
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของแบบสำรวจความพึงพอใจ  

ศูนย์สนับสนุนบริการสขุภาพที่ 6 ( รอบ 5 เดือน ) 

ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1.สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 88 คน 

 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบบถาม 

สถานภาพผู้ตอบ จำนวน (คน) ร้อยละ 
สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6  17 19.3 
ผู้ประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 15 17 
สถานพยาบาลภาครัฐในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 35 39.9 
ผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 - - 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 4 4.5 
ภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 - - 
หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 2 2.3 
ผู้รับผิดชอบเครื่องมือแพทย์สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 - - 
ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในสถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 - - 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 - - 
หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 4 4.5 
หน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 7 8 
ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - - 
ประชาชนทั่วไป 4 4.5 
รวม 88 100 

 

 

 



2. ท่านติดต่อใช้บริการใด 

 2.1 งานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  

ผู้ตอบแบบสอบถามการใช้บริการด้านงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จำนวน 64 คน 

 

สรุปการวิเคราะห์ข้อมูล งานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

การเข้ารับบรกิาร จำนวน (คน) ร้อยละ 
การบริการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 27 42.2 
การพัฒนาศักยภาพการทดสอบสอบเทียบเครื่องมือแพทย ์ 1 1.6 
การตรวจสอบวิศวกรรมทางการแพทย์ในโรงพยาบาล 17 26.6 
การให้คำปรึกษาการอำนวยการก่อสร้าง 3 4.7 
การควบคุมงานก่อสร้าง 1 1.6 
ข้อมูลด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 9 14 
การออกแบบปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 4 6.3 
การได้มาของเครื่องมือแพทย ์ 2 3 
รวม 64 100 

 

 2.2 งานคุ้มครองผู้บริโภคดา้นระบบบริการสุขภาพ 

ผู้ตอบแบบสอบถามการใช้บริการด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ จำนวน 21 คน 

 



สรุปการวิเคราะห์ข้อมูล งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 

การเข้ารับบริการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
การอนุญาตเปิดสถานประกอบกิจการ 13 61.9 
การเฝ้าระวังการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ (คลินิกและ
โรงพยาบาลเอกชน,สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ) 

- - 

การให้คำปรึกษางานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านระบบบริการสุขภาพ 3 14.3 
การจัดการข้อร้องเรียนด้านระบบบริการสุขภาพ 2 9.5 
การส่งเสริม พัฒนาเพื่อยกระดับสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 3 14.3 
รวม 21 100 

  

2.3 งานภาคประชาชน 

ผู้ตอบแบบสอบถามการใช้บริการด้านงานภาคประชาชน จำนวน 12 คน 

 

สรุปการวิเคราะห์ข้อมูล งานภาคประชาชน 

การเข้ารับบริการ จำนวน(คน) ร้อยละ 
การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 6 50 
การส่งเสริมและประเมินตำบลจัดการคุณภาพชีวิต - - 
ผลการประเมินตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 1 8.3 
การส่งเสริมชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ รพ.สต. 1 8.3 
ผลการประเมินชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 2 16.7 
การเฝ้าระวังเตือนภัยด้านสุขภาพ 2 16.7 
รวม 12 100 

  

 

  

   

  



2.4 งานประเมินผลการดำเนินงาน 

ผู้ตอบแบบสอบถามการใช้บริการด้านงานประเมินผลการดำเนินงาน จำนวน 26 คน 

 

สรุปการวิเคราะห์ข้อมูล งานประเมินผลการดำเนินงาน 

การเข้ารับบรกิาร จำนวน (คน) ร้อยละ 
ผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 4 15.4 
การบังคบใช้กฎหมายด้านระบบบริการสุขภาพ   
การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (9 ด้าน) 11 42.3 
ผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (9 ด้าน) 2 7.7 
การบริการวิชาการวิชาชีพเฉพาะด้านระบบบริการสุขภาพ   
การพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านระบบบริการสุขภาพ 1 3.8 
การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการทดสอบสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ 5 19.3 
การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านระบบบริการสุขภาพ   
นวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ 1 3.8 
การประเมินมาตรฐานเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ   
องค์ความรู้ด้านระบบบริการสุขภาพ 2 7.7 
รวม 26 100 

  

 

 

 

 

 

 

 



3. ท่านรับบรกิารผ่านช่องทางใด 

ผู้ตอบแบบสอบถามเข้ารับบริการผ่านช่องทางต่างๆ จำนวน 88 คน 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการรับบริการผ่านช่องทางต่างๆ 

การเข้ารับบรกิาร จำนวน (คน) ร้อยละ 
ที่ตั้งหน่วยงาน (ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 6) 23 26.1 
โทรศัพท์/โทรสาร 18 20.5 
ระบบออนไลน์ (โปรดระบุ เช่น Website/Google Cassroom/Line) 23 26.1 
อื่นๆ(โรงพยาบาล,ที่ตั้ง ร.พ. โรงพยาบาล ณ ที่ตั้ง,...) 24 27.3 
รวม 88 100 

 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจตอ่การให้บริการ 

ความพึงพอใจต่อการให้บรกิาร 

1. ด้านกระบวนการ ขัน้ตอนการให้บริการ 

 



สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ อยูใ่นระดับความพึงพอใจมากที่สุด  

ข้อที่ รายการกิจกรรมที่ประเมิน �̅� SD ร้อยละ อยู่ระดับ 

1 
มีการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนำขั้นตอนการ
รับบริการชัดเจน 

4.64 0.62 92.73 มากที่สุด 

2 ขั้นตอนการให้บริการคล่องตัว ไม่ยุ่งยาก 4.56 0.58 91.26 มากที่สุด 

3 
มีความสะดวกรวดเร็ว ตามกำหนดเวลาใน
คู่มือสำหรับประชาชน/คู่มือการดำเนินงาน 

4.49 0.64 89.77 มาก 

4 
ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับ
ก่อน-หลัง 

4.60 0.53 92.05 มากที่สุด 

ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.57  91.45 มากที่สุด 

 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด  

ข้อที่ รายการกิจกรรมที่ประเมิน �̅� SD ร้อยละ อยู่ระดับ 

1 ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง 
 4.73 0.47 94.55 มากที่สุด 



ข้อที่ รายการกิจกรรมที่ประเมิน (ต่อ) �̅� SD ร้อยละ อยู่ระดับ 

2 
แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะ
ท่าทางที่สุภาพ 
 

4.57 0.56 91.49 มากที่สุด 

3 
มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่
จะให้บริการ 
 

4.61 0.57 92.27 มากที่สุด 

4 

มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น 
ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็นให้คำแนะนำ
และช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม 
 

4.60 0.53 92.05 มากที่สุด 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.63  92.59 มากที่สุด 

 

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  

ข้อที่ รายการกิจกรรมที่ประเมิน (ต่อ) �̅� SD ร้อยละ อยู่ระดับ 

1 
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก 
(ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่ง) 4.51 0.58 90.21 มากที่สุด 

2 
ป้ายข้อความบอกจุดบริการป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.43 0.64 88.51 มาก 

3 ความสะอาดของสถานที ่ 4.53 0.54 90.64 มากที่สุด 

4 ได้รับบริการทุกประเภท ณ จุดเดียว 4.40 0.67 88.09 มาก 



ข้อที่ รายการกิจกรรมที่ประเมิน (ต่อ) �̅� SD ร้อยละ อยู่ระดับ 

5 การใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ 4.53 0.61 90.61 มากที่สุด 

ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.48  89.61 มาก 

 

ความไม่พอใจต่อการให้บริการ 

1. ด้านกระบวนการ ขัน้ตอนการให้บริการ 

ผู้ตอบแบบสอบถามความไม่พอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ จำนวน 18 คน 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความไม่พอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

ความไม่พอใจต่อการให้บริการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
มีการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนำขั้นตอนการรับบริการชัดเจน 11 61.1 
ขั้นตอนการให้บริการคล่องตัว ไม่ยุ่งยาก 5 27.7 
มีความสะดวกรวดเร็ว ตามกำหนดเวลาในคู่มือสำหรับประชาชน/คู่มือการ
ดำเนินงาน 

1 5.6 

ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง 1 5.6 
รวม 18 100 

 

 

 

 

 



 2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ผู้ตอบแบบสอบถามความไม่พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จำนวน 18 คน 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความไม่พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ความไม่พอใจต่อการให้บริการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัย ให้เกียรติ 8 50 
แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะท่าทางที่สุภาพ 1 6.3 
มีความใส่ใจ เอาใจใส่ดูแล กระตือรือร้น ห่วงใย และพร้อมที่จะให้บริการ 2 12.5 
มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 5 31.2 
รวม 16 100 

 

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

ผู้ตอบแบบสอบถามความไม่พอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 15 คน 

 

 

 



สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความไม่พอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

ความไม่พอใจต่อการให้บริการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่ง) 4 26.7 
ป้ายข้อความบอกจุดบริการป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 

- - 

ความสะอาดของสถานที ่ 2 13.3 
ได้รับบริการทุกประเภท ณ จุดเดียว 1 6.7 
การใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ 8 53.3 
รวม 15 100 

 

ตอนที่ 3 ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการ 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อมั่นต่อการให้บริการ อยู่ในระดับความเชื่อมั่นมากที่สุด 

ข้อที ่ รายการกิจกรรมที่ประเมิน �̅� SD ร้อยละ อยู่ระดับ 

1 ได้รับบริการที่เสมอภาค 4.73 0.49 94.55 
เชื่อมั่นมาก

ที่สุด 

2 เจ้าหน้าที่ไม่รับสินบน 4.70 0.55 93.95 
เชื่อมั่นมาก

ที่สุด 

3 ได้รับบริการตามที่ต้องการ 4.70 0.51 93.95 
เชื่อมั่นมาก

ที่สุด 

4 
ได้รับบริการเสร็จตามเวลาที่กำหนด (ตาม
คู่มือสำหรับประชาชน/คู่มือการดำเนินงาน) 

4.67 0.47 93.33 
เชื่อมั่นมาก

ที่สุด 

5 
การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้
งานง่าย ปลอดภัย และได้รับการบริการ
ตามที่ต้องการ 

4.62 0.57 92.33 
เชื่อมั่นมาก

ที่สุด 

1.4ไดรั้บบริการเสร็จตามเวลาท่ี

ก าหนด 

1.5 การใหบ้ริการผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 



ข้อที ่ รายการกิจกรรมที่ประเมิน �̅� SD ร้อยละ อยู่ระดับ 

ความเช่ือมั่นต่อการให้บริการ 4.68  93.62 เชื่อมั่นมาก
ที่สุด 

 

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในภาพรวม 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจและความเช่ือมั่นในภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจและความ
เชื่อมั่นมากที่สุด 

ข้อที ่ รายการกิจกรรมที่ประเมิน �̅� SD ร้อยละ อยู่ระดับ 

1 

ท่านมีความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความ
เชื่อมั่นในภาพรวมต่อการให้บริการของ
หน่วยงาน 
 

4.65 0.54 92.95 
พึงพอใจ/

เชื่อมั่นมาก
ที่สุด 

ความพึงพอใจและความเช่ือมั่นในภาพรวม 4.65  92.95 
พึงพอใจ/

เชื่อมั่นมาก
ที่สุด 

 

 


