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สรุปผลความพึงพอใจไม่พึงพอใจและความเชื่อม่ันของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
*********************************************** 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการประเมิน ดังนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้มารับบริการของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ 

1.1 ผู้รับบริการของหน่วยงานหลัก ได้แก่  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ภาคีเครือข่าย
สาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 

1.2 ผู้รับบริการของหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา 
และประชาชนทั่วไป 

2. ระยะเวลาดำเนินการรอบ 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2565
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้มารับบริการ 
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้มารับบริการ  ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพผู้ตอบ  ท่านใช้บริการด้านใด  

และท่านรับบริการผ่านช่องทางใด  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการแจกแจงความถี่ และร้อยละ ดังแสดงในตาราง
ที่ 1 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้มารับบริการ  (n = 114) 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ

ชาย 49 43.0 
หญิง 65 57.0 

2. อายุ   
ต่ำกว่า 29  ปี 5 4.4 
30 – 39  ป ี 26 22.8 
40 – 49  ปี 28 24.6 
50  ปี ขึ้นไป 55 48.2 

 รอบ 5 เดือน



2 

ตารางท่ี 1  (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน (คน) ร้อยละ 
3. สถานภาพผู้ตอบ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 9 7.9 
กรมควบคุมโรค 7 6.1 
กรมอนามัย 4 3.5 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 1.8 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 0.9 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 0.9 
ภาคีเครือข่ายการสาธารณสุขมูลฐานและระบบริการปฐมภูมิ 49 43.0 
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 31 27.2 
สถาบันการศึกษา 6 5.3 
ประชาชนทั่วไป 0 0.0 
อ่ืนๆ ข้าราชการบำนาญ, โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, 

สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น 
4 3.6 

4. ท่านใช้บริการด้านใด
การเข้าร่วมประชุม/กิจกรรมด้านการสาธารณสุขมูลฐานและ
สุขภาพภาคประชาชน 

41 36.3 

อบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการสาธารณสุขมูลฐาน
และสุขภาพภาคประชาชน 

0 0.0 

การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
ดีเด่น 

63 55.8 

การสนับสนุนบริการวิชาการ/วิทยากร/องค์ความรู้ด้านการ
สาธารณสุขมูลฐาน 

3 2.7 

ตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารสาธารณสุขมูลฐาน (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 

4 3.5 

การสนับสนุนห้องประชุม/สถานที่จัดประชุม/ZOOM Meeting 1 0.9 
ขอรับข้อมูลข่าวสาร 2 1.8 

5. ท่านรับบริการผ่านช่องทางใด
ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 73 65.2 
ระบบออนไลน์ (Website, Zoom, Line, Facebook, โทรศัพท์) 44 39.3 

จากตารางที่ 1  พบว่า ผู้มารับบริการของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.0 เพศชาย ร้อยละ 43.0 ส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป 
ร้อยละ 48.2 รองลงมาคือ 40 – 49 ปี, 30 – 39 ปี และต่ำกว่า 29 ปี ร้อยละ 24.6,  22.8, และ 4.4 
ตามลำดับ สถานภาพสังกัดของผู้มารับริการส่วนใหญ่มาจากภาคีเครือข่ายการสาธารณสุขมูลฐานและระบบริ
การปฐมภูมิ ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริม



3 

สุขภาพตำบล ร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ, กรมควบคุมโรค, สถาบันการศึกษา, กรมอนามัย, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ข้าราชการ
บำนาญ, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัด
ขอนแก่น และสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 27.2, 7.9, 6.1, 5.3, 3.5, 1.8, 1.8, 0.9, 0.9, 
0.9, 0.9 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ใช้บริการด้านการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
ดีเด่น ร้อยละ 55.8 รองลงมาคือ การเข้าร่วมประชุม/กิจกรรมด้านการสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาค
ประชาชน, ตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารสาธารณสุขมูลฐาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) , การสนับสนุน
บริการวิชาการ/วิทยากร/องค์ความรู้ด้านการสาธารณสุขมูลฐาน, ขอรับข้อมูลข่าวสาร, และการสนับสนุนห้อง
ประชุม/สถานที่จัดประชุม/ZOOM Meeting ร้อยละ 36.3, 3.5, 2.7, 1.8, และ 0.9 ตามลำดับ โดยส่วน
ใหญ่รับบริการ ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร้อยละ 65.2 และผ่าน
ช่องทางระบบออนไลน์ (Website, Zoom, Line, Facebook, โทรศัพท์) ร้อยละ 39.3  

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ 
วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และคุณภาพการให้บริการ ด้วยสถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้มารับบริการ 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
จำนวน (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  (n = 114)
1.1 มีการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำ
ขั้นตอนการรับบริการชัดเจน 

58 
(50.88) 

48 
(42.11) 

8 
(7.02) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.44 

1.2 ขั้นตอนการให้บริการคล่องตัว ไม่
ยุ่งยาก 

62 
(54.39) 

48 
(42.11) 

4 
(3.51) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.51 

1.3 มีความสะดวกรวดเร็ว ตาม
กำหนดเวลาในคู่มือการดำเนินงานหรือ
หนังสือประกาศ 

55 
(48.52 

54 
(47.37) 

5 
(4.39) 

0 
(0.o0) 

0 
(0.00) 

4.44 

1.4 ให้บริการด้วยความเสมอภาค
ตามลำดับก่อน-หลัง 

62 
(54.39) 

47 
(41.23) 

5 
(4.39) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.50 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
จำนวน (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (n = 114)
2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัย 
ให้เกียรติ 

81 
(72.05) 

33 
(28.95) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.71 

2.2 แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและ
ลักษณะท่าทางที่สุภาพ 

47 
(64.91) 

39 
(34.21) 

1 
(0.88) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.66 

2.3 มีความใส่ใจ เอาใจใส่ดูแล 
กระตือรือร้น ห่วงใย และพร้อมที่จะ
ให้บริการ 

78 
(68.42) 

36 
(31.58) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.68 

2.4 มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ (ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 
ให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาได้
เหมาะสม) 

70 
(61.44) 

43 
(37.72) 

1 
(0.88) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.61 

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (รับบริการผ่านระบบออนไลน์ ไม่ต้องตอบข้อ 3.1 – 3.4) (n = 73)
3.1 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความ
สะดวก (ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งพักคอย) 

49 
(67.12) 

24 
(32.88) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.67 

3.2 ป้ายข้อความบอกจุดบริการป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 

46 
(63.01) 

26 
(35.62) 

1 
(1.37) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.61 

3.3 ความสะอาดของห้องน้ำและ
อาคารสถานที่ 

45 
(61.64) 

25 
(34.25) 

2 
(2.74) 

1 
(1.37) 

0 
(0.00) 

4.56 

3.4 มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 (มี
จุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ) 

48 
(65.75) 

25 
(34.25) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.65 

4. คุณภาพการให้บริการ (n = 114)
4.1 ท่านได้รับบริการตรงตามความ
คาดหวัง 

64 
(56.14) 

49 
(42.98) 

1 
(0.88) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.55 

4.2 ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะ
และประสบการณ์ใหม่ ๆ 

64 
(56.14) 

45 
(39.47) 

5 
(4.39) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.52 

4.3 สามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการ
บริการไปใช้ในการเรียน/การปฏิบัติงาน 

61 
(53.51) 

49 
(42.98) 

4 
(3.51) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.50 

4.4 ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการ
บริการครั้งนี้ 

64 
(56.14) 

48 
(42.11) 

2 
(1.75) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.54 
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จากตารางที่ 2  พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุข 
มูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ขั้นตอนการให้บริการ
คล่องตัวไม่ยุ่งยาก (ค่าเฉลี่ย 4.51) รองลงมาคือ ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง, มีการ
อธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการรับบริการชัดเจน , และมีความสะดวกรวดเร็ว ตามกำหนดเวลาในคู่มือ
การดำเนินงานหรือหนังสือประกาศ (ค่าเฉลี่ย 4.50, 4.44, และ 4.44) ตามลำดับ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัย ให้
เกียรติ (ค่าเฉลี่ย 4.71) รองลงมาคือ มีความใส่ใจ เอาใจใส่ดูแล กระตือรือร้น ห่วงใย และพร้อมที่จะให้บริการ
, แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะท่าทางท่ีสุภาพ, และมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ (ตอบข้อ
สงสัยได้ตรงประเด็น ให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม) (ค่าเฉลี่ย 4.68, 4.66, และ 4.61) 
ตามลำดับ 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความ
สะดวก (ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งพักคอย) (ค่าเฉลี่ย 4.67) รองลงมาคือ มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 (มีจุด
คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ), ป้ายข้อความบอกจุดบริการป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย, และ
ความสะอาดของห้องน้ำและอาคารสถานที่ (ค่าเฉลี่ย 4.65, 4.61, และ 4.56) ตามลำดับ 

คุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ท่านได้รับบริการตรงตามความคาดหวัง ) 
(ค่าเฉลี่ย 4.55) รองลงมาคือ ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการบริการครั้งนี้ , ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะ
และประสบการณ์ใหม่ ๆ, และสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการบริการไปใช้ในการเรียน/การปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 
4.54, 4.52, และ 4.50) ตามลำดับ 

วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมรายด้านของความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุข
มูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และคุณภาพการให้บริการ ด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้มารับบริการในภาพรวม
รายด้าน 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ จำนวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ร้อยละ แปรผล 

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ

114 4.47 0.59 89.43 มากที่สุด 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 114 4.63 0.48 92.64 มากที่สุด
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 73 4.63 0.52 92.53 มากที่สุด
4. คุณภาพการให้บริการ 114 4.53 0.55 90.57 มากที่สุด
สรุปความพึงพอใจต่อการให้บริการ 4.57 0.54 91.29 มากที่สุด
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จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับพ่ึงพอใจ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.57) ร้อยละ 91.29 จำแนกเป็นรายด้านมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.63) ร้อยละ 92.64 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.63) ร้อยละ 
92.53 คุณภาพการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.53) ร้อยละ 90.57 และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
(ค่าเฉลี่ย 4.47) ร้อยละ 89.43 ตามลำดับ 

สรุปความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ 
1) ไม่มีความสะอาดของห้องน้ำและอาคารสถานที่ (เนื่องจากห้องน้ำ น้ำไม่ไหลกดลงไม่ได้)
2) ไม่มีป้ายข้อความบอกจุดบริการหรือป้ายประชาสัมพันธ์ที่ทำให้เข้าใจง่าย
3) ไม่มีการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการรับบริการชัดเจน

ตอนที่ 3 ความเชื่อม่ันต่อการให้บริการ 
วิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ด้วยสถิติการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4  แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของผู้มารับบริการ (n = 114) 

ความเชื่อม่ันต่อการให้บริการ 

ระดับความเชื่อม่ันต่อการให้บริการ 
จำนวน (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1.1 ได้รับบริการที่เสมอภาค 
63 

(55.62) 
49 

(42.98) 
2 

(1.75) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.54 

1.2 เจ้าหน้าที่ไม่รับสินบน/ไม่เอ้ือ
ประโยชน์ให้กับพวกพ้อง 

68 
(59.65) 

44 
(38.60) 

2 
(1.75) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.58 

1.3 ได้รับบริการตามที่ต้องการ 
61 

(53.51) 
51 

(44.75) 
2 

(1.75) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.52 

1.4 ได้รับบริการเสร็จตามเวลาที่
กำหนด (ตามคู่มือการดำเนินงาน/
หนังสือประกาศ) 

60 
(52.63) 

52 
(45.61) 

2 
(1.75) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.51 

1.5 การให้บริการผ่านระบบออนไลน์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานง่าย ปลอดภัย 
และได้รับการบริการตามที่ต้องการ 

60 
(52.63) 

51 
(44.75) 

3 
(2.63) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.50 

จากตารางที่ 4  พบว่า ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุดคือ เจ้าหน้าที่
ไม่รับสินบน/ไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง (ค่าเฉลี่ย 4.58) รองลงมาคือ ได้รับบริการที่เสมอภาค, ได้รับ
บริการตามที่ต้องการ, ได้รับบริการเสร็จตามเวลาที่กำหนด (ตามคู่มือการดำเนินงาน/หนังสือประกาศ) , และ
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การให้บริการผ่านระบบออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานง่าย ปลอดภัย และได้รับการบริการตามที่ต้องการ 
(ค่าเฉลี่ย 4.54, 4.52, 4.51, และ 4.50) ตามลำดับ 

วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงใน
ตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของผู้มารับบริการในภาพรวม  
รายด้าน 

ความเชื่อม่ันต่อการให้บริการ จำนวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ร้อยละ แปรผล 

สรุปความเชื่อมั่นต่อการให้บริการ 114 4.53 0.54 90.56 มากที่สุด 

จากตารางที่ 5  พบว่า ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.53) ร้อยละ 90.56 

สรุปความไม่เชื่อม่ันต่อการใช้บริการ 
1) ไม่เชื่อมั่นการให้บริการผ่านระบบออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานง่าย ปลอดภัย และ

ได้รับการบริการตามที่ต้องการ 

สรุปความคิดเห็น คำชมเชย หรือข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
จากการสำรวจพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พบว่า ผูร้ับบริการแสดงความคิดเห็นและชื่นชมในเรื่องรูปแบบการ

ให้บริการ การประสานงาน การสื่อสาร ระยะเวลาและสถานที่เหมาะสม และชื่นชมการจัดกิจกรรมการ

คัดเลือก อสม.ดีเด่น เป็นโครงการที่ดี ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของ อสม.จากทุกจังหวัดใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของ อสม. เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ 

เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในการดำเนินงานของตนเองในพื้นที่ และได้ทราบความก้าวหน้าในบทบาทการ

ทำงานของ อสม. ผู้ได้รับฟังแล้วรู้สึกภาคภูมิใจ และชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ มีความร่วมมือใน

การทำงานทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่บริการเป็นกันอย่างสุภาพ ควรมีการเรียกประชุมบ่อยๆ เพิ่มความ

เข้มแข็ง เป็นแหล่งบริการด้านการเผยแพร่วิชาการที่ดีและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างเสมอ

ภาค รวดเร็วทันตามระยะเวลาที่กำหนด ดังคำพูดที่ว่า ดังนี้  

“มีรูปแบบการประสานงานที่ดี” “มีการประสานงานและจัดการสถานที่ดีมาก 

ระบบดี ประสานงานครบถ้วน” “การจัดงานเหมาะสมดี ในสถานการณ์ Covid 19” “การประสานงาน

การสื่อสารดีมาก มีระยะเวลาการเตรยีมการเข้าร่วมกิจกรรมได้ดี” “ระยะเวลาเหมาะสม” 
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“เป็นโครงการที่ดี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานเด่นสาขา NCD ของ อสม.ทุกจังหวัดใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ต่อไป ” “เป็น

กิจกรรมที่ดี ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนเองมาแนะนำ อสม.” “เป็นประโยชน์จากการเรียนรู้

ระบบการทำงานเฝ้าระวังฯ ของแต่ละพื้นที่” “จัดโครงการได้เรียบร้อยดีมากในทุกขั้นตอน เป็น

โครงการที่ดีผู้เข้าฟังสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางานของตนเองได้” “ได้ทราบความก้าวหน้าใน

การสนับสนุน อสม. แต่ละจังหวัดในการทำงานทันตสุขภาพ” “ได้รับรู้สิ่งดีๆที่ อสม. มานำเสนอ ฟังแล้ว

อิ่มใจ” “ดีมากๆค่ะ ได้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ” “โครงการนี้ทำให้เกิดการพัฒนางาน การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรา้งขวัญกำลังใจให้กับ อสม. รวมทั้งผู้มสี่วนที่เกี่ยวข้อง” 

“เจ้าหน้าที่ร่วมมือร่วมใจกันได้ดีมาก” “รวมทั้งตัวแทนจาก อสม. ดีเด่นด้วย” “การเข้า

ร่วมประกวด อสม.ครบทุกจังหวัด” “ทีมคณะกรรมการทำงานร่วมกันได้ดีจากหลายหน่วยงาน” 

“ขอบคุณคณะกรรมการให้ขอ้เสนอแนะดีมากค่ะ” 

“ประทับใจเจ้าหน้าที่ให้บริการเป็นกันเอง” “สะดวก เจ้าหน้าที่บริการสุภาพ” “บริหาร

จัดการวิชาการ+บริการ+เวลาได้ดี ขมวดเวทีการสรุปประชุมได้ดีครบถ้วน” “ดีมาก ควรมีการเรียก

ประชุมบ่อยๆ เพิ่มความเข้มแข็ง” “เป็นแหล่งบริการด้านการเผยแพร่วิชาการที่ดีและเปิดโอกาสให้ทุก

คนได้มสี่วนร่วมอย่างเสมอภาค รวดเร็วทันตามระยะเวลาที่กำหนด” 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1) อยากใหม้ีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับให้เข้ากับบริบทของสถานการณ์

ปัจจุบัน 

2) ควรมีกิจกรรมเช่นนีเ้พื่อพัฒนา อสม.

3) ควรมีสิ่งจูงใจให้จังหวัดที่นำเสนอแล้วอยู่ฟังต่อ

4) ควรมีแนวทางให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบจากทุกทีมของจังหวัดได้เข้ารับฟังผลงาน

ของทุกพืน้ที่และฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์จะเกิดประโยชน์มากนำไปสู่การพัฒนาในพืน้ที่ของตนเอง 

5) ระบบดีมากค่ะ อยากให้ระดับจังหวัดจัดรูปแบบนีเ้นื่องจากสถานการณ์ แต่ควรมี

การขยายเวลาในการนำเสนอผลงานให้มากขึ้น เนื่องจากระดับประเทศทุกที่ตอ้งงัดผลงานเด่นมาสู้กัน

แล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ 

6) ปรับปรุงระบบเสียงของผูน้ำเสนอ

7) กรณีจัด on-site ได้ อาจเปลี่ยนสถานที่จัดงานไปตามเขตสุขภาพหรอืจังหวัดต่างๆ

8) การประชาสัมพันธ์โครงการอาจจะยังไม่มากพอ

9) ผลงานที่นำเสนอต่อวันเยอะเกินไป อาจขยายวันนำเสนอเพิ่ม

10) หากเป็นไปได้เพื่อเป็นการประกวดแบบเสริมพลัง อสม. และพี่เลี้ยง อาจมีการ

สอบถามขอความคิดเห็นจากทีมพี่เลี้ยงหรือคณะทำงานร่วมกับอสม.ที่เข้าประกวดได้ด้วย 
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11) หากเป็นการคัดเลือก อสม. ครัง้ต่อไป อยากให ้อสม. นำเสนอใหด้ีกว่านีแ้บบไม่

ต้องมานั่งอ่านสไลด์ 

12) สื่อที่ใช ้สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่สม่ำเสมอในบางช่วงเวลาแต่ส่วนน้อย

13) อยากใหก้รมและสสม. ช่วยเจา้หน้าที่ในพืน้ที่ คิดนวัตกรรมกรอกข้อมูลให้น้อยลง

ยุบรวมข้อมูลหรอืให้กรมเขียน HDC เองโดยไม่ต้องใหเ้จา้หน้าที่ทำ App ต่างๆ เพิ่ม 

4. แนวทางการพัฒนางานต่อไป
1) ปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำ (โดยให้ช่างประปาเข้ามาซ้อมบำรุงระบบการจ่ายน้ำเรียบร้อย

แล้ว) 
2) จัดทำป้ายข้อความบอกจุดบริการหรือป้ายประชาสัมพันธ์ที่ทำให้เข้าใจง่าย
3) จัดให้มีป้ายประกาศ ประชาสัมพันธ์ อธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการรับบริการให้

ชัดเจน 
4) พัฒนาระบบการให้บริการผ่านระบบออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานง่าย ปลอดภัย

และได้รับการบริการตามที่ต้องการ 

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



สรุปภาพรวม
ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ

1. ค ำน ำ
การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่องานบริการในครั้งนี้ เป็นการด าเนินงาน

เพื่อแสดงผลความพึงพอใจขอผู้รับบริการ เพื่อวัตุถประสงค์ในการน ามาพัฒนา ปรับปรุง ให้
หน่วยงาน บุคลากรในองค์กรได้น าไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูงสุด โดย
ก าหนด4 ด้าน

ด้านท่ี 1 กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
ด้านท่ี 2 เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ
ด้านท่ี 3 สิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านท่ี 4 คุณภาพการให้บริการ

2. นิยำม
งานบริการ หมายถึง งานให้บริการ การเข้าร่วมประชุม กิจกรรม อบรวม พัฒนา ด้าน

การสาธารณสุข การสนับสนุนวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่บทความ รับข้อมูลข่าวสาร การขอใช้
พื้นท่ีในการจัดประชุม การขอใช้ห้องประชุม ห้องพัก ห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร 

ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชน ภาคีเครือข่าย หรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ (ท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าท่ี
ของส่วนงานราชการผู้ให้บริการ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดขอนแก่น) 
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพ่ือน าผลพัฒนาปรับปรุงบุคลากร หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.2 เพ่ือลดขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.3 เป็นการประเมินคุณภาพของการให้งานบริการของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูล

ฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
4. เครื่องมือที่ใช้งำน

เครื่องมือท่ีมีการใช้งานในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ประกอบด้วยค าถาม 3 ส่วน

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผุ้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ประกอบด้วย 1.) ด้าน

กระบวนการ 2.)ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 3.)ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.)คุณภาพการ
ให้บริการ โดยเป็นข้อค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ก าหนดน้ าหนักความพึง
พอใจในระดับ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด เป็น 5, 4, 3, 2, 1 ตามล าดับ

ส่วนท่ี 3 ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ



ภำคผนวก














