
รายงานการสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของแบบส ารวจ รอบ 5 เดือน 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 

 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้รับบริการตอบแบบสอบถาม จ านวนท้ังสิ้น 76 คน 

 
 
ตารางท่ี 1.1 การวิเคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้รับบริการตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งสิ้น 76 คน แบ่งเป็นดังนี้  
 
ล าดับ สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 

1 ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 15 19.73 
2 ผู้ด าเนินการกิจการสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 7 9.21 
3 ผู้ประกอบโรคศิลปะ 9 สาขา 3 ศาสตร์ 1 1.31 
4 ผู้ให้บริการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 8 10.52 
5 ผู้ด าเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 13 17.10 
6 อสม./ภาคีเครือข่าย/หน่วยงานรัฐ 24 31.16 
7 ประชาชนทั่วไป 1 1.3 
8 เจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทานฯ 6 7.9 
9 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 1 1.31 

 รวม 76 100 
 
 
 
  



2. ท่านติดต่อใช้บริการใด  

 
 
ล าดับ สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 

1 การขออนุญาตเปิดกิจการสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 1 1.3 
2 การขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้าง

คืน 
2 2.6 

3 การขออนุญาตด าเนินการสถานพยาบาล 1 1.3 
4 ปรึกษาการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการโรศิลปะ 1 1.3 
5 การขออนุญาตเปิดกิจการการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ   
6 การขออนุญาตประกอบกิจการการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 12 15.8 
7 การขออนุญาตด าเนินการกิจการการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 4 5.3 
8 ปรึกษาการข้ึนทะเบียนผู้ให้บริการกิจการการสถานประกอบการเพื่อ

สุขภาพ 
3 3.9 

9 ปรึกษาการข้ึนทะเบียนผู้ด าเนินการกิจการการสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 

5 6.6 

10 การรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 8 10.5 
11 การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 2 2.6 
12 การพัฒนาแกนน าด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ 4 5.3 
13 ขอรับข้อมูลข่าวสาร 6 7.9 
14 สอบเทียบและบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 8 10.8 
15 ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย 7 9.2 
16 ปรึกษางานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน (HS4) 3 3.9 
17 ส่งเสริม พัฒนาสุขศาลาพระราชทาน 6 7.9 

 รวม 76 100 
 



3. ท่านรับบริการผ่านช่องทางใด  
 

 
 
 
 
ล าดับ ท่านรับบรกิารผ่านช่องทาง จ านวน(คน) ร้อยละ 

1 ระบบออนไลน์ 42 55.30 

2 หน่วยงานผู้ให้บริการ 2 2.6 

3 หน่วยงานผู้รับบริการ 20 26.3 

4 ตรวจเยี่ยม 1 1.3 

5 ติดต่อที่ส านักงาน 1 1.3 

6 โทรศัพท์ 1 1.3 

7 ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 9 11.8 

 รวม 76 100 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ 
   
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

 
 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.99  
 

1. ด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ  

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

 
รวม 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
SD 

 
ร้อย
ละ 

1.1 มีการอธิบาย ชี้แจง และ
แนะน าขั้นตอนการรับ
บริการชัดเจน 

43 28 5  
  

76 
 

4.50 
 

0.62 
 

90.00 

1.2 ขั้นตอนการให้บริการ
คล่องตัว ไม่ยุ่งยาก 

48 22 6  
 76 4.55 0.64 91.05 

1.3 มีความสะดวกรวดเร็ว 
ตามก าหนดเวลาในคู่มือ
ส าหรับประชาชน/คู่มือ
การด าเนินงาน 

49 21 6  

 76 4.57 0.54 91.32 

1.4 ให้บริการด้วยความเสมอ
ภาคตามล าดับก่อน-หลัง 

48 24 4  
 76 4.58 0.59 91.58 

รวม  4.55  90.99 

        
         จากตารางพบว่า จากตารงพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการ
ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.99 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านการให้บริการด้วยความ
เสมอภาคตามล าดับก่อน-หลัง คิดเป็นร้อยละ 91.58 รองลงมามีความสะดวกรวดเร็ว ตามก าหนดเวลาในคู่มือ
ส าหรับประชาชน/คู่มือการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 91.32 ข้ันตอนการให้บริการคล่องตัว ไม่ยุ่งยาก คิดเป็นร้อย



ละ 91.05 และรองลงมาล าดับสุดท้ายต่อความเช่ือมั่น คือ มีการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าข้ันตอนการรับบริการ
ชัดเจนร้อยละ 90.00  
 
2. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้บริการ  
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.92 
 

2. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

 
รวม 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
SD 

 
ร้อยละ 

2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ 
อัธยาศัย ให้เกียรติ 

51 19 3   73 4.66 0.55 93.15 

2.2 แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิก
และลักษณะท่าทางที่สุภาพ 

52 18 2   72 4.69 0.52 93.89 

2.3 มีความใส่ใจ เอาใจใส่ดูแล 
กระตือรือร้น ห่วงใย และ
พร้อมที่จะให้บริการ 

56 14 3   73 4.73 0.53 94.52 

2.4 มีความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ (ตอบข้อสงสัย
ได้ตรงประเด็น ให้ค าแนะน า
และช่วยแก้ปัญหาได้
เหมาะสม) 

55 18 2     75 4.71 0.51 94.13 

รวม  4.70  93.92 

 
      จากตารางพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 93.92 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมีความใส่ใจ เอาใจใส่ดูแล กระตือรือร้น ห่วงใย และพร้อมที่จะ
ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 94.52 รองลงมาตามล าดับมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ (ตอบข้อสงสัยได้ตรง
ประเด็น ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม) คิดเป็นร้อยละ 94.13 แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและ



ลักษณะท่าทางที่สุภาพ คิดเป็นร้อยละ 93.89 และรองลงมาล าดับสุดท้ายที่มีความพึงพอใจ คือ ให้บริการด้วย
ความสุภาพ อัธยาศัย ให้เกียรติ คิดเป็นร้อยละ 93.15 
 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.30 
 

3. ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

 
รวม 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
SD 

 
ร้อยละ  

3.1 3.1 ความเพียงพอของสิ่ง
อ านวยความสะดวก (ห้องน้ า ที่
จอดรถ โรงอาหาร ที่น่ัง) 

20 13 4   37 4.43 0.68 88.65 

3.2 ป้ายข้อความบอกจุด
บริการป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

23 12 2       37 4.57 0.59 91.35 

3.3 ความสะอาดของสถานที่ 22 12 3 
 
 

 37 4.57 0.59 91.35 

3.4 ได้รับบริการทุกประเภท 
ณ จุดเดียว 

21 13 3   37 4.49 0.64 89.73 

3.5 การใช้บริการผ่านระบบ
ออนไลน์* 

28 17 3   48 4.52 0.61 90.42 

รวม  4.51  90.30 

         จากตารางพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 90.30 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจป้ายข้อความบอกจุดบริการป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ 



เข้าใจง่าย และความสะอาดของสถานที่  คิดเป็นร้อยละ 91.35 รองลงมาตามล าดับการใช้บริการผ่านระบบ
ออนไลน์*  คิดเป็นร้อยละ 90.42 ได้รับบริการทุกประเภท ณ จุดเดียว คิดเป็นร้อยละ 89.73 และรองลงมาล าดับ
สุดท้ายที่มีความพึงพอใจ คือ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก (ห้องน้ า ที่จอดรถ โรงอาหาร ที่นั่ง) คิดเป็น
ร้อยละ 88.65 

 

4. ความไม่พึงพอใจ  

    4.1 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (เลือกข้อท่ีไม่พึงพอใจ) 

                 

 
 
 
          จากแผนภูมิที่ 4.1 พบว่าด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ มีข้อไม่พึงพอใจ มีจ านวนผู้ตอบในข้อนี้
ทั้งสิ้น 10 คน พบว่าล าดับที่ 1 คือข้ันตอนการให้บริการคล่องตัว ไม่ยุ่งยาก ร้อยละ 60.00 อันดับที่ 2 มีการอธิบาย 
ช้ีแจง และแนะน าข้ันตอนการรับบริการชัดเจน และมีความสะดวกรวดเร็ว ตามก าหนด คิดเป็นร้อยละ 30.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    4.2 ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (เลือกข้อท่ีไม่พึงพอใจ) 
 

 
  
จากแผนภูมิที่ 4.2 พบว่าด้านกระบวนการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีข้อไม่พึงพอใจ มีจ านวนผู้ตอบในข้อนี้ทั้งสิ้น 
9คน พบว่าล าดับที่ 1 คือมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ ร้อยละ 56.60 อันดับที่ 2 มีการให้บริการด้วย
ความสุภาพ อัธยาศัยให้เกียรติ ร้อยละ 33.30 และแต่งกายเหมาะสม มีบุคลคลิกภาพลักษณะท่าทางสุภาพ
รองลงมาตามล าดับ 
 
    4.3  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (เลือกข้อท่ีไม่พึงพอใจ) 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภูมิที่ 4.3 พบว่าด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีข้อไม่พึงพอใจ มีจ านวนผู้ตอบในข้อนี้ทั้งสิ้น 11 คน พบว่า
ล าดับที่  1 คือการให้บริการระบบออนไลน์  ร้อยละ 63.60 อันดับที่  2 ป้ายข้อความบอกจุดบริการป้าย
ประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ร้อยละ 27.30 และความสะอาดของสถานที่ รองลงมาตามล าดับ 



5. ความคิดเห็น ค าชมเชย หรือข้อเสนอแนะ ต่อการให้บริการ (ระบุ)  
     พบว่า มีการให้ความคิดเห็น ค าชมเชย หรือข้อเสนอแนะ จ านวน 38 คน ค าชมเชย ตามตาราง ดังนี้  
 

ล าดับ ค าชมเชย 

1 บริการดี รวดเร็ว เข้าใจ เข้าถึงง่าย 
2 ให้บรกิารอย่างเต็มที่มากๆค่ะ 
3 เจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนงานสุขศาลาเต็มที่มากๆ ครับ 
4 ปฏิบัติงานอย่างเต็มที ่
5 ให้บรกิารด ี
6 ระบบออนไลนก์็ออกแบบให้งานง่าย 
7 เจ้าหน้าให้การสนบัสนุนการด าเนินงานในสุขศาลาอย่างเตม็ที่ ให้ค าแนะน า และข้อแก้ต่อไป 
8 เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิานอย่างเต็มที่ และให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพฒันา 
9 เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล และบรกิารอย่างดีในการให้ค าปรกึษาเพือ่พัฒนางาน 

 
10 ทุกอย่างดเียี่ยมอยู่แล้วค่ะผู้น า ท่านรอง นัยนา คณะกรรมการ ศูนย์ที่เป็นพีเ่บี้ยงต้นแบบให้เขต5 

เอกสาร มาตรฐานทั้ง3ด้านดีมากๆ ศบส.5 สร้างความเป็นหนึ่งเดียว กลมเกี่ยว เป็นพี่น้อง ท่านรอง
นัยนา สุดยอดผู้น าค่ะ 

11 การติดต่อประสาน/ การสือ่สาร : Excellent 
12 เข้าถึงง่าย ให้ความรู้ได้ดีและช่วยเหลอืได้ตรงจุด 
13 บริการค่อนข้างดีเยี่ยม เจ้าหน้ามีการอธิบายงานและข้อเสนอแนะให้กับทางโรงพยาบาลอย่างชัดเจน 
14 เจ้าหน้าที่ใหบ้ริการอย่างดี สรปุผลการตรวจได้ชัดเจน และให้แนวทางในการปรบัปรุง พฒันา 
15 ดีทุกอย่าง 

 
16 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าอย่างด ี
17 ขอชมเชยการใหบ้รกิาร ของ ศบส. 5 ที่ช่วยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือตลอดจนวิธีการด าเนินการที่

ถูกต้อง ภายใต้กฎหมายปัจจุบันแต่ไมล่ะทิง้และเข้าใจผู้ประกอบการภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ จึงสามารถ
ท าให้กิจการสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและประคับประคองกิจการไปได้ในภาวะที่ยากล าบากใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะมีความประทบัใจเป็นพเิศษส าหรับ ท่าน นัยนา รอง ผอ. ศบส. 5 ที่ท่านมีความ
เมตตาและช่วยเหลืออย่างจริงใจมาโดยตลอดครบั 

18 ให้บรกิาร และให้ค าแนะน าที่ดีมากค่ะ 
 

19 ติดตามด้วยความเอาใจใส่ ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ ด้วยอัธยาศัย ไมตรีจิตที่ยอดเยี่ยม
ค่ะ 

20 เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิานอย่างเต็มที่ มกีารให้ข้อเสนอแนะ และโอกาสในการพัฒนาต่อไป 



21 เจ้าหน้าที่ใหบ้ริการอย่างดมีากๆ 
22 เจ้าหน้าที่ใหบ้ริการอย่างดี มีค าแนะน าในการพัฒนาตอ่ไป 
23 บริการดีมากค่ะ 
24 ทางพี่ๆบุคลากรพร้อมให้ค าปรกึษาเป็นอย่างดีย่ิง 
25 ปฏิบัติงานเตม็ที่ และให้ค าแนะน าเจ้าหน้าที่ รพ 
26 ให้การบริการดีมากครับ 
27 ให้บรกิารดีมากให้ค าแนะน าดีมาก 
28 ผู้มาปฏิบัตงิานตรวจ วศป. ให้ รพ.อย่างเต็มที ่
29 เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาได้อย่างด ี
30 ทุกอย่างประทับใจ ผู้น ายอดเยี่ยม ระบบดีมาก  
31 การใหบ้ริการใส่ใจ 
32 ดูแลช่วยเหลอืและให้ค าแนะน าดีเยี่ยม 
33 บริการดีมากค่ะ เอาใจใส่ติดตามดมีากค่ะ 

 
34 ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือดีมากๆ แสดงถึงความเข้าใจและพยายามจะช่วยเหลือผู้ประกอบการให้

ส าเร็จตามเป้าหมาย เช่น รวมกลุ่มติวข้อสอบผู้ด าเนินการ อกีทั้งยังแสดงถึงความเป็นมิตรและสร้าง
สัมพันธ์ที่ดรีะหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบ แม้กระทัง่ในสถานการณ์โควิดยังสามารถหาทางออกเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการเช่น ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ (zoom, Line, Powerpoint) 

35 ให้บรกิารดีมากๆ ร่วมด้วยช่วยกันในการสนับสนุนงานสุขศาลา และให้ค าแนะน าในการพัฒนาต่อไป 
36 ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือดี ท างานเป็นระบบ อธิบายงานชัดเจน สร้างสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างภาครฐักับ

ผู้ประกอบการ โดยรวมพึ่งพอใจ:) 
37 ให้ความรู้ทุกข้อสงสัยในการข้ึนทะเบียนผู้ให้บริการผูป้ระกอบการเพื่อสุขภาพดีมากค่ะ 
38 เจ้าหน้าที่มีการสรุปงาน และให้ค าแนะการบ ารุงรักษา เครื่องมือแพทย์ 

 
6. ท่านมีความไม่พึงพอใจในการให้บริการของกรมฯ หรือไม่อย่างไร (ระบุ) 
        พบว่าไม่มีผู้ตอบค าถามในส่วนน้ี 
ตอนท่ี 3 ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการ (โปรดเลอืกในช่องที่ตรงกบัท่านมากทีสุ่ด) 
ขอให้ท่านประเมินความเชื่อม่ัน โดยให้คะแนน 1 - 5 ที่ตรงกับความเชื่อม่ันของท่านเพียงระดับเดียว 

คะแนน 1 หมายถึง เชื่อม่ันน้อยที่สุด 
คะแนน 2 หมายถึง เชื่อม่ันน้อย  
คะแนน 3 หมายถึง เชื่อม่ันปานกลาง 
คะแนน 4 หมายถึง เชื่อม่ันมาก 
คะแนน 5 หมายถึง เชื่อม่ันมากที่สุด 

หมายเหตุ: หากท่านไม่พึงพอใจในข้อใด ขอให้ท่านข้ามไปตอบความไม่เชื่อม่ัน ข้อ 2 
 
 



 
3 . ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการ  
       

1. ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

รวม ค่าเฉลี่ย SD ร้อยละ 

1.1 ได้รับบริการที่เสมอภาค 53 19 3   75 4.67 0.54 93.33 
1.2 เจ้าหน้าที่ไม่รับสินบน 56 16 3   75 4.71 0.49 94.13 
1.3 ได้รับบริการตามที่ต้องการ 58 14 2   74 4.76 0.49 95.14 
1.4 ได้รับบริการเสร็จตามเวลาที่

ก าหนด (ตามคู่มือส าหรับ
ประชาชน/คู่มือการด าเนินงาน) 

56 15 2   73 4.74 0.50 94.79 

1.5 การให้บริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานง่าย 
ปลอดภัย และได้รับการบริการ
ตามที่ต้องการ 

48 18 3   69 4.65 0.56 93.04 

รวม       4.70  94.09 

        จากตารงพบว่า ผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นต่อการให้บริการมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความเช่ือมั่นเท่ากับ 4.70 
ร้อยละ 94.09 ส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นได้รับบริการตามที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 95.14 รองลงมา ได้รับบริการ
เสร็จตามเวลาที่ก าหนด (ตามคู่มือส าหรับประชาชน/คู่มือการด าเนินงาน) คิดเป็นร้อยละ 94.79 เจ้าหน้าที่ไม่รับ
สินบน ร้อยละ 94.13 ได้รับบริการที่เสมอภาค ร้อยละ 93.33 และรองลงล าดับสุดท้ายต่อความเช่ือมั่น คือ การ
ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานง่าย ปลอดภัย และได้รับการบริการตามที่ต้องการ ร้อยละ 93.04 
 

2. ความไม่เชื่อมั่น  
 ได้รับบริการที่เสมอภาค คิดเป็นร้อยละ 26.70 
 เจ้าหน้าที่ไม่รบัสินบน   คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 ได้รับบริการตามที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 26.70 
 ได้รับบริการเสรจ็ตามเวลาที่ก าหนด (ตามคู่มือส าหรับประชาชน/คู่มือการด าเนินงาน)  
           คิดเป็นร้อยละ 13.30 
 การใหบ้ริการผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ ใช้งานง่าย ปลอดภัย และได้รับการบริการตามที่ต้องการ  
           คิดเป็นร้อยละ 10.00 
 
3. ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 มีความเห็นเพิ่มเติมดังน้ี  
    1. ขอให้ช่องทางการประกาศข้อกฎหมายต่างๆ ควรมีช่องทางใหม้ากกว่าในปจัจบุัน 



    2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบอเิล็กโทรนิค 
 
ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจไม่พึงพอใจและความเชื่อมั่นในภาพรวม  

  

 
 

 
      จากตารางความพึงพอใจและความเช่ือมั่นภาพรวม พบว่าส่วนใหญ่มีมีความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความ
เช่ือมั่นในภาพรวมต่อการให้บริการของหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 92.97  
 
สรุปผลการวิเคราะห์ทางสถิติของแบบส ารวจ  

        การด าเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือการด าเนินงานการ
ให้บริการ ณ ที่ตั้ง ของผู้รับบริการ การให้บริการการให้บริการ ณ ที่ตั้ง ของผู้ให้บริการ และให้บริการรูปแบบ
ออนไลน์ การให้บริการให้บริการ ณ ที่ตั้ง ของผู้รับบริการ เช่น กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ทุกกิจกรรม 
กิจกรรมส่วนมากของกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม กลุ่มวิชาการและมาตรฐานบริการสุขภาพบาง
กิจกรรม กิจกรรมส่วนมากของกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ และกลุ่มสุขภาพ ภาคประชาชนและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพบางกิจกรรม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะไปจ านวนครั้งละ 5-8 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ท าให้หาก
ผู้รับบริการติดขัด พบอุปสรรค หรือมีข้อซักถาม เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 สามารถอธิบาย ช้ีแจง 
และแนะน าข้ันตอนการรับบริการได้ทันที ท าให้ข้ันตอนการให้บริการคล่องตัว ไม่ยุ่งยาก  มีความสะดวกรวดเร็ว 
และได้รับข้อเสนอแนะด้วยความเสมอภาค ตามล าดับก่อน-หลัง ได้รับบริการด้วย ความสุภาพ อัธยาศัยดี ให้
เกียรติ รวมถึง การลงพื้นที่ทางเจ้าหน้าที่จะแต่งกายเหมาะสม ทะมัดทะแมง มีบุคลิกและลักษณะท่าทางน่าเช่ือถือ 
มีความใสใจ เอาใจใส่ดูแล กระตือรือร้น พร้อมที่จะให้บริการ ด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มี 

1. ความพึงพอใจไม่พึงพอใจและความเชื่อมั่นใน
ภาพรวม 

ค่าเฉลี่ย SD ร้อยละ สรุป 

ท่านมีความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความเชื่อม่ันใน
ภาพรวมต่อการให้บริการของหน่วยงาน 

4.64 0.53 92.94 
 

พึงพอใจ/เชื่อม่ัน
มากที่สุด 



สามารถตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม ส่วนด้านการมารับบริการ
เหมาะสม ส่วนด้านการมารับบริการ ณ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ของผู้รับบริการ จะมีเจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์ ให้ความช่วยเหลือ หากติดขัดด้านสถานที่ หรือด้านอื่น ๆ สามารถซักถามและร้องขอความช่วยเหลือได้ทันที 
รวมถึง สิ่งอ านวยความสะดวก ห้องน้ า ที่จอดรถ ที่นั่งเพียงพอป้ายข้อความบอก จุดบริการป้ายประชาสัมพันธ์มี
ความชัดเจนและเข้าใจง่าย สถานที่สะอาด ปลอดภัย ส่งผลให้ผู้รับบริการส่วนมากเช่ือมั่นต่อการให้บริการ  
ว่าสามารถได้รับบริการที่เสมอภาค เจ้าหน้าที่ไม่รับสินบน และได้รับบริการตามที่ต้องการ แล้วเสร็จตามเวลาที่
ก าหนด ตามคู่มือส าหรับประชาชน/คู่มือการด าเนินงาน ส าหรับการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ เช่น ประชุม/
ช้ีแจงการด าเนินงานของกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ และกลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ และกลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เจ้าหน้าที่ต้องประสานงานกับบุคคล
จ านวนมากในแต่ละครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรม ท าให้ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ถึงแม้จะมีการอธิบาย ช้ีแจง 
และแนะน าข้ันตอน การรับบริการอย่างชัดเจนแล้ว แต่อาจจะท าให้การเข้าใจระดับบุคคลอาจคาดเคลื่อนได้ ทั้งนี้ 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเองจะมีการแก้ไขปัญหาทุกครั้งด้วยการแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านกลุ่มไลน์
แต่ละภารกิจงาน เพื่อลดการโทรสอบถามในขณะนั้น     
 


