป็นมิตร (อ.) 

 
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมให้บริการ (35) 

- เจ้าหน้าท่ีตั้งใจให้บริการ มี mindset ในการให้บริการ (OSSC) 
- กระตือรือร้นให้บริการ  (OSSC) 
- ความรวดเร็วของเจ้าหน้าท่ี OSSC 
- เจ้าหน้าท่ีบริการดี มีความใจเย็นในการตอบค าถาม (OSSC) 
- ใส่ใจต่อการให้ค าแนะน า (OSSC) 
- ประทับใจ รปภ ช้ีทาง (OSSC) 
- เจ้าหน้าท่ีดี (OSSC) 
- เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องหน้าเคาน์เตอร์ น้องๆ อดทนมากๆ (OSSC) 
- เจ้าหน้าท่ีให้บริการดีมาก (OSSC) 
- เจ้าหน้าท่ีบริการดี (OSSC) 

ภาคผนวก 8 

 



๘๕ 

 

- เจ้าหน้าท่ีเป็นกันเอง (OSSC) 
- เป็นกันเอง  (OSSC) 
- การบริการของเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องเบื้องต้น (OSSC) 
- การบริการดีตั้งแต่โต๊ะประชาสัมพันธ์ไปจนถึงเจ้าหน้าท่ีที่ช่อง (OSSC) 
- เจ้าหน้าท่ีมี service mind ที่ดี (เจ้าหน้าท่ีตรง smart counter ช่องที่ 8 ช้ัน 4 ossc) แจ้ง update งานให้ตลอดทุกครั้ง

ที่ถามด้วยสีหน้าท่ียิ้มแย้ม แจ่มใส ถึงแม้ว่างานจาก จนท ผู้ตรวจค าขอด้านในห้องที่ปิดจะออกมาช้ามาก และน้องโดนตาม
งานหลายๆ รอบโดยผู้ประกอบการหลายๆ ราย แต่น้องก็รับแรงกดดัน และมีการควบคุมอารมณ์ที่ดีมาก ขอช่ืนชมน้อง
เจ้าที่ ossc ช่อง 8 (OSSC) 

- เจ้าหน้าท่ีให้บริการประทับใจมาก (พ.) 
- เจ้าหน้าท่ีบริการดี (2) (พ.) 
- เจ้าหน้าท่ีต้อนรับดีมาก (พ.) 
- บริการประทับใจ (ด.) 
- การบริการ (ด.) 
- บริการดี (2) (ด.) 
- ให้บริการดีเป็นกันเอง (2) (ด.) 
- อัธยาศัยดี ให้ความเป็นกันเอง (3) (ด.) 
- ดูแลเอาใจใส่ในทุกเรื่อง (ด.) 
- ความอดทนในการตรวจเอกสาร (ด.) 
- การติดตามเรื่องให้ (ส.) 
- เจ้าหน้าท่ีพร้อมให้ความช่วยเหลือ (วอ.) 
- การเอาใจใส่ของเจ้าหน้าท่ี (อ.) 
- จนท.บริการดี (อ.) 
- ตัวเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ - เห็นได้ชัดเจนว่ามีความตั้งใจ และเข้าใจในการท างานกับผู้ประกอบการ (อ.) 

 
การให้ข้อมูล/ ค าแนะน า ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจง่าย ตรงประเด็น (49) 

- เจ้าหน้าท่ีตอบค าถามชัดเจน (OSSC) 
- ให้ข้อมูลดี  (OSSC) 
- อธิบายเข้าใจง่าย (OSSC) 
- ให้ข้อมูลกระชับชัดเจน (OSSC) 
- ให้ค าแนะน าดีมาก (OSSC) 
- ข้อมูลครบ น าไปใช้ได้ (OSSC) 
- ตอบค าถามได้อย่างตรงประเด็น (OSSC) 
- ได้รับค าแนะน าชัดเจนดีมาก (OSSC) 
- การให้รายละเอียดที่ชัดเจน น ากลับไปปฏิบัติงานได้จริง (OSSC) 
- เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาดี (OSSC) 
- ให้ค าตอบตรงประเด็น (OSSC) 
- ในการตอบค าถาม (OSSC) 



๘๖ 

 

- ค าแนะน า (OSSC) 
- การตอบข้อมูลข้อซักถามครอบคลุมประเด็น (OSSC) 
- เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลดี (OSSC) 
- ให้ค าแนะน าที่ชัดเจน ไม่เข้าใจ สามารถสอบถามได้ (OSSC) 
- ให้ค าปรึกษาได้ละเอียดมาก (OSSC) 
- เจ้าหน้าท่ีแนะน า และอธิบายอย่างละเอียด (OSSC) 
- จนท.ให้ค าแนะน า ช้ีแนะดีมาก พูดจาเรียบร้อย สุภาพ (OSSC) 
- เจ้าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาได้ดี ครบตามที่ต้องการ (OSSC) 
- ค าตอบชัดเจนเข้าใจดี (OSSC) 
- ช้ีแจงรายละเอียดได้ดี (OSSC) 
- การให้ค าแนะน า (OSSC) 
- ให้ค าแนะน าดี (OSSC) 
- เจ้าหน้าท่ีทุกท่านให้ข้อมูลครบถ้วน ให้บริการดี แต่รอคิวนานไปหน่อย (OSSC) 
- เจ้าหน้าท่ีที่ท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาท าหน้าที่ได้ดีมาก ให้ค าปรึกษาชัดเจน แต่ต้องปรับปรุงส่วนงานการให้คิว (OSSC) 
- เจ้าหน้าท่ีตั้งใจให้ค าปรึกษา แม้บางข้อจะดูไม่มั่นใจก็ตาม (OSSC) 
- ให้ค าแนะน าเบื้องต้นได้ดี (เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าท่ีช่อง 8 งานยาวันเดียว)  (OSSC) 
- เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าตรงประเด็น (พ.) 
- การให้ค าแนะน า  และร่วมหาแนวทางแก้ไขเพื่อได้รับความสะดวกในการยื่นเอกสาร (พ.) 
- ให้ค าแนะน าที่เข้าใจง่าย (พ.) 
- การท างานท่ีตรงประเด็น (ด.) 
- ให้ค าแนะน าอย่างดี (7) (ด.) 
- การให้ค าปรึกษา (ด.) 
- ตรวจเอกสารเบื้องต้น (ด.) 
- ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์  (ด.) 
- ช่วยเหลือให้ข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมหลักฐานประกอบ (ด.) 
- ประทับใจในความเป็นผู้น าของหัวหน้าด่านท่าเรือเป็นอย่างสูงในการช่วยเหลือและแนะน าในการแก้ไขต่างๆ (ด.) 
- ค าแนะน าในการแก้ปัญหา (ต.)  
- รวดเร็ว ชัดเจน ช่วยเหลือและให้ข้อมูลดีมาก (ต.) 
- การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีที่ให้ข้อมูล (ต.) 
- ความใส่ใจในการให้ข้อมูลให้ครบถ้วน (ต.)   
- การให้ข้อมูลดีมาก (ส.) 
- การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีและการแนะน า (ส.) 
- ค าแนะน าท่ีถูกต้องและความสุภาพ (ส.) 
- ความละเอียดของข้อมูล (อ.) 
- ให้ข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน และให้ค าแนะน าเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาติดต่อด้วย (อ.) 
- สามารถให้ข้อมูลที่ต้องการครบถ้วน (อ.) 
- เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าดี (4) (อ.) 



๘๗ 

 

ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน (6) 
- ความเชี่ยวชาญ/ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ (OSSC) 
- เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ สามารถแนะน าได้อย่างดี (OSSC) 
- เจ้าหน้าท่ีมีความรู้และให้ค าแนะน าตรงดี (OSSC) 
- ความรู้ความเข้าใจในงาน (OSSC) 
- บุคลากรมีคุณภาพ (ต.) 
- เจ้าหน้าที่วิชาการมีความยืดหยุ่นให้ตามหลักการ เพราะมีความเข้าใจในเหตุผลและหลักการที่อยู่เบื้องหลังกฎระเบียบ

ข้อบังคับท่ีออกมา (อ.) 
การประชาสัมพันธ์และการออกบัตรคิว (2) 

- เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน าได้ที่ว่าต้องไปทางไหน เข้าช่องไหน (OSSC) 
- เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ให้บริการได้ดี พูดจาไพเราะ (OSSC) 

 
ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอน (12) 
การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน – หลัง (1) 
- การล าดับคิว (OSSC) 

ล าดับขั้นตอน ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน (3) 
- ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เวลาท างานรวดเร็วดี (OSSC) 
- ขั้นตอนการท างาน (OSSC) 
- ระบบการด าเนินการต่างๆ เป็นระเบียบ (วอ.) 

ความสะดวก รวดเร็ว ของการให้บริการ (8) 
- บริการดี รวดเร็ว (6) (OSSC) 
- ค่อนข้างไวและเรียบร้อยดี (พ.) 
- ความต่อเนื่องของบริการ (พ.) 
- รวดเร็วในการให้บริการ (9) (ด.) 
- บริการดี รวดเร็วมาก (ต.) 
- ความรวดเร็ว (ส.) 
- ความรวดเร็ว (อ.) 
- กลุ่มงานโฆษณาและ CFS: ความรวดเร็วและการบริการที่ดี (อ.)\ 

 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม (2) 
ความสะดวกของช่องทางการเข้าถึงบริการ (1) 
- มีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการบริการต่างๆ (OSSC) 

ความสะอาดเรียบร้อยของสถานท่ีให้บริการ (1) 
- สถานท่ีสะอาด (OSSC) 

ด้านคุณภาพของบริการที่ได้รับ (1) 
ความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของบริการที่ได้รับ (1) 
- ให้ข้อมูลตรงตามที่คาดหวัง ถึงแม้อาจจะใช้เวลามากก็ตาม (OSSC) 



๘๘ 

 

 
ภาคผนวก 9 ประเด็นที่กลุ่มผู้ประกอบเห็นว่า อย. ด้อยกว่าหน่วยงานอื่นๆ   
 
ด้านเจ้าหน้าท่ี/ บุคลากรผู้ให้บริการ (15) 
 
- Service Mind และมารยาทของเจ้าหน้าท่ี (11) 
- อย. กับ ด่านสาขา อนุญาตต่างกัน (1) 
- เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลไม่ตรงกัน (1) 
- ความแม่นย าในการพิจารณาค าขอ (1) 
- เจ้าหน้าท่ี One stop service ที่ช้ัน 4 ช้องหมายเลข 24 และช่องหมายเลข ๘ ไม่เคยให้ค าแนะน าชัดเจนถูกต้อง ท าหน้า

ไม่ค่อยอยากบริการ (1) 
 
ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอน (18) 
 
- ความชัดเจน โปร่งใสในการจัดล าดับคิว (เทียบกับกรมการกงสุล) (1) 
- ขั้นตอนเยอะ เปลี่ยนบ่อย (3) 
- ระยะเวลาด าเนินการล่าช้า รอนาน (11) 
- เอกสารที่ต้องกรอกมีมาก (1) 
- มีระบบดี แต่ไม่ได้ท าให้การบริการเร็วขึ้นเสมอ เพราะนับเวลาจากเข้าระบบไปแล้ว แต่แยกช่วงเวลาในการพิจารณาก่อน

ช าระเงิน และเข้าระบบอีกที  (1) 
- ยังไม่มีการปฏิรูประบบในการท างาน (1) 

 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม (7) 

 
- ขั้นตอนระบบ e-submission เข้าใจยาก (1) 
- การติดต่อทางโทรศัพท์ไม่มีเจ้าหน้าท่ีรับสาย (1) 
- ช่องทางการให้บริการไม่หลากหลาย (เทียบกับการเสียภาษี) (1) 
- ไม่มีความชัดเจนด้านเอกสารที่ต้องใช้ (1) 
- การเผยแพร่ข้อมูลบน website มีน้อย ไม่เพียงพอให้ค้นหาด้วยตัวเอง / ไม่ update (2) 
- การบริการส านักยา ข้อมูลยังไม่แพร่หลาย ทุกอย่างจะเก็บไว้เป็นความลับ อยากใส่ข้อมูลลงไปใน website บ้างจะได้ 

search หาเองก่อนไป ไม่ต้องมาถามตามห้อง ว่าไปห้องไหน เพราะเวลาถามถ้าเจอเจ้าหน้าที่อีโก้แรงๆ  ก็ท าหน้าหงิกๆ ใส่ 
(1) 
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ภาคผนวก 10 เหตุผลที่กลุ่มผู้ประกอบการตอบว่า ไม่เชื่อมั่นต่อการด าเนินการของ อย. 
 

ด้านเจ้าหน้าท่ี/ บุคลากรผู้ให้บริการ (8) 
 
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติไม่เหมือนกันในเรื่องเดียวกัน (4) 

- เพราะมาตรฐานบางอย่าง เจ้าหน้าท่ีแต่ละคนปฏิบัติไม่เหมือนกัน (ด.) 
- เนื่องจาก จนท. มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ควรปรับปรุงมาตรฐานตรงนั้น (ด.) 
- เจ้าหน้าท่ีแต่ละท่านมีแนวทางการท างานแตกต่างกันไม่สามารถคาดเดาได้ (ย.) 
- การให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่แต่ละคนในเรื่องเดียวกัน แต่ไม่เหมือนกัน และไม่มีใครกล้าบอกช่ือเพื่อใช้ในการอ้างอิงครั้ง

ต่อไปเพราะไม่ต้องการถูกผูกมัดกับค าตอบ ซึ่งในฐานะของผู้ใช้บริการ อย. เราต้องการค าตอบที่ชัดเจนและรับผิดชอบกับ
ค าตอบ (อ.) 

เจ้าหน้าท่ีแต่ละคนไม่มีความ consistency (2) 
- เจ้าหน้าท่ีแต่ละคนไม่มีความ consistency (OSSC) 
- เจ้าหน้าท่ีแต่ละคนไม่มีความ consistency (OSSC) 

ความเข้าใจของเจ้าหน้าท่ีในกฎหมายที่ออกใหม่ (1) 
- เจ้าหน้าท่ีไม่มีความเข้าใจส าหรับประกาศ GMP ใหม ่(ส.) 

การตีความ การจัดประเภท (1) 
- ในบางเรื่อง เช่น เกณฑ์การระบุว่าสินค้าที่ปรึกษานั้นเป็นเครื่องมือแพทย์หรือไม่ เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยจะมีค าตอบที่ชัดเจนให้

และมักจะให้ส่งตีความแทน ทั้งที่ในบางครั้งไม่จ าเป็น (พ.) 
 
ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอน (3) 
 
ความล่าช้าในการอนุญาต (3) 

- การขึ้นทะเบียน ยาแผนโบราณ ล่าช้ามาก (OSSC) 
- การขออนุญาต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ล่าช้ามาก (OSSC) 
- เคยเห็นในเฟสบุ๊ค โฆษณารับติดต่อ อย.ทั้งเรื่องจดแจ้ง ฮาลาล gmp ท าง่ายมาก ผิดกับที่มาติดต่อเอง (OSSC) 

 
ด้านคุณภาพของบริการที่ได้รับ (2) 

 
ความปลอดภัยของผลิตภณัฑส์ุขภาพ (2) 

- ไม่เช่ือมั่นว่าจะท าให้ผลิตภณัฑไ์ดร้บัความปลอดภัย (OSSC) 
- ไม่มีการตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมอ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กลุ่มผู้ประกอบการ 

ค าชี้แจง 
แบบส ารวจนี้จัดท าขึ้นเพื่อน าความคิดเห็นที่ได้รับไปปรับปรุงการให้บริการประชาชน ไม่มีผลต่อการเข้ารับบริการของท่านแต่อย่างใด 
แบบส ารวจฯ  ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนท่ี 1  ความพึงพอใจและไม่พงึพอใจต่อการให้บริการ ของ อย.  
ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้ารับบริการจาก อย.  
ส่วนท่ี 3  ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นการให้บริการของผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทใด  (เลือกเพียงผลิตภัณฑ์เดียว) 
  ยา             อาหาร         เครื่องส าอาง         วัตถุอันตราย   เครื่องมือแพทย์    วัตถุเสพติดฯ 

 
เกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น ท่านติดต่อขอรบับรกิาร ณ สถานท่ีใด (โปรดเลือกเพียงแห่งเดียว) 

1) ศูนย์บริการผลิตภัณฑส์ุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center for Health Products: OSSC)  
o โปรดเลือกช้ัน   (ทางเลือก ) 

 ช้ัน 4  (โปรดระบุช่องที่มารับบริการ) 
 ช้ัน 5  (โปรดระบุช่องที่มารับบริการ) 

o เลือกช่องที่มารับบริการ    
 (ทางเลือก ช่อง 1-  ช่อง 30)  

2) ส านัก / กองผลิตภณัฑ ์(ทางเลือก) 
o ส านักยา (โปรดระบุชั้นที่มารับบรกิาร) 

 เลือกช้ันท่ีมารับบริการ    
 (ทางเลือก ช้ัน...2... / ช้ัน...3... / ช้ัน...5)  

o ส านักอาหาร (โปรดระบุช้ันท่ีมารบับริการ) 
 เลือกช้ันท่ีมารับบริการ    
 (ทางเลือก ช้ัน...3... / ช้ัน...5)  

o กองควบคุมวัตถุเสพตดิ อาคาร 7 ช้ัน 5  
o กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง 
o กลุ่มควบคุมวตัถุอันตราย 
o กองควบคุมเครื่องมือแพทย์  

3) ด่านอาหารและยา อย. (ทางเลอืก)  
o ส านักด่านอาหารและยาฯ อาคาร 5 ช้ัน 5  
o ด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ    
o ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ (คลังสินค้า) 
o ด่านอาหารและยาการรถไฟลาดกระบัง            
o ด่าน...........................................  
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ท่านมาขอใช้บริการใด  (ทางเลือก) 
o ขอค าแนะน า / ค าปรึกษา 
o ยื่นค าขอ หรือ แบบฟอร์ม / ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค ์
o รับผลการพิจารณา  
o ช าระค่าธรรมเนยีม / ค่าปรับ 
o ขอให้พิจารณาน าเข้า ณ ด่านอาหารและยา 
o ขอใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว (อ.12) 
o ขอใบอนุญาตน าเข้าซึ่งอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างฯ หรือพิจารณาสั่งซื้อ (อ.16) 
o อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................................................................. 

 
ส่วนที ่1 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ของ อย.  
กรุณาเลือกค าตอบท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ โดย 

0 หมายถึง  ไม่ทราบ/ ไม่มีความเห็น 
1 หมายถึง พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
3 หมายถึง พึงพอใจมาก 
4 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 

 ระดับความพึงพอใจ ไม่ทราบ/ 
ไม่มี

ความเห็น 
ประเด็น มาก 

ที่สุด 
มาก น้อย น้อย

ที่สุด 
ความพึงพอใจโดยรวม 4 3 2 1 0 

ด้านเจ้าหน้าท่ี/ บุคลากรผู้ให้บริการ  
เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์           เจ้าหน้าท่ีพิจารณาตรวจรับค าขอ)  

     

๑) การแต่งกายและบุคลิกภาพ 4 3 2 1 0 
๒) ความสุภาพ กิริยา มารยาท 4 3 2 1 0 
๓) ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมให้บริการ 4 3 2 1 0 
๔) การให้ข้อมูล/ ค าแนะน า ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจง่าย ตรงประเด็น 4 3 2 1 0 
๕) ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน 4 3 2 1 0 
๖) ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ (เช่น ไม่เรียกรับของตอบแทน หรือ

สินบน)  
4 3 2 1 0 

๗) การประชาสัมพันธ์และการออกบตัรคิว 4 3 2 1 0 
ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอน      
๘) การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน - หลัง 4 3 2 1 0 
๙) ล าดับขั้นตอน ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4 3 2 1 0 
๑๐) ความสะดวก รวดเร็ว ของการให้บริการ  4 3 2 1 0 
๑๑) ระยะเวลาทั้งหมด ในการมารับบรกิาร 4 3 2 1 0 



๙๒ 

 

 ระดับความพึงพอใจ ไม่ทราบ/ 
ไม่มี

ความเห็น 
ประเด็น มาก 

ที่สุด 
มาก น้อย น้อย

ที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม      
๑๒) ความสะดวกของช่องทางการเข้าถึงบริการ 4 3 2 1 0 
๑๓) ความเพียงพอของช่องทางในการให้บริการ  4 3 2 1 0 
๑๔) ความเพียงพอของที่น่ังรอรับบริการ  4 3 2 1 0 
๑๕) ความเพียงพอของแบบฟอร์ม เอกสารคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ 4 3 2 1 0 
๑๖) ความเพียงพอของป้าย/ สัญลักษณ์/ ประกาศต่างๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ  4 3 2 1 0 
๑๗) ความสะอาดเรียบร้อยของสถานท่ีให้บริการ  4 3 2 1 0 
ด้านคุณภาพของบริการที่ได้รับ      
๑๘) ความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของบริการที่ได้รับ 4 3 2 1 0 
๑๙) บริการที่ได้รับคุม้ค่าและเป็นประโยชน์ 4 3 2 1 0 

 
ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้ารับบรกิารจาก อย.  
              โปรดให้ข้อมูลที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  
1. การเข้ารับบริการครั้งนี้ ท่านมีความรู้สึกกับบริการทีไ่ดร้ับอย่างไร 
  ตรงตามความคาดหมาย    เหนือความคาดหมาย       ต่ ากว่าความคาดหมาย  

โปรดระบุเหตุผลที่ท่านเลือกตอบวา่ต่ ากว่าหรือเหนือกว่าความคาดหมาย  
ค าตอบของท่าน ........................................................ 

2. การเข้ารับบริการครั้งนี้ ท่านรู้สึกไม่พอใจในเรื่องใดบ้างต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ไม่ม ี 

  พฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  ระยะเวลาการรอคอยรับบริการ 
  ความสะดวก รวดเร็วของบริการ 
  ระยะเวลาการให้บริการตามที่ได้รับแจ้ง 
  ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ  
  อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................................................................. 

3. ถ้าญาติ พ่ีน้อง หรือเพื่อนของท่านประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ท่านจะแนะน าให้มาตดิต่อ อย. ด้วยตัวเอง
หรือไม ่

  แนะน า      ไม่แนะน า          ไม่แน่ใจ  
โปรดระบุเหตุผลที่ท่านเลือกตอบวา่ไม่แนะน า ค าตอบของท่าน ........................................................ 

4. ถ้าท่านต้องด าเนินการใดๆ เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์สุขภาพอีก ท่านจะกลบัมาด าเนินการที่ อย. ด้วยตัวเองหรือไม่ 
  กลับมา      ไม่กลับมาอีก / ให้ผู้อื่นมาแทน         ไม่แน่ใจ  

โปรดระบุเหตุผลที่ท่านเลือกตอบวา่ไม่กลับมาอีก  ค าตอบของท่าน ........................................................ 
 



๙๓ 

 

5. เหตุผลที่ครั้งนี้ท่านเลือกมาติดต่อกับ อย. ด้วยตัวเอง 
 เจ้าหน้าท่ีบริการด ี
 เชื่อมั่นความรวดเร็ว 
 มีญาติหรือคนรู้จักแนะน าให้มาเอง 
 เคยมาตดิต่อก่อนหน้านี้แล้ว 
 อื่นๆ ............................. 

6. ระยะเวลารอคอยจนถึงไดเ้ข้ารับบริการ 
 น้อยกว่า 30 นาที 
 30 นาที จนถึง 1 ช่ัวโมง 
 มากกว่า 1 ช่ัวโมง 

7. ท่านมีความเห็นว่าเครื่องหมาย อย. สามารถสร้างความคุ้มค่าและเพิ่มมูลค่าให้กับผลติภณัฑ์ของท่านได้หรือไม่ 
  ได ้        ไม่ได ้               

8. ท่านยินดีให้ความร่วมมือกับ อย. ในการช่วยเหลือสังคม หรือไม ่
  ยินดี        ไม่ยินด ี

9. ท่านมีความคาดหวังต่อการให้บรกิารของ อย. อย่างไร  
   ไม่มีความเห็น    คาดหวัง 
โปรดระบสุิ่งที่ท่าน คาดหวัง ค าตอบของท่าน ........................................................................................... 

10. ท่านคาดหวัง/ ต้องการให้ อย. ส่งเสรมิหรือสนับสนุนท่านในเรื่องบ้าง 
   ไม่มีความเห็น    ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนนุ 
โปรดระบุความต้องการของท่าน ค าตอบของท่าน ...................................................................... 

11. ท่านคิดว่าส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง 
   ไม่มีความเห็น    ควรปรับปรุง 
โปรดระบสุิ่งที่ อย. ควรปรับปรุง ค าตอบของท่าน ................................................................................................... 

12. การมารับบริการครั้งนี้ ท่านประทบัใจการให้บริการของ อย. / เจ้าหน้าท่ี ในเรื่องใด  
   ไม่มีความเห็น    ประทับใจ  
โปรดระบุเหตุผลที่ท่าน ประทับใจ ค าตอบของท่าน ................................................................................................... 

13. ท่านคิดว่าการให้บริการของ อย. เทียบกับหน่วยงานอื่น ๆ เป็นอย่างไร 
  อย. ดีกว่า      ไม่ต่างกัน               อย. ด้อยกว่า  
โปรดระบุเหตุผลที่ท่านเลือกตอบวา่ อย. ด้อยกว่า   ค าตอบของ
ท่าน ..................................................................................... 

14. โดยรวมท่านมีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินการของ อย. หรือไม ่
  เชื่อมั่น      ไม่เช่ือมั่น          ไม่มีความเห็น 
 
 
 
 
 



๙๔ 

 

ส่วนที่  3 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
โปรดให้ข้อมลูที่ตรงกับท่าน  
เพศ     ชาย      หญิง      ไม่ระบุ  
อาย ุ    ต่ ากว่า 20 ป ี    20-30 ปี         31-40 ปี      
    41-50 ปี        51-60 ปี         มากกว่า 60 ปี  
การศึกษา    ต่ ากว่าปริญญาตร ี   ปริญญาตร ี    สูงกว่าปริญญาตร ี
สถานภาพของท่าน       เจ้าของกิจการ   พนักงาน / ผู้รับมอบอ านาจ         ผู้รับส่งเอกสาร     

      ผู้รับจ้างตดิต่อราชการแทนผู้ประกอบการ     อื่นๆ................ 
ประเภทองค์กรของท่าน          เอกชน : บริษัท / หจก. / หสน.                 บุคคลธรรมดา         รัฐวิสาหกิจ            

                หน่วยงานราชการ               องค์การมหาชน                 มูลนิธิ    
  กลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน                       อื่น ๆ โปรดระบุ .....................................  

ขนาดองค์กรของท่าน    
     ไม่ทราบ / ระบุไม่ได ้

  พนักงานท้ังบริษัท ไม่เกิน 50 คน (กลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อม (SME))           
  พนักงานท้ังบริษัท 51-200 คน (กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง)  

     พนักงานท้ังบริษัท มากกว่า 200 คนขึ้นไป (กลุ่มกิจการขนาดใหญ่)      
กิจการขององค์กรท่าน  (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

  ผลิตเพื่อขายในประเทศ             น าเข้า                                          
  ผลิตเฉพาะเพื่อการส่งออกเท่านั้น         ขาย/ จ าหน่าย                                  
  ผลิตเพื่อขายทั้งในประเทศและส่งออก            ผลิตสื่อโฆษณา 

             สถานพยาบาล                                      อื่น ๆ โปรดระบุ .............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฯ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะน าข้อมูลที่ไปพฒันาคุณภาพงานบริการ 

และหวงัว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในโอกาสต่อไป 



๙๕ 

 

การส ารวจความพึงพอใจและไมพึ่งพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กลุ่มผู้รบัอนุญาต  

 

ค าชี้แจง 
แบบส ารวจนีจ้ัดท าขึ้นเพ่ือน าความคิดเห็นทีไ่ดร้ับไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน ไมม่ีผลต่อการประกอบกิจการของท่านแต่อย่างใด 
แบบส ารวจฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี  1  ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ อย. 
ส่วนท่ี  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ  อย.  
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ท่านพบกับเจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบสถานประกอบการของท่าน ใช่หรือไม ่
 ใช่       (ถ้าตอบ “ใช่” โปรดระบุ วัน เดือน ปี ท่ี ท่ีเจ้าหน้าท่ีเขา้ตรวจสอบ ......................................)  
  ไม่ใช่  (ถ้าตอบ “ไม่ใช่”  ท่านไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ขอขอบคุณที่สละเวลา) 
 

หลังจากได้รับอนุญาตเคยมีเจา้หนา้ที่ อย. เข้าตรวจสอบสถานประกอบการของท่านโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า   
            ไม่มี                มี ปีละ 1 ครั้ง    อื่น ๆ โปรดระบุ …………………............................................................  
ท่านท าธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สขุภาพประเภทใด (โปรดเลือกเพียงผลิตภัณฑเ์ดียว)  

  ยา             อาหาร         เครื่องส าอาง         วัตถุอันตราย   เครื่องมือแพทย์    วัตถุเสพติดฯ 
 

ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ อย. 
กรุณาเลือกค าตอบท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ โดย 

0 หมายถึง  ไม่ทราบ/ ไม่มีความเห็น (และไม่น ามาคดิคะแนน) 
1 หมายถึง พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
3 หมายถึง พึงพอใจมาก 
4 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 

 ระดับความพึงพอใจ ไม่ทราบ/ 
ประเด็น มาก 

ที่สุด 
ไม่มี
ความ 
เห็น 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่มี
ความเห็น 

ความพึงพอใจโดยรวม 4 3 2 1 0 
ด้านการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ี 
1) การแสดงตนของเจ้าหน้าที่เพื่อขอเข้าตรวจสอบ  (เช่น การแสดงบัตร 

แนะน าตัว) 
4 3 2 1 0 

2) การแต่งกายและบุคลิกภาพ 4 3 2 1 0 



๙๖ 

 

 ระดับความพึงพอใจ ไม่ทราบ/ 
ประเด็น มาก 

ที่สุด 
ไม่มี
ความ 
เห็น 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่มี
ความเห็น 

3) ความสุภาพ กิริยา มารยาท  4 3 2 1 0 
4) การเอาใจใส่ และรับฟังการชี้แจง ปัญหา ข้อขัดข้อง  4 3 2 1 0 
5) การให้ข้อมูลครบถ้วน  ชัดเจน  ถูกต้องทั้งด้านกฎหมาย/ ข้อบกพรอ่งที่

ตรวจพบ และอื่นๆ 
4 3 2 1 0 

6) ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่เรียกของ
ตอบแทน 

4 3 2 1 0 

7) ความรู้ ความช านาญในการปฏิบตังิาน 4 3 2 1 0 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน   
8) ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ในการเข้าตรวจสอบ 4 3 2 1 0 
9) ความชัดเจน  โปร่งใส ของทุกขั้นตอนการปฏิบตัิงาน  4 3 2 1 0 
10) การแจ้งผลการเข้าตรวจสถานประกอบการ  4 3 2 1 0 
ด้านคุณภาพของการปฏิบัติงาน   
11) เป็นไปตามกฎหมาย / มาตรฐานที่ก าหนด   4 3 2 1 0 

 
ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ  อย.  
              โปรดให้ข้อมูลที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  
1. การที่เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสถานประกอบการของท่านครั้งนี้ ท่านมคีวามรูส้ึกอย่างไร  
  ตรงตามความคาดหมาย     เหนือความคาดหมาย       ต่ ากว่าความคาดหมาย  

โปรดระบุเหตุผลที่ท่านเลือกตอบวา่ต่ ากว่าหรือเหนือกว่าความคาดหมาย  
ค าตอบของท่าน ................................................................................................................................. 

2. การที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสถานประกอบการของท่านครั้งนี้ ท่านรู้สึกไม่พอใจในเรื่องใดบ้าง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
   ไม่ม ี 

  พฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  ระยะเวลาการปฏิบัติงานนานเกินไป 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่ตรงตามทีไ่ดร้ับแจ้ง 
  ผลการตรวจสอบ 
  อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................................................................. 

3. ถ้าญาติ พ่ีน้อง หรือเพื่อนของท่านประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ท่านจะกล่าวชม อย. ตอ่ญาติ พี่น้อง หรือเพื่อน
ของท่านหรือไม ่

  ใช่     ไม่ใช่        ไม่แน่ใจ  
โปรดระบุเหตุผลที่ท่านเลือกตอบวา่ไม่ใช่ ค าตอบของท่าน ........................................................ 
 



๙๗ 

 

4. ท่านมีความเห็นว่าเครื่องหมาย อย. สามารถสร้างความคุ้มค่าและเพิ่มมูลค่าให้กับผลติภณัฑ์ของท่านได้หรือไม่ 
  ได ้         ไม่ได ้               

5. ท่านยินดีให้ความร่วมมือกับ อย. ในการช่วยเหลือสังคม หรือไม ่
  ยินดี         ไม่ยินด ี

6. ท่านมีความคาดหวังต่อการปฏบิัตงิานของ อย. อย่างไร  
   ไม่มีความเห็น    คาดหวัง 
โปรดระบสุิ่งที่ท่าน คาดหวัง ค าตอบของท่าน ........................................................................................... 

7. ท่านต้องการการส่งเสรมิหรือสนับสนุน จาก อย. เรื่องบ้างใด 
   ไม่มีความเห็น    ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนนุ 
โปรดระบุความต้องการของท่าน ค าตอบของท่าน ...................................................................... 

8. ท่านคิดว่าส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง 
   ไม่มีความเห็น    ควรปรับปรุง 
โปรดระบสุิ่งที่ อย. ควรปรับปรุง ค าตอบของท่าน ................................................................................................... 

9. ท่านประทับการปฏิบัติงาน ของ อย. / เจ้าหน้าท่ี ในการมาตรวจครั้งนี้ ในเรื่องใด 
   ไม่มีความเห็น    ประทับใจ  
โปรดระบุเหตุผลที่ท่าน ประทับใจ ค าตอบของท่าน ................................................................................................... 

10. ท่านคิดว่าการให้ปฏบิัติงานของ อย. เทียบกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นอย่างไร 
  อย. ดีกว่า     ไม่ต่างกัน     อย. ด้อยกว่า  
โปรดระบุเหตุผลที่ท่านเลือกตอบวา่ อย. ด้อยกว่า   ค าตอบของ
ท่าน ..................................................................................... 

11. โดยรวมท่านมีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินการของ อย. หรือไม ่
  เชื่อมั่น     ไม่เช่ือมั่น          ไม่มีความเห็น 
 
ส่วนที่  3  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
โปรดให้ข้อมลูที่ตรงกับท่าน โดยใส่เครื่องหมาย X ลงในช่องที่ท่านเลือก 
เพศ     ชาย      หญิง            ไม่ระบุ  
อาย ุ    ต่ ากว่า 20 ป ี     20-30 ปี                   31-40 ปี      
    41-50 ปี        51-60 ปี                   มากกว่า 60 ป ี
การศึกษา    ต่ ากว่าปริญญาตร ี   ปริญญาตร ี              สูงกว่าปริญญาตร ี
สถานภาพของท่าน    เจ้าของกิจการ                                   พนักงานท่ัวไป        ผู้รับมอบ
อ านาจ  

  ผู้รับจ้างติดต่อราชการแทนผูป้ระกอบการ          อื่นๆ................ 
ประเภทองค์กรของท่าน          เอกชน : บริษัท / หจก. / หสน.            บุคคลธรรมดา               รัฐวิสาหกิจ            

                หน่วยงานราชการ          องค์การมหาชน               มูลนิธิ    
  กลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน                อื่น ๆ โปรดระบุ .....................................  

 
 



๙๘ 

 

 
ขนาดองค์กรของท่าน    
     ไม่ทราบ / ระบุไม่ได ้

  พนักงานท้ังบริษัท ไม่เกิน 50 คน (กลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อม (SME))           
  พนักงานท้ังบริษัท 51-200 คน (กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง)  

     พนักงานท้ังบริษัท มากกว่า 200 คนขึ้นไป (กลุ่มกิจการขนาดใหญ่)      
กิจการขององค์กรท่าน  (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

  ผลิตเพื่อขายในประเทศ             น าเข้า                                          
  ผลิตเฉพาะเพื่อการส่งออกเท่านั้น         ขาย/ จ าหน่าย                                  
  ผลิตเพื่อขายทั้งในประเทศและส่งออก             ผลิตสื่อโฆษณา 

             สถานพยาบาล                                อื่น ๆ โปรดระบุ .............................. 
สถานประกอบการของท่านตั้งอยู่ที่  

  กรุงเทพฯ                          ต่างจังหวัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฯ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะน าข้อมูลที่ไปพฒันาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

และหวงัว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในโอกาสต่อไป 



๙๙ 

 

การส ารวจความพึงพอใจและไมพึ่งพอใจที่มีต่อการให้บริการของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กลุ่มผู้รอ้งเรียน 

 
ค าชี้แจง 
แบบส ารวจนีจ้ัดท าขึ้นเพ่ือน าความคิดเห็นทีไ่ดร้ับไปปรับปรุงการใหบ้ริการประชาชน ไม่มผีลต่อการเข้ารับบริการของท่านแต่อย่าง
ใด 
(ใน online) แบบส ารวจฯ ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี ้

ส่วนท่ี 1  ช่องทางการร้องเรียน 
ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจและไม่พงึพอใจต่อบริการรับ และจัดการเรือ่งร้องเรียน  
ส่วนท่ี 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของศูนยร์ับเรื่องร้องเรยีนฯ  
ส่วนท่ี 4  ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

สถานภาพ 
  ประชาชนท่ัวไป    ผู้ประกอบการ       ผู้แทนหน่วยงานรัฐ  
 
วัตถุประสงค์การร้องเรียน 

 แจ้งเบาะแส / พบการกระท าผิดกฎหมาย 
 ได้รับผลกระทบจากผลิตภณัฑส์ุขภาพ 
 ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของ อย. เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบ ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่  

เจ้าหน้าท่ีไม่สภุาพ ด้านการให้บริการ ฯลฯ เป็นต้น 
 อื่นๆ................................................................................................................ 

 
ส่วนที่ 1  ช่องทางการร้องเรียน 
กรุณาเลือกค าตอบท่ีตรงกับท่านมากท่ีสุด  
1. ท่านทราบข้อมูลเกีย่วกับช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของ อย. จาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 วิทยุ 
 โทรทัศน ์
 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร อย. เป็นต้น 
 อินเทอร์เน็ต 
 อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................................................................................. 

2. ท่านร้องเรียนผา่นช่องทางใด 
 มาด้วยตนเอง 
 อินเทอร์เน็ต เช่น 1556@fda.moph.go.th, เฟซบุ๊ก FDA Thai, Mobile Application เป็นต้น   
 โทรศัพท์ / สายด่วน อย. 1556 
 จดหมาย / หนังสือราชการ 

 
 

mailto:1556@fda.moph.go.th


๑๐๐ 

 

ส่วนที ่2  ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อบริการรบั และจัดการเรื่องร้องเรียน  
กรุณาเลือกค าตอบท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ โดย 

0 หมายถึง  ไม่ทราบ/ ไม่มีความเห็น  
1 หมายถึง พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
3 หมายถึง พึงพอใจมาก 
4 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 

 ระดับความพึงพอใจ ไม่ทราบ/ 
ประเด็น มาก 

ที่สุด 
มาก น้อย น้อย

ที่สุด 
ไม่มี

ความเห็น 
ความพึงพอใจโดยรวม  4 3 2 1 0 

ด้านเจ้าหน้าท่ี/ บุคลากรผู้ให้บริการ      
๑) การแต่งกายและบุคลิกภาพ 4 3 2 1 0 
๒) ความสุภาพ กิริยา มารยาท 4 3 2 1 0 
๓) ความเอาใจใส ่กระตือรือร้น และพร้อมให้บริการ 4 3 2 1 0 
๔) การให้ข้อมูล/ ค าแนะน า ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจง่าย ตรงประเด็น 4 3 2 1 0 
๕) ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน 4 3 2 1 0 
๖) ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ (เช่น ไม่เรียกรับของตอบแทน หรือ

สินบน)  
4 3 2 1 0 

ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอน      

๗) การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน - หลัง 4 3 2 1 0 
๘) ล าดับขั้นตอน ชัดเจน เข้าใจง่าย 4 3 2 1 0 
๙) ความสะดวก รวดเร็ว ของการให้บริการ  4 3 2 1 0 
๑๐) ระยะเวลาทั้งหมดในการรับบริการ 4 3 2 1 0 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม      
๑๑) ความสะดวกของช่องทางการร้องเรียน 4 3 2 1 0 

ข้อ 12 -15 เฉพาะผู้ที่มาร้องเรียนด้วยตนเอง 4 3 2 1 0 

๑๒) ความเพียงพอของที่น่ังรอรับบริการร้องเรียน   4 3 2 1 0 
๑๓) ความทันสมัยของเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการให้บริการ 4 3 2 1 0 
๑๔) ความเพียงพอของแบบฟอร์ม เอกสารคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ 4 3 2 1 0 
๑๕) ความสะอาดเรียบร้อยของสถานท่ี  4 3 2 1 0 
๑๖) ความสะดวกของช่องทางการร้องเรียน 4 3 2 1 0 
๑๗) ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารที่ต้องการ 4 3 2 1 0 



๑๐๑ 

 

 ระดับความพึงพอใจ ไม่ทราบ/ 
ประเด็น มาก 

ที่สุด 
มาก น้อย น้อย

ที่สุด 
ไม่มี

ความเห็น 
ด้านคุณภาพของบริการที่ได้รับ      

๑๘) ความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของบริการทีไ่ด้รบั 4 3 2 1 0 
๑๙) ได้รับบริการที่คุม้ค่าและเป็นประโยชน์ 4 3 2 1 0 

ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ  
           โปรดให้ข้อมูลที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
1. การเข้ารับบริการร้องเรียนครั้งนี้ ท่านมีความรูส้ึกกับบริการที่ได้รับอย่างไร 
  ตรงตามความคาดหมาย   เหนือความคาดหมาย      ต่ ากว่าความคาดหมาย  

โปรดระบุเหตุผลที่ท่านเลือกตอบวา่ต่ ากว่าหรือเหนือกว่าความคาดหมาย  
ค าตอบของท่าน ........................................................ 

2. การเข้ารับบริการร้องเรียนครั้งนี้ ท่านรู้สึกไม่พอใจในเรื่องใดบ้างต่อไปนี ้
  ไม่ม ี  

 พฤติกรรมการให้บริการ 
 ระยะเวลาในการรอคอยรับเรือ่งร้องเรียน 
 ระยะเวลาในการรอคอยการตอบสนองข้อร้องเรียน  
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................................................................................................................  

3. ถ้าญาติ พี่น้อง หรือเพื่อนของท่าน มีแจ้งเบาะแส / พบการกระท าผิดกฎหมาย  หรือ ได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
หรือ ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของ อย. เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบ ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าท่ี
ไม่สุภาพ ด้านการให้บริการ ฯลฯ เป็นต้น ท่านจะแนะน าให้มาร้องเรียนท่ี อย. หรือไม่ 

  แนะน า   ไม่แนะน า         ไม่แน่ใจ  
โปรดระบุเหตุผลที่ท่านเลือกตอบวา่ไม่แนะน า ค าตอบของท่าน ........................................................ 

4. ถ้าท่านมีข้อมูลที่ต้องการจะร้องเรยีนเกี่ยวกับผลิตภัณฑส์ุขภาพอีก ท่านจะมาร้องเรียนมาที่ อย. หรือไม ่
  ใช่    ไม่ใช่            ไม่แน่ใจ  

โปรดระบุเหตุผลที่ท่านเลือกตอบวา่ ไม่ใช่  ค าตอบของท่าน ............................................... 
5. เหตุผลที่ท่านเลือกร้องเรียนกับ อย. ในครั้งนี้ 

 เจ้าหน้าท่ีบริการด ี
 เชื่อมั่นความรวดเร็วในการตอบสนองข้อร้องเรียน 
 มีญาติหรือคนรู้จักแนะน าให้มาเอง 
 เคยมาตดิต่อก่อนหน้านี้แล้ว 
 อื่นๆ ............................. 

6. ระยะเวลารอคอยจนถึงไดแ้จ้งข้อมูลต่อ อย. (ท้ังที่มาด้วยตนเอง และรอคอยการเข้าถึงช่องทางร้องเรียนอื่น) 
 น้อยกว่า 30 นาที    
 30 นาที จนถึง 1 ช่ัวโมง    
 มากกว่า 1 ช่ัวโมง 



๑๐๒ 

 

7. ท่านมีความคาดหวังต่อการให้บรกิารของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย่างไร (ด้านการรับเรื่อง การด าเนินการ และ
การแจ้งผลด าเนินการเรื่องร้องเรียน) 
   ไม่มีความเห็น    มีความคาดหวัง 
โปรดระบสุิ่งที่ท่านคาดหวัง ค าตอบของท่าน ....................................................................................... 

8. ท่านคิดว่าส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง 
   ไม่มีความเห็น    ควรปรับปรุง 
โปรดระบสุิ่งที่ อย. ควรปรับปรุง ค าตอบของท่าน ....................................................................................... 

9. ในการร้องเรียนครั้งนี้ ท่านประทบัใจการให้บริการของ อย. / เจ้าหน้าท่ี ในเรื่องใด  
   ไม่มีความเห็น    ประทับใจ  
โปรดระบุเหตุผลที่ท่าน ประทับใจ ค าตอบของท่าน................................................................................ 

10. ท่านคิดว่าการรบั และจดัการเรื่องร้องเรียนของ อย. เทียบกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นอย่างไร 
  อย. ดีกว่า     ไม่ต่างกัน           อย. ด้อยกว่า  
โปรดระบุเหตุผลที่ท่านเลือกตอบวา่ อย. ด้อยกว่า   ค าตอบของท่าน .......................................................... 

11. โดยรวมท่านมีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินการของ อย. หรือไม ่
  เชื่อมั่น     ไม่เช่ือมั่น          ไม่มีความเห็น 
 
ส่วนที่ 4  ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
โปรดให้ข้อมลูที่ตรงกับท่าน โดยใส่เครื่องหมาย X ลงในช่องที่ท่านเลือก 
 
เพศ     ชาย       หญิง     ไม่ระบุ  
อาย ุ    ต่ ากว่า 20 ป ี     20-30 ปี         31-40 ปี      
    41-50 ปี         51-60 ปี         มากกว่า 60 ปี  
การศึกษา    ต่ ากว่าปริญญาตร ี    ปริญญาตร ี    สูงกว่าปริญญาตร ี
 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฯ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะน าข้อมูลที่ไปพฒันาคุณภาพงานบริการ 

และหวงัว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในโอกาสต่อไป 


