
สรุปผลจากแบบสำรวจความพึงพอใจการบริการของกลุมคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ 

ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 2 ประจำป 2564 (ขอมูล ณ วันท่ี 3/8/2564) 

การสำรวจในครั้งนี้ มีผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 56 คน โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

รายละเอียดขอมูลท่ีไดจากแบบสำรวจ 

1. จำนวนผูตอบแบบสำรวจ 

ผูตอบแบบสำรวจ ท้ังหมด จำนวน 56 คน 

ผูตอบแบบสำรวจในขอ 2.1-2.2 จำนวน 30 คน 

2. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสำรวจ 

2.1 จำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน (คน) รอยละ 
ชาย 5 8.9 
หญิง 51 91.1 

ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสำรวจเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดย เพศหญิง มีจำนวน 51 คน     

เพศชาย จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 91.1 และ รอยละ 8.9 ตามลำดับ 

 2.2 จำแนกตามอายุ 

ชวงอายุ จำนวน (คน) รอยละ 
นอยกวา 20 ป 0 0 
อาย ุ21-30 ป 11 19.6 
อาย ุ31-40 ป 9 16.1 
อาย ุ41-50 ป 25 44.6 
อาย ุ51-60 ป 5 8.9 

อาย ุ60 ปข้ึนไป 6 10.7 

ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสำรวจ ชวงอายุ 41-50 ป มีจำนวน 25 คน ชวงอายุ 21-30 ป มีจำนวน 11 คน 

ชวงอายุ 31-40 ป มีจำนวน 9 คน ชวงอายุ 60 ปขึ้นไป มีจำนวน 6 คน ชวงอายุ 51-60 ป มีจำนวน 6 คน คิดเปน

รอยละ 44.6, รอยละ 19.6, รอยละ 16.1, รอยละ 10.7, รอยละ 8.9 ตามลำดับ และไมมีผูตอบแบบสำรวจ 

อายนุอยกวา 20 ป   

 

 

 



 2.3 จำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) รอยละ 
ประถมศึกษา 5 8.9 
มัธยมศึกษา 16 28.6 

ปวส./อนุปริญญา 11 19.6 
ปริญญาตรี 15 26.8 

สูงกวาปริญญาตรี 9 16.1 

ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสำรวจมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา มีจำนวน 16 คน ระดับปริญญาตรี 

จำนวน 15 คน และระดับปวส./อนุปริญญา จำนวน 11 คน ระดับสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 9 คน และระดับ 

ประถมศึกษา จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 28.6 รอยละ 26.8 รอยละ 19.6 รอยละ16.1 และรอยละ 8.9 

ตามลำดับ 

 2.4 จำแนกตามอาชีพ 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) รอยละ 
ขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 4 7.1 

พนักงาน/ลูกจางเอกชน 19 33.9 
ผูประกอบการ/ธุรกิจสวนตัว 20 35.7 

นวดเพ่ือสุขภาพ 6 10.7 
ขาราชการบำนาญ 2 3.6 

ขาราชการบำนาญ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) 1 1.8 
นวดแผนไทย 1 1.8 
รับจางนวด 1 1.8 

พนักงานดูแลผูสูงอายุ 1 1.8 
ขาราชการพยาบาลบำนาญ 1 1.8 

ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสำรวจ มีจำนวน 10 สาขาอาชีพ ไดแก ผูประกอบการ/ธุรกิจสวนตัว จำนวน 

20 คน พนักงาน/ลูกจางเอกชน จำนวน 19 คน นวดเพื่อสุขภาพ จำนวน 6 คน ขาราชการ/เจาหนาที่ของรฐั/

รัฐวิสาหกิจ จำนวน 4 คน ขาราชการบำนาญ จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 35.7 และรอยละ 33.9 และรอย

ละ 10.7 และรอยละ 7.1 และรอยละ 3.6  ตามลำดับ และจาก ขาราชการบำนาญ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญ

การพิเศษ) นวดแผนไทย รับจางนวด พนักงานดูแลผูสูงอายุ ขาราชการพยาบาลบำนาญ อาชีพละ 1 คน คิด

เปนรอยละ 1.8 ตออาชีพ 

 

 

 



2.5 จำแนกตามเรื่องท่ีมาติดตอรับบริการ 

เรื่องท่ีมาติดตอรับบริการ จำนวน (คน) รอยละ 
โรงพยาบาล/คลินิก (เอกชน) 1 1.8 

กิจการสปา 0 0 
กิจการนวดเพ่ือสุขภาพ/เสริมความงาม 12 21.4 

กิจการการดูแลผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพ่ึงพิง 42 75 
เรื่องรองเรียน (ดานบริการสุขภาพ) 0 0 

ขอขอมูลสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ 1 1.8 

ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสำรวจติดตอรับบริการเกี่ยวกับ กิจการการดูแลผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพึ่งพิง  

มีจำนวน 42 คน กิจการนวดเพื่อสุขภาพ/เสริมความงาม มีจำนวน 12 คน โรงพยาบาล/คลินิก (เอกชน) มี

จำนวน 1 คน ขอขอมูลสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 75 และรอยละ 21.4 

และรอยละ 1.8 และรอยละ 1.8 ตามลำดับ และไมมีการติดตอรับบริการเกี่ยวกับกิจการสปาและเรื่องรองเรียน 

(ดานบริการสุขภาพ) 

2.6 จำแนกตามลักษณะการรับบริการ 

ลักษณะการรับบริการ จำนวน (คน) รอยละ 
ในศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 2 (จังหวัดพิษณุโลก) 30 53.6 

เจาหนาท่ีลงพ้ืนท่ีใหบริการ 26 46.4 

ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสำรวจมีลักษณะการรับบริการจาก ภายในศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

(จังหวัดพิษณุโลก)  มีจำนวน 30 คน เจาหนาที่ลงพื้นที่ใหบริการ มีจำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 53.6 และ 

รอยละ 46.4 ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ประเด็นความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

ผูตอบแบบสำรวจในขอ 2.1-2.2 มีจำนวน 30 คน 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม 
คาเฉล่ีย
ความพึง
พอใจ 

รอยละ นอยท่ีสุด 
(1) 

นอย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 30 3.66 73.10 
1.มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย  
มากนอยเพียงใด 

1 1 15 7 6 30 3.53 70.60 

2.ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก 
ซับซอน มีความชัดเจน มากนอยเพียงใด 

- - 17 7 6 30 3.63 72.60 

3.ข้ันตอนการใหบริการ แตละข้ันตอนมี
ความสะดวก รวดเร็ว มากนอยเพียงใด 

- - 15 8 7 30 3.73 74.60 

4.มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการ
ใหบริการอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 

- 2 12 8 8 30 3.73 74.60 

 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม 
คาเฉล่ีย
ความพึง
พอใจ 

รอยละ นอย
ท่ีสุด (1) 

นอย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

2. ดานส่ิงอำนวยความสะดวก  30 3.54 70.85 
1.มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธ  
บอกจุดบริการ มากนอยเพียงใด 

- 1 18 7 4 30 3.47 69.40 

2.การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานท่ี
ใหบริการ เชน ท่ีจอดรถ น้ำดื่ม  
มากนอยเพียงใด 

- 1 17 8 4 30 3.50 70.00 

3.มีการจัดผังการใหบริการไวอยางชัดเจน
เหมาะสม มากนอยเพียงใด 

- 1 17 7 5 30 3.53 70.60 

4.ในภาพรวมอาคารสถานท่ี มีความสะอาด 
ปลอดภัย มากนอยเพียงใด 

- - 15 10 5 30 3.67 73.40 

 

 

 

 

 



3. ประเด็นความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ (ตอ) 

ผูตอบแบบสำรวจในขอ 2.3-2.5 มีจำนวน 56 คน 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม 
คาเฉล่ีย
ความพึง
พอใจ 

รอยละ นอยท่ีสุด 
(1) 

นอย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

3. ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 56 4.26 85.10 
1.เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตง
กายสุภาพ เรียบรอย มากนอยเพียงใด 

1 - 8 21 26 56 4.26 85.20 

2.เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ และ
เอาใจใสมากนอยเพียงใด 

1 - 7 24 24 56 4.25 85.00 

3.เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ แกไขปญหา ตอบ
ขอซักถามไดอยางชัดเจน 
ถูกตอง นาเชื่อถือ มากนอยเพียงใด 

1 - 9 20 26 56 4.25 85.00 

4.เจาหนาท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตในการ
ปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสิ่งตอบแทน 
 ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ  

1 - 6 25 24 56 4.26 85.20 

 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม 
คาเฉล่ีย
ความพึง
พอใจ 

รอยละ นอย
ท่ีสุด (1) 

นอย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

4. ดานส่ือ/เอกสาร/ชองทาง  56 3.96 79.13 
1.รูปแบบมีความนาสนใจ เนื้อหา ภาษาท่ี
ใชชัดเจน เกิดความเขาใจไดงาย 

2 - 16 17 21 56 3.98 79.60 

2.การเขาถึงเอกสาร สื่อตางๆ สะดวก  
ไมยุงยาก 

1 1 15 20 19 56 3.98 79.60 

3.การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ระบบลงทะเบียนออนไลน) 

1 1 18 18 18 56 3.91 78.20 

 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม 
คาเฉล่ีย
ความพึง
พอใจ 

รอยละ นอยท่ีสุด 
(1) 

นอย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

5. ดานคุณภาพการใหบริการ  56 4.09 81.73 
1.การใหบริการตรงเวลาและความตองการ 1 1 11 24 19 56 4.05 81.00 
2.การใหบริการมีความถูกตอง ครบถวน
ของขอมูล 

1 1 10 25 19 
56 

4.07 81.40 

3.ผลของการใหบริการในภาพรวม 1 0 11 22 22 56 4.14 82.80 
 



จากตารางความพึงพอใจของผูใชบรกิาร 

สอบถามความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ โดยประเมิน 5 ดาน ไดแก 1) ดานกระบวนการ/

ขั้นตอนการใหบริการ 2) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 3) ดานเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ 4) ดาน สื่อ/

เอกสาร/ชองทาง และ 5) ดานคุณภาพการใหบริการ 

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 3.90 อยูในระดับ มาก โดยผลประเมิน

คุณภาพการใหบริการ ดานเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.46 อยูในระดับมาก

ดานคุณภาพการใหบริการ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.09 อยูในระดับมาก ดาน สื่อ/เอกสาร/ชองทาง มี

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.96 อยูในระดับมาก ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 

3.66 อยู ในระดับมาก และดานสิ ่งอำนวยความสะดวก มีคาเฉลี ่ยความพึงพอใจ 3.54 อยู ในระดับมาก 

รายละเอียดดังตาราง 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ผลคะแนนความพึงพอใจ 
คาเฉล่ีย รอยละ 

1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 3.66 73.10 
2. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 3.54 70.85 
3. ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 4.26 85.10 
4. ดานสื่อ/เอกสาร/ชองทาง 3.96 79.13 
5. ดานคุณภาพการใหบริการ 4.09 81.73 

รวมผลคะแนน 3.90 77.98 
 

หมายเหตุ  

คาคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ 

คะแนน  4.51 - 5.00 ความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 

คะแนน  3.51 - 4.50 ความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 

คะแนน  2.51 – 3.50 ความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง 

คะแนน  1.51 – 2.50 ความพึงพอใจอยูในระดับ นอย 

คะแนน  1.00 – 1.50 ความพึงพอใจอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

รอยละความพึงพอใจ 

 รอยละ 91 – 100 ความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 

 รอยละ 71 – 90 ความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 

 รอยละ 51 – 70 ความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง 

 รอยละ 31 – 50 ความพึงพอใจอยูในระดับ นอย 

 รอยละ 21 – 30 ความพึงพอใจอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

 

 



ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง/โอกาสพัฒนา การใหบริการ  

มีท้ังหมด 8 ความคิดเห็น ซ่ึงสามารถสรุปได ดังนี้ 

• ดีมากคะ 

• การปรับปรุงสถานท่ีและเพ่ิมอุปกรณฉุกเฉิน 

• การบริการดีมากๆๆครับ มีการใหคำแนะนำ และมีชองทางการติดตอหลากหลาย โดยเฉพาะ 

เจาหนาท่ี ใสใจมากๆๆ ครับ 

• การกระตุนและติดตามผูรับบริการ เนื่องจากอาจพลาดการติดตามตอเนื่อง 

• ดีมากและมีความเขาใจอยากใหมีบริการท่ีดีและสุขภาพแบบนี้คะ 

• ขอชมกอนเลย รูสึกดีทุกครั้งที่ไดทำงานรวมกับ ศบส. 2 พิษณุโลก คณะกรรมการ เจาหนาที่ทุกทาน 

ใหความสนใจ และใสใจอยางมาก ดีมากๆครั้ง แตทำงานกับสวนราชการมา ผมประทับใจในการ

ใหบริการ และอีกเรื ่องคือ ไมใชถืออำนาจมาสั ่งการ แตเปนการทำความเขาใจ และปรับใหเขา

กฎเกณฑ อันนี้ คือดีมากๆเลยครับ 

• จากใจผูรับการประเมิน ขอบคุณอยางยิ่งเลยครับ 

• งานเอกสาร เชน ประวัติผูสูงอายุ แบบบันทึกตางๆ เสนอแนะใหมีตัวอยาง หรือแบบฟอรม เพื่อเปน

แนวทางใหผูประกอบการ เพราะมาตรฐานท่ีใชในการประเมิน มีความคลายคลึงกับการดำเนินงานใน

โรงพยาบาล หากผูประกอบการไมเคยดำเนินงานในโรงพยาบาลมากอน อาจจะไมคอยทราบวา

จะตองทำอยางไร 

 


