สรุปความพึงพอใจตอการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 2 ปงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ ที่มีตอการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ
ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ในปงบประมาณ 2563
ขอบเขตของการศึกษา
ประชากรที่ ใช ในการศึ กษา ได แก บุ คลากรที่ ป ฏิ บั ติงานดานคุมครองผูบ ริโภคดานบริการสุขภาพ
ในเขตสุขภาพที่ 2 กลุมตัวอยางที่เลือกใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนการเลือกตัวอยางแบบสุม คือ บุคลากรที่ติดตอ
ขอรับ บริ การ, ประสานงาน จากงานคุ มครองผู บ ริโภคด านบริการสุข ภาพ ในชว งระยะเวลา 1 มิ ถุน ายน
ถึง 30 กันยายน 2563
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมื อที่ ใช ในการศึ กษา เป น แบบสอบถามความพึ งพอใจของงานคุ มครองผู บ ริโภคด านบริการ
สุขภาพ ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ซึ่งแบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ
หนวยงานของผูร ับบริการ
ตอนที่ 2 ความพึ งพอใจต อการให บ ริการ โดยสอบถามด านความพึ งพอใจ ดานกระบวนการ/ขั้น ตอนการ
ให บ ริ การคุ ณ ภาพการให บ ริ ก าร และด านความรูที่ ได / การนํ า ใช ป ระโยชน มี ลั ก ษณะเป น แบบมาตราวั ด
แบบ Likert 5 ระดับ โดยกําหนดคาน้ําหนักของคะแนน ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง พอใจมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง พอใจมาก
คะแนน 3 หมายถึง พอใจปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง พอใจนอย
คะแนน 1 หมายถึง พอใจนอยที่สุด
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 ระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ

การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสแกนคิว QR Code ดวยตนเอง จํานวน 61 ฉบับ และนําแบบสอบถาม
ที่ไดมาทั้งหมดไป ประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
การวิเคราะหขอมูล ขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ วิเคราะหโดยการหาคาความถี่และคารอยละ ขอมูล
ความพึงพอใจตอการใหบริการ วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละของ
คาเฉลี่ย และนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผูตอบแบบสอบถาม ที่ ไดกําหนดไว และขอมูลขอเสนอแนะ/คําติชม นําวิเคราะหโดยการนําคําตอบมา
รวบรวม
ผลการศึกษา
จากการศึ กษาความพึ งพอใจของผู รับ บริการ ที่ ติ ด ตอการดํ าเนิ นงานคุ มครองผู บ ริโภคดานบริการ
สุขภาพ ในชวงระยะเวลา มิถุนายน ถึง กันยายน 2563 สามารถสรุป ไดดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ
เพศ พบวา เพศหญิง ตอบแบบสอบถาม มากที่สุด จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 75.40 และเพศชาย
ตอบแบบสอบถามจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 26.40
อายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีอายุในชวง 31-40 ป มากที่สุด จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 41.90
รองลงมามีอายุในชวง 41-50 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 32.3 ตามลําดับ
การศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 37 คน คิดเปน
รอยละ 60.70 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 16.40
อาชีพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพเภสัชกร มากที่สุด จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 22.60
รองลงมาคือ แพทย จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 14.50
หนวยงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามอยูในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มากที่สุด จํานวน 19 คน
คิดเปนรอยละ 31.10 รองลงมาคือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 21.30
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการดําเนินงาน
ความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย รอยละ ระดับ
1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการคุณภาพการใหบริการ
4.24
85.11
ดี
1.1 สามารถถายทอดความรูไดชัดเจน ใชภาษาเขาใจงาย
4.41
88.38
ดี
1.2 ใหคําปรึกษา เหมาะสม ทันเวลา
4.14
82.90
ดี
1.3 ความพรอมและชองทางใหคําปรึกษา
4.27
85.57
ดี
1.4 การเชื่อมโยงขอมูล/ประสานงาน
4.20
84.19
ดี
1.5 สงเสริม สนับสนุน ติดตามการดําเนินงานอยางเหมาะสม
4.22
84.51
ดี
2. ดานความรูที่ได/การนําใชประโยชน
4.19
83.99
ดี
2.1 การนําไปใชประโยชน/ประยุกตใชในการทํางาน
4.14
82.90
ดี
2.2 มีความมั่นใจในการทํางาน
4.20
84.19
ดี
2.3 ถายทอดความรูใหกับเพื่อนรวมงาน
4.29
85.90
ดี
2.4 เปนที่ปรึกษาใหกับเครือขายได
4.15
83.00
ดี
รวม
4.21
84.55
ดี

จากความพึงพอใจ พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ อยูในระดับ ดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21
คิ ด เป น ร อยละ 84.55 โดยความพึ งพอใจ ดานกระบวนการ/ขั้น ตอนการใหบ ริก ารคุ ณ ภาพการให บ ริการ
ความสามารถถายทอดความรูไดชัดเจน ใชภาษาเขาใจงาย มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.41 คิดเปนรอยละ
88.38 รองลงมา คือ ความพรอมและช องทางให คําปรึกษา เทากับ 4.27 คิ ดเป น รอยละ 85.57 ตามลําดับ
ดานความรูที่ได/การนําใชประโยชน การถายทอดความรูใหกับเพื่อนรวมงาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.29
คิดเปนรอยละ 85.90 รองลงมา คือ มีความมั่นใจในการทํางาน เทากับ 4.20 คิดเปนรอยละ 84.19 ตามลําดับ
สรุปผลการศึกษา
จากการศึ กษาความพึ งพอใจของผู รับ บริการ ที่ ติ ด ตอการดํ าเนิ นงานคุ มครองผู บ ริโภคดานบริการ
สุ ขภาพ โดยการศึ กษาครั้ งนี้ ใช ป ระชากรในการศึก ษา คื อ บุ คลากรทางการแพทย (เภสั ช กร และแพทย
ตามลําดับ) โดยกลุมตัวอยางที่เลือกใชเปนการเลือกตัวอยางแบบสุม ใชแบบสอบถามในรูปแบบของ QR Code
เปนเครื่องมือในการศึกษา
ผลการศึกษาพบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ
ภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 คิดเปนรอยละ 84.55 โดยสามารถจําแนกเปน
ดาน ๆ ดังนี้ ดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการคุณภาพ
การให บ ริ การ ค าเฉลี่ ย มากที่ สุ ด เท ากั บ 4.24 คิ ด เป น รอยละ 85.11 รองลงมา ดานความรูที่ ได/การนํ าใช
ประโยชน คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 คิดเปนรอยละ 83.99 ตามลําดับ

ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
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