
 

สรุปผลความพึงพอใจไมพึงพอใจและความเชื่อม่ันของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงาน 

หนวยงาน  ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

*********************************************** 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8    
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการประเมิน ดังนี ้

1. กลุมเปาหมาย ไดแก  -อสม.เขตสุขภาพที่ 8   

-ผูรับผิดชอบงานทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย   

-เจาหนาที ่รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตำบล 

-ผูดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพึ่งพิง/นวดเพ่ือ
สุขภาพ/สปา) 

-ผูรับผิดชอบงานตรวจสอบวิศวกรรมทางการแพทย (วิศวกรรมความปลอดภัย 
สิ่งแวดลอม สื่อสารและระบบสนับสนุนทางการแพทย) 

 

2. ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม 63 - สิงหาคม 64 

3. ผลการวิเคราะหขอมูล  
 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามความพึงพอใจฯ จากผูตอบแบบสอบถามจำนวน 68 คน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจและความเชื่อมั ่นของผูร ับบริการของหนวยงานคิดเปน รอยละ 81.92 คาเฉลี่ย
ภาพรวมเทากับ 4.21 ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด การวิเคราะหภาพรวมมรีายละเอียดดังนี ้ 

- ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คือ (ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ, ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น
ในภาพรวม คาเฉลี่ยเทากับ 4.27 

- ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คือ (ดานความเชื่อมั่นตอการใหบริการ) คาเฉลี่ยเทากับ 4.25 

- ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ (ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ) คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 

- ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ (ดานสิ่งอำนวยความสะดวก) คาเฉลี่ยเทากับ 4.14 

รวมคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.21 คิดเปนรอยละความพึงพอใจ เทากับ รอยละ 81.92 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1.1 สถานภาพผูตอบ  
 ลำดับ 1  อสม.เขตสุขภาพที่ 8 รอยละ 44.1%  ,  

ลำดับ 2  ผูรับผิดชอบงานทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย รอยละ 30.9% ,  
ลำดับ 3 เจาหนาที ่รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตำบล รอยละ 22.1% , 
ลำดับ 4 ผูดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพึ่งพิง/นวดเพ่ือ

สุขภาพ/สปา) รอยละ 1.5 % 



ลำดับ 5 ผูรับผิดชอบงานตรวจสอบวิศวกรรมทางการแพทย (วิศวกรรมความปลอดภัย 
สิ่งแวดลอม สื่อสารและระบบสนับสนุนทางการแพทย) รอยละ 1 % 

 

1.2 การติดตอใชบริการ (โดยเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหานอยท่ีสุด) 
1. การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจำบาน เขตสุขภาพที่ 8 รอยละ 45.6 % 

จำนวน 31 คน 
2. การบริการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย รอยละ 29.4 % จำนวน 20 คน 
3. การพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

และโรงเรียน สงเสริมสุขบัญญัติแหงชาติ เขตสุขภาพที่ 8 รอยละ 17.4 % จำนวน 10 คน 
4. การติดตาม เยี่ยมเสริมพลังและประเนินผลการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน งานสุข

ศึกษาและพัฒนาพฤติรรมสุขภาพ รอยละ 4.4 % จำนวน 3 คน 
5. ขอรับขอมูลขาวสาร รอยละ 1.5 % จำนวน 1 คน 
6. การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการผูสูงอายุ/สปา/นวด

เพ่ือสุขภาพ) รอยละ 1.5 % จำนวน 1 คน 
7. การรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ดาน รอยละ 1.5 % จำนวน 1 คน 
8. การตรวจสอบวิศวกรรมทางการแพทย (วิศวกรรมความปลอดภัย สิ่งแวดลอม สื่อสาร และ

ระบบสนับสนุน ทางการแพทย) รอยละ 1.5 % จำนวน 1 คน 

1.3 ชองทางการรับบริการ ผูตอบแบบสอบถามสวนมากรับบริการผาน 
1. ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8  
2.ระบบออนไลน (โปรดระบุ: เชน Biz Portal, Citizen Portal, Website) ตามลำดับ 

 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจและไมพึงพอใจตอการใหบริการ  

1. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

1.1. ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการพบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คอื การ

ใหบริการดวยความเสมอภาคตามลำดับกอน - หลัง รอยละ 60.3% รองลงมาคือ มีการอธิบาย ชี้แจงและ

แนะนำขั้นตอนการรับบริการชัดเจน รอยละ 52.9% ,ตอมา คือ ข้ันตอนการใหบริการคลองตัว ไมยุงยาก รอย

ละ 51.5% , และสุดทายมีความสะดวก รวดเร็ว ตามกำหนดเวลาในคูมือสำหรับประชาชน/คือมือการ

ดำเนินงาน รอยละ 51.5% ตามลำดับ 

1.2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ แตงกายเหมาะสม 

มีบุคลิกและลักษณะทาทางที่สุภาพ รอยละ 57.4 % , รองลงมา คือ มีความใสใจ เอาใจใสดูแล กระตือรือรน 

และพรอมที่จะใหบริการ รอยละ 52.9 % ,ตอมา คือ มีความรู ความสามารถในการใหบริการ สามารถตอบ

ขอสงสัยไดตรงประเด็น ใหคำแนะนำและชวยแกปญหาไดอยางเหมาะสม รอยละ 51.5 % ,และสุดทาย

ใหบริการดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี ใหเกียรต ิ

1.3. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การใชบริการ

ผานระบบออนไลน มีความสะดวก รวดเร็ว และไมยุงยาก ,รองลงมา คือ ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความ

สะดวก รอยละ 56.7% ,ตอมา คือ ปายขอความบอกจุดบริการปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจ



งาย รอยละ 55.2 % , ตอมา คือ ไดรับบริการทุกประเภท ณ จุดเดียว 50.7% ลำดับสุดทาย คือ ความ

สะอาดของสถานที่ รอยละ 46.3 % 

1.4. ความไมพึงพอใจ  

 1.4.1. ดานกระบวนการ ขั ้นตอนการใหบริการ พบวา มีการใหบริการไมเปนไปตาม

กำหนดเวลาในคูมือสำหรับประชาชน/คูมือการดำเนินงาน  

 1.4.2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวา ยังไมมีคำตอบสำหรับคำถามนี้ 

 1.4.3. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก พบวา การใชบริการผานระบบออนไลนยุงยาก เนื่องจาก

สวนใหญกลุมเปาหมายคอื อสม.ไมคุนเคยกับเทคโนโลยีบนเครือขายออนไลน 

1.5. ความคิดเห็น คำชมเชย หรือขอเสนอแนะ ตอการใหบริการ 
พบวา มีคำชมเชย ความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 ดังนี ้
  - ด ี
  - คณะทีม ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย รวมทั้งการเสนอแนะหลังการสอบ
เทียบเครื่องมือแพทยไดเปนอยางด ี
  - ดีแลว 
  - ชมเชย 
  - ขอบคุณทีมอาจารยที่ใหการสนับสนุนในการสอบเทียบเครื่องมือแพทย ชวยเดินไปทดสอบ
ในจุดที่เคลื่อนยายไมได และตองขออภัยในความบกพรองในการตอนรับ 
  - ดวยมีปญหาเก่ียวกับการระบาดของโควิด-19 แตเพ่ือใหเครื่องมือมีมาตรฐานและปลอดภัย 
ทางทีมคณะผูสอบเทียบมีการเดินทางเพ่ือมาสอบเทียบให ทำใหไดรับประโยชนที่เกิดขึ้นอยางมาก ขอขอบคุณ
คณะอาจารยผูมาสอบเทียบเปนอยางมาก 
  - ใหบริการดีและสุภาพคะ 
 

ตอนท่ี 3 ความเชื่อม่ันตอการใหบริการ  
 

1. ความเชื่อม่ันตอการใหบริการ 

ผลประเมินการใหบริการตอความเชื่อมั่น พบวา ไดรับบริการตามที่ตองการและ ไดรับบริการเสร็จ
ตามเวลาที ่กำหนด มากที่สุด รอยละ 50% รองลงมา คือ ไดรับบริการที่เสมอภาค รอยละ 48% 

เจาหนาที่ไมรับสินบน รอยละ 47.01 % และ การใหบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส ใชงานงาย 
ปลอดภัย และไดรับการบริการตามที่ตองการ รอยละ 44.1 % 
 

2. ความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

- ไมมี -  
 

ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจและความเชื่อม่ันในภาพรวม  
1. ความพึงพอใจและความเชื่อม่ันในภาพรวม 

ระดับความเช่ือมั่นในภาพรวมตอการใหบริการของหนวยงาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.21 ผลการประเมินมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  

รอยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผูรับบริการของหนวยงาน ไดรอยละ 81.92 

 



4. แนวทางการพัฒนางานตอไป 

4.1. มุงเนนใหเจาหนาที่ผูใหบริการในทุกภารกิจงานตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ

ใหบริการที่มีความสะดวกและรวดเร็วตอผูรับบริการ ตามกำหนดเวลา เพ่ือใหผูที่รับบริการเกิดความพึงพอใจ

และสามารถตอบโจทยของผูใชบริการไดทันเวลา 

4.2. จำนวนบุคลากรนอย ควรมีการวางแผนการดำเนินงาน จัดลำดับความสำคัญเพื ่อใหบรรลุ

วัตถุประสงค ตามภารกิจ รวมไปถึงตองมีความสอดคลองกับบุคลากรที่มีอยูอยางจำกัด  

4.3 จัดทำคูมือการดำเนินงานสำหรับประชาชน เพื่อใหผูรับบริการทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลการ 

ดำเนินงานที่ถูกตองอยางเสมอภาค และเทาเทียมกัน รวมถึงการประชาสัมพันธขอมูลแกผูรับบริการอยางท่ัวถึง 

4.4 จัดใหมีการอบรม/พัฒนาเจาหนาที่ผูใหบริการ การบริการทดสอบ สอบเทียบใหครบทุกประเภท  

4.5 ควรมีวางแผนการดำเนินงานที่สอดคลองกับสถานการณ กำหนดวันเวลาในการดำเนินงานให 

ชัดเจน และสรุปผลการตรวจสอบฯ ใหตรงตามเวลาที่กำหนด 

4.6 หนวยงานพัฒนาระบบออนไลน (เชน Biz Portal, Citizen Portal, Website) เพ่ือใหผูรับบริการ 

เขาถึงขอมูลและใชบริการไดสะดวกขึ้น โดยลดคาใชจายในการขอรับบริการจากหนวยงาน 

4.7 เจาหนาที่ควรไดรับการฝกอบรม/พัฒนาหลักสูตรการดำเนินงานที่เปนมาตรฐานสากล เพ่ือการ 

ใหบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดประโยชนมากที่สุด 

 
  

 
 

 


