
 
สรุปความพึงพอใจตอการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ 

เขตสุขภาพที่ 2 ปงบประมาณ 2563 

วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ ท่ีมีตอการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ 

ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 2 ในปงบประมาณ 2563 

ขอบเขตของการศึกษา 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ      

ในเขตสุขภาพท่ี 2 กลุมตัวอยางท่ีเลือกใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนการเลือกตัวอยางแบบสุม คือ บุคลากรท่ีติดตอ

ขอรับบริการ, ประสานงาน จากงานคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ ในชวงระยะเวลา 1 มิถุนายน          

ถึง 30 กันยายน 2563 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของงานคุมครองผูบริโภคดานบริการ

สุขภาพ ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 2 ซ่ึงแบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ

หนวยงานของผูรับบริการ 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการใหบริการ โดยสอบถามดานความพึงพอใจ ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการ

ใหบริการคุณภาพการใหบริการ และดานความรูท่ีได/การนําใชประโยชน มีลักษณะเปนแบบมาตราวัด       

แบบ Likert 5 ระดับ โดยกําหนดคาน้ําหนักของคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 5 หมายถึง พอใจมากท่ีสุด 

คะแนน 4 หมายถึง พอใจมาก 

คะแนน 3 หมายถึง พอใจปานกลาง 

คะแนน 2 หมายถึง พอใจนอย 

คะแนน 1 หมายถึง พอใจนอยท่ีสุด 

เกณฑในการแปลความหมายของคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม กําหนดไวดังนี้ 

4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับดีมาก 

3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับดี 

2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับนอย 

ต่ํากวา 1.50 หมายถึง ระดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

 

 

 



การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสแกนคิว QR Code ดวยตนเอง จํานวน 61 ฉบับ และนําแบบสอบถาม

ท่ีไดมาท้ังหมดไป ประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

การวิเคราะหขอมูล ขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ วิเคราะหโดยการหาคาความถ่ีและคารอยละ ขอมูล

ความพึงพอใจตอการใหบริการ วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละของ

คาเฉลี่ย และนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ  

ของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีไดกําหนดไว และขอมูลขอเสนอแนะ/คําติชม นําวิเคราะหโดยการนําคําตอบมา

รวบรวม 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ ท่ีติดตอการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานบริการ

สุขภาพ ในชวงระยะเวลา มิถุนายน  ถึง กันยายน 2563  สามารถสรุป ไดดังนี้  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ 

เพศ พบวา เพศหญิง ตอบแบบสอบถาม มากท่ีสุด จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 75.40 และเพศชาย

ตอบแบบสอบถามจาํนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 26.40 

อายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีอายุในชวง 31-40 ป มากท่ีสุด จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 41.90 

รองลงมามีอายุในชวง 41-50 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 32.3 ตามลําดับ 

การศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากท่ีสุด จํานวน 37 คน คิดเปน

รอยละ 60.70 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 16.40 

อาชีพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพเภสัชกร มากท่ีสุด จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 22.60 

รองลงมาคือ แพทย จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 14.50 

หนวยงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามอยูในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ มากท่ีสุด จํานวน 19 คน 

คิดเปนรอยละ 31.10 รองลงมาคือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 21.30 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการดําเนนิงาน 

ความพึงพอใจ คาเฉล่ีย รอยละ ระดับ 

1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการคุณภาพการใหบริการ 4.24 85.11 ดี 

1.1 สามารถถายทอดความรูไดชัดเจน ใชภาษาเขาใจงาย 4.41 88.38 ด ี

1.2 ใหคําปรึกษา เหมาะสม ทันเวลา 4.14 82.90 ด ี

1.3 ความพรอมและชองทางใหคําปรกึษา 4.27 85.57 ด ี

1.4 การเชื่อมโยงขอมูล/ประสานงาน 4.20 84.19 ด ี

1.5 สงเสริม สนับสนุน ติดตามการดําเนินงานอยางเหมาะสม 4.22 84.51 ด ี

2. ดานความรูท่ีได/การนําใชประโยชน 4.19 83.99 ดี 

2.1 การนําไปใชประโยชน/ประยุกตใชในการทํางาน 4.14 82.90 ด ี

2.2 มีความม่ันใจในการทํางาน 4.20 84.19 ด ี

2.3 ถายทอดความรูใหกับเพ่ือนรวมงาน 4.29 85.90 ด ี

2.4 เปนท่ีปรึกษาใหกับเครือขายได 4.15 83.00 ด ี

รวม 4.21 84.55 ดี 



 

 

จากความพึงพอใจ พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ อยูในระดับ ดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21

คิดเปนรอยละ 84.55  โดยความพึงพอใจ ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการคุณภาพการใหบริการ 

ความสามารถถายทอดความรูไดชัดเจน ใชภาษาเขาใจงาย มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด เทากับ 4.41 คิดเปนรอยละ 

88.38 รองลงมา คือ ความพรอมและชองทางใหคําปรึกษา เทากับ 4.27 คิดเปนรอยละ 85.57 ตามลําดับ   

ดานความรูท่ีได/การนําใชประโยชน การถายทอดความรูใหกับเพ่ือนรวมงาน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด เทากับ 4.29 

คิดเปนรอยละ 85.90 รองลงมา คือ มีความม่ันใจในการทํางาน เทากับ 4.20 คิดเปนรอยละ 84.19 ตามลําดับ 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ ท่ีติดตอการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานบริการ

สุขภาพ  โดยการศึกษาครั้งนี้ใชประชากรในการศึกษา คือ บุคลากรทางการแพทย (เภสัชกร และแพทย 

ตามลําดับ) โดยกลุมตัวอยางท่ีเลือกใชเปนการเลือกตัวอยางแบบสุม ใชแบบสอบถามในรูปแบบของ QR Code 

เปนเครื่องมือในการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ

ภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 คิดเปนรอยละ 84.55 โดยสามารถจําแนกเปน

ดาน ๆ ดังนี้ ดานท่ีผูรับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการคุณภาพ

การใหบริการ คาเฉลี่ยมากท่ีสุด เทากับ 4.24 คิดเปนรอยละ 85.11 รองลงมา ดานความรูท่ีได/การนําใช

ประโยชน  คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 คิดเปนรอยละ 83.99 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563  

จาก shorturl.asia/Hg9tN 

หรือ 


