


ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม แผนกผูป้ว่ยนอก 
จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจผู้รับบริการ แบบสอบถามทั้งหมด 130  ชุด   

1.แผนกผู้ป่วยนอก  จำนวน  70  ชุด แบ่งเป็นจุดตรวจ OPD 40 ชุด จุดตรวจไข้หวัด 30 ชุด 
2.แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  (ER)  จำนวน 30 ชุด   
3.แผนกโรคไม่ติดต่อ( NCD)  จำนวน 30 ชุด 

 
ข้อมูลทั่วไป  

- เพศหญิง 60 % เพศชาย 40 %  
- กลุ่มอายุส่วนใหญ่ 40-49 ปี คิดเป็น 26.2 % รองลงมา  อายุ 60 ปีขึ้นไป 23.8 % 
- การศึกษาส่วนใหญ่ อยู่ในระดับประถมศึกษา 41.5 % รองลงมา ระดับมัธยมปลาย 24.6 % 
- อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างทั่วไป 23.1 % รองลงมา เกษตร 20.8 %  
- สิทธิการรักษา ส่วนใหญ่บัตรทอง 60.8 % รองลงมา ประกันสังคม 28.5 % 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกภาพรวม อยูใ่นระดับพึงพอใจมากโดยมี

ค่าเฉลี่ย 4.08 (ร้อยละ 81.61) ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับ รอบ 2/62 ช่วง ธ.ค. 61 ค่าเฉลี่ย 
3.60 (ร้อยละ 72.06)  โดยแผนก NCD มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดค่าเฉลี่ย 4.21 (ร้อยละ 84.13) 
รองลงมา แผนก ER ค่าเฉลี่ย 4.06 (ร้อยละ 81.17) และจุดบริการไข้หวัด ค่าเฉลี่ย 4.04 (ร้อยละ 
80.89)และ แผนก OPD ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 4.01 (ร้อยละ 80.19) 

เมื่อพิจารณาภาพรวมรายหมวด พบว่า ด้านคุณภาพของการให้บริการ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 4.18 (83.57) รองลงมาด้านสถานที่ สิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก คือ ค่าเฉลี่ย 4.08 (81.69) 
และด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.02 (80.31) และด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่
ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.00 (80.00)  

เมื่อพิจารณารายข้อย่อย ข้อที่น้อยที่สุด 5 ลำดับ  คือ  
1. ระยะเวลารอพบแพทย์ตรวจรักษา รอรับยา มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.88 
2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ห้องน้ำผู้พิการ / ผู้สูงอายุ /

หญิงตั้งครรภ์ ที่นั่งคอยรับบริการ, จุดน้ำดื่ม, โทรศัพท์สาธารณะเป็นต้น ค่าเฉลี่ย 3.89 
3. การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 3.92 
4. ความเอาใจใส่กระตือรือร้น เต็มใจ และพร้อมให้บริการของเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ย 3.95 
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยคำพูดสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส นุ่มนวล ค่าเฉลี่ย 3.96 
ข้อเสนอแนะ(ปลายเปิด)ที่สำคัญ   

1. ล้าช้า รอนาน (NCD/ER) 
2. แพทย์มาช้า (ER) 
3. การใช้คำพูด ER (2) / OPD 
4. การใส่ใจ (OPD) 
5. ห้องน้ำมีกลิ่น (NCD) 

 
 
 
 



ตอนที่ 3  การกลับมารักษาอีกของผู้รับบริการ จำนวน ร้อยละ 

1 กลับมาแน่นอน 115 88.46 

2 ไม่แน่ใจ 14 10.77 

3 ไม่กลับมา 1 0.77 
 

จากการวิเคราะห์รายหน่วยงาน  
แผนกผู้ป่วยนอก+ไข้หวัด  
พบว่าคะแนนความพึงพอใจ ใกล้เคียงเดิม (N=70) เปรียบเทียบกับช่วง ก.ค.62 ผลระดับความ   

พึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก 4.02 (ร้อยละ 80.49) เมื่อวิเคราะห์รายหมวด พบว่า พึงพอใจระดับมากท่ีสุด คือ
ด้านคุณภาพของการบริการ ค่าเฉลี่ย 4.12 รองลงมา ด้านสถานที ่ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก 
ค่าเฉลี่ย 4.03 และด้านกระบวนการหรือข้ันตอนการรับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.01 ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้าน
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 3.92  

 
จากการวิเคราะห์แยกรายข้อย่อย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย 5 อันดับ คือ  

1. ระยะเวลารอพบแพทย์ตรวจรักษา รอรับยา มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.84 
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยคำพูดสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส นุ่มนวล ค่าเฉลี่ย 3.90 
3. ความเอาใจใส่กระตือรือร้น เต็มใจ และพร้อมให้บริการของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่สามารถ 

ให้คำชี้แจง ช่วยแก้ปัญหา ตอบคำถามข้อสงสัย ให้คำแนะนำต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม 
เช่น สิทธิการรักษาพยาบาล ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ 
ห้องน้ำ ห้องน้ำผู้พิการ / ผู้สูงอายุ / หญิงตั้งครรภ์ ที่นั่งคอยรับบริการ, จุดน้ำดื่ม, โทรศัพท์
สาธารณะเป็นต้น ค่าเฉลี่ย 3.91 

4. การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว  ความเพียงพอและความทันสมัย           
ของเครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจรักษา ค่าเฉลี่ย 3.93 

5. แพทย์ / พยาบาล / เจ้าหน้าที่ให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย 3.94  
 

ตอนที่ 3  การกลับมารักษาอีกของผู้รับบริการ จำนวน ร้อยละ 

1 กลับมาแน่นอน 62 88.57 

2 ไม่แน่ใจ 7 10.00 

3 ไม่กลับมา 1 1.43 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนกผู้ป่วยนอก  
พบว่าคะแนนความพึงพอใจ เพิ่มข้ึน (N=40) เปรียบเทียบกับช่วง ก.ค.62 ผลระดับความพึงพอใจ 

อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.01 (ร้อยละ 80.19) เมื่อวิเคราะห์รายหมวด พบว่า พึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
คือด้านสถานที่สิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย  4.03 รองลงมาด้านกระบวนการหรือ
ขั้นตอนการรับบริการ และด้านคุณภาพของการบริการ ค่าเฉลี่ย 4.01 ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุดด้านเจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรที่ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 3.99 

 
จากการวิเคราะห์แยกรายข้อย่อย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย 5 อันดับ คือ 

1. ระยะเวลารอพบแพทย์ตรวจรักษา รอรับยา มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.88 
2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ห้องน้ำผู้พิการ / ผู้สูงอาย ุ

/ หญิงตั้งครรภ์ ที่นั่งคอยรับบริการ, จุดน้ำดื่ม, โทรศัพท์สาธารณะเป็นต้น ค่าเฉลี่ย 3.93 
3. ความเอาใจใส่กระตือรือร้น เต็มใจ และพร้อมให้บริการของเจ้าหน้าที่ ความเพียงพอและ

ความทันสมัยของเครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจรักษา ได้รับการบริการตรงตาม
ความต้องการ ค่าเฉลี่ย 3.95 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยคำพูดสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส นุ่มนวล เจ้าหน้าที่สามารถให้คำชี้แจง 
ช่วยแก้ปัญหา ตอบคำถามข้อสงสัย ให้คำแนะนำต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม เช่น สิทธิการ
รักษาพยาบาล ได้รับคำอธิบายการใช้ยาที่เข้าง่าย ชัดเจน ห้องยาบอกวิธีรับประทานยา ได้
ชัดเจน ทั้งจำนวนเม็ดและเวลาที่ต้องรับประทาน ค่าเฉลี่ย 3.98 

5. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีช่องทางสำหรับผู้ป่วยหนัก  การติดต่อ
ประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว การจัดสถานที่ และอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบ 
เหมาะสม และสะดวกต่อการใช้บริการ  ความเพียงพอของอุปกรณ์สำหรับผู้รับบริการ เช่น 
รถเข็นนั่ง รถเข็นนอน เป็นต้น ค่าเฉลี่ย 4.00 
 

ตอนที่ 3  การกลับมารักษาอีกของผู้รับบริการ จำนวน ร้อยละ 

1 กลับมาแน่นอน 39 97.50 

2 ไมแ่น่ใจ 1 2.50 

3 ไม่กลับมา 0 0.00 
 
แผนกบริการไข้หวัด  
พบว่าคะแนนความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 4.04 (ร้อยละ 80.89) ซ่ึงเพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ

ช่วง ก.ค.62 
เมื่อวิเคราะห์รายหมวด พบว่า พึงพอใจระดับมากท่ีสุด ด้านคุณภาพของการบริการ ค่าเฉลี่ย 4.26 

รองลงมา ด้านสถานที่ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.04 ด้าน กระบวนการหรือ
ขั้นตอนการรับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.01 และ ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 3.83 

 
 
 



จากการวิเคราะห์แยกรายข้อย่อย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย 5 อันดับ คือ 
1. ระยะเวลารอพบแพทย์ตรวจรักษา รอรับยา มีความเหมาะสม เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยคำพูดสุภาพ 

ยิ้มแย้มแจ่มใส นุ่มนวล แพทย์ / พยาบาล / เจ้าหน้าที่ให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย 3.80 

2. การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว เจ้าหน้าที่สามารถให้คำชี้แจง ช่วยแก้ปัญหา ตอบ
คำถามข้อสงสัย ให้คำแนะนำต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม เช่น สิทธิการรักษาพยาบาล ค่าเฉลี่ย 3.83 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และพร้อมให้บริการของเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ย 3.87 
4. ความเพียงพอและความทันสมัยของเครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจรักษา ความเพียงพอ

ของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ห้องน้ำผู้พิการ / ผู้สูงอายุ / หญิงตั้งครรภ์       
ที่นั่งคอยรับบริการ, จุดน้ำดื่ม, โทรศัพท์สาธารณะเป็นต้น ค่าเฉลี่ย 3.90 

5. การจัดสถานที่ และอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบ เหมาะสม และสะดวกต่อการใช้บริการ ค่าเฉลี่ย 
3.97 

 

ตอนที่ 3  การกลับมารักษาอีกของผู้รับบริการ จำนวน ร้อยละ 

1 กลับมาแน่นอน 27 90.00 

2 ไม่แน่ใจ 3 10.00 

3 ไม่กลับมา 0 0.00 
 

แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 
แผนก ER  พบว่าความพึงพอใจภาพรวม ระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.06 (ร้อยละ81.17)  ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 

เมือ่เปรียบเทียบกับช่วง ก.ค.62 
เมื่อพิจารณารายหมวด พบว่า ด้านสถานที่ สิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก พึงพอใจมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 4.18 รองลงมา ด้านคุณภาพของการบริการ ค่าเฉลี่ย 4.17 และด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่
ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 3.93  ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุด ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 3.89  

 
จากการวิเคราะห์แยกรายข้อย่อย น้อยที่สุด 5 อันดับ 
1. การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 3.67 
2. ระยะเวลารอพบแพทย์ตรวจรักษา รอรับยา มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.73 
3. ความเอาใจใส่กระตือรือร้น เต็มใจ และพร้อมให้บริการของเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ย 3.80 
4. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนำขั้นตอนในการให้บริการตรวจรักษา ความเพียงพอ

ของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ห้องน้ำผู้พิการ / ผู้สูงอายุ / หญิงตั้งครรภ์ ที่
นั่งคอยรับบริการ, จุดน้ำดื่ม, โทรศัพท์สาธารณะเป็นต้น ค่าเฉลี่ย 3.90 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยคำพูดสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส นุ่มนวล ค่าเฉลี่ย 3.93 

 

 

 



ตอนที่ 3  การกลับมารักษาอีกของผู้รับบริการ จำนวน ร้อยละ 

1 กลับมาแน่นอน 24 80.00 

2 ไม่แน่ใจ 5 16.67 

3 ไม่กลับมา 0 0.00 
 
แผนก คลินิกโรคเรื้อรัง(NCD)  
พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.21 (ร้อยละ84.13) ซึ่งเพิ่มขึ้น เมื่อ

เปรียบเทียบกับช่วง ก.ค.62 
เมื่อพิจารณารายหมวด พบว่า ด้านคุณภาพการให้บริการ พึงพอใจมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.33 

รองลงมา ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.27 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการรับบริการ 
ค่าเฉลี่ย  4.16 และ และค่าเฉลี่ยต่ำสุด ด้านสถานที่ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.11 

 
จากการวิเคราะห์แยกรายข้อย่อย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย 5 อันดับ คือ 
1. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ห้องน้ำผู้พิการ / ผู้สูงอายุ /

หญิงตั้งครรภ์ ที่นั่งคอยรับบริการ, จุดน้ำดื่ม, โทรศัพท์สาธารณะเป็นต้น ค่าเฉลี่ย 3.83 
2. ความเพียงพอและความทันสมัยของเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจรักษา ค่าเฉลี่ย 

4.03 
3. ระยะเวลารอพบแพทย์ตรวจรักษา รอรับยา มีความเหมาะสม ความสะอาดของสถานที่

ให้บริการในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.10 
4. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีช่องทางสำหรับผู้ป่วยหนัก เจ้าหน้าที่ให้บริการ

ด้วยคำพูดสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส นุ่มนวล ค่าเฉลี่ย 4.13 
5. การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว ความเอาใจใส่กระตือรือร้น เต็มใจ และพร้อม

ให้บริการของเจ้าหน้าที่ การจัดสถานที่ และอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบ เหมาะสม และสะดวก
ต่อการใช้บริการ ความเพียงพอของอุปกรณ์สำหรับผู้รับบริการ เช่น รถเข็นนั่ง รถเข็นนอน เป็น
ต้น การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการมีความเหมาะสม เพียงพอ เช่น กล่องรับ
ความเห็น แบบสอบถาม เป็นต้น ค่าเฉลี่ย 4.17 
 

ตอนที่ 3  การกลับมารักษาอีกของผู้รับบริการ จำนวน ร้อยละ 

1 กลับมาแน่นอน 29 96.67 

2 ไม่แน่ใจ 1 3.33 

3 ไม่กลับมา 0 0.00 

 
 
 
 



ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม แผนกผูป้ว่ยใน รอบ 1 ปี 2562 
 
จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจผู้รับบริการ แบบสอบถามทั้งหมด 90 ชุด   

1.แผนกแหลมทอง 1  จำนวน 30 ชุด      
2.แผนกแหลมทอง 2  จำนวน 30 ชุด      
3.แผนกสมเด็จย่า      จำนวน 30 ชุด 

 
ข้อมูลทั่วไป  

- เพศ หญิง 66.7 % เพศชาย 33.3 %  
- กลุ่มอายุ ส่วนใหญ่ ระหว่าง อายุ 30-39 ปี คดิเป็น 23.3 %, รองลงมา  40-49 ปี 20.0% 
- การศึกษา ส่วนใหญ่ ระดับประถมศึกษา 28.9 % รองลงมา มัธยมปลาย 25.6 และ ระดับ 

มัธยมต้น 23.3 % 
- อาชีพ ส่วนใหญ่ ว่างงาน 23.3% รองลงมา รับจ้างทั่วไป 22.2 %  
- สิทธิการรักษา ส่วนใหญ่ใช้สิทธิบัตรทอง  68.9 % รองลงมา ประกันสังคม 23.3% 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยในภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.37 (ร้อยละ 87.37) เพ่ิมข้ึนจากรอบ 2/2562 (ก.ค.62) ค่าเฉลี่ย 4.15  (ร้อยละ 82.99)  โดยตึก
แหลมทอง1 ค่าเฉลี่ย สูงสุด 4.40 ร้อยละ 88.00 และตึกแหลมทอง 2 ค่าเฉลี่ย 4.37 ร้อยละ 87.47 
และรองลงมาตึกสมเด็จย่า ค่าเฉลี่ย 4.33 ร้อยละ 86.63 

เมื่อพิจารณารายหมวด พบว่า มีความพึงพอใจมากสุด ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 4.43 รองลงมา ด้านคุณภาพการบริการ ค่าเฉลี่ย 4.40 ด้านกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 4.35 และต่ำสุดคือ ด้านสถานที่ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.30 

เมื่อพิจารณารายข้อย่อย พบข้อที่น้อยท่ีสุด 5 อันดับคือ  
1. การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการมีความเหมาะสม เพียงพอ เช่น กล่องรับความเห็น 

แบบสอบถาม เป็นต้น ค่าเฉลี่ย 4.14 
2. ความสะอาดของห้องพัก เตียงนอน บริเวณหอผู้ป่วย ห้องผู้ป่วยที่ท่านพักรักษาตัว ค่าเฉลี่ย4.23 
3. ความเพียงพอของอุปกรณ์สำหรับผู้รับบริการ เช่น รถเข็นนั่ง รถเข็นนอน เป็นต้น ค่าเฉลี่ย 4.24 
4. ความเพียงพอของสิ่ งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสุขา ห้องน้ำผู้ พิการ / ผู้สู งอายุ  /          

หญิงตั้งครรภ์ น้ำดื่ม  ที่นั่งสำหรับญาติ เป็นต้น ค่าเฉลี่ย 4.28 
5. การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ ค่าเฉลี่ย 4.30 

ข้อเสนอแนะปลายเปิดที่สำคัญ  
1. การกล่าวทักทาย 
2. ดูแลเอาใจใส่เพิ่มขึ้น 

 

ตอนที่ 3  การกลับมารักษาอีกของผู้รับบริการ จำนวน รอ้ยละ 

1 กลับมาแน่นอน 84.00 93.33 
2 ไม่แน่ใจ 4.00 4.44 
3 ไม่กลับมา 2.00 2.22 



 
จากการวิเคราะห์รายหน่วยงาน 

แผนกแหลมทอง 1 
พบว่าความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.40 (ร้อยละ 88.00) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเมื่อ

เปรียบเทียบกับช่วง ก.ค. 62 (รอบ1/62) ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.97 (ร้อยละ 79.44) 
เมื่อพิจารณารายหมวด พบว่า มีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่

ให้บริการพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมา ด้านคุณภาพของการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.40 ด้าน
กระบวนการ และขั้นตอนการบริการ ค่าเฉลี่ย 4.38 ค่าเฉลี่ยต่ำสุด ด้านสถานที่ สิ่งแวดล้อม และพึงพอใจ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 4.33 

 
เมื่อพิจารณารายข้อย่อย พบข้อที่น้อยที่สุด 5 อันดับคือ  
1. การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการมีความเหมาะสม เพียงพอ เช่น กล่องรับความเห็น 

แบบสอบถาม เป็นต้น ค่าเฉลี่ย 4.17 
2. ได้รับความชัดเจนในการอธิบายชี้แจง และแนะนำเกี่ยวกับระเบียบการพักรักษาใน

โรงพยาบาล ความเพียงพอของอุปกรณ์สำหรับผู้รับบริการ เช่น รถเข็นนั่ง รถเข็นนอน เป็นต้น 
ความสะอาดของห้องพัก เตียงนอน บริเวณหอผู้ป่วย ห้องผู้ป่วยที่ท่านพักรักษาตัว  ค่าเฉลี่ย 
4.30 

3. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับดูแลช่วยเหลือรวดเร็ว เมื่อแรกรับเข้านอนโรงพยาบาล เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจรักษา มีความทันสมัย ดูน่าใช้ สะอาด เช่นปรอท เครื่องวัดความดัน 
เครื่องพ่นยา เครื่องช่วยหายใจ การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ แพทย์พยาบาล
เปิดโอกาสให้ซักถามข้อมูล หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการรักษาพยาบาล ท่านได้รับ
คำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิการรักษา ค่ารักษาพยาบาลที่มารับบริการในครั้งนี้ ค่าเฉลี่ย 4.33 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสุขา ห้องน้ำผู้พิการ /  ผู้สูงอายุ / หญิง
ตั้งครรภ์ น้ำดื่ม  ที่นั่งสำหรับญาติ เป็นต้น ค่าเฉลี่ย 4.37 

5. เจ้าหน้าที่สามารถให้คำชี้แจง ช่วยแก้ปัญหา ตอบคำถามข้อสงสัย ให้คำแนะนำต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง เหมาะสม เช่น สิทธิการรักษาพยาบาล ค่าเฉลี่ย 4.40 

 
 

ตอนที่ 3  การกลับมารักษาอีกของผู้รับบริการ จำนวน ร้อยละ 

1 กลับมาแน่นอน 27 90.00 

2 ไม่แน่ใจ 2 6.67 

3 ไม่กลับมา 1 3.33 
 

 
 
 
 
 



จากการวิเคราะห์รายหน่วยงาน 
แผนกแหลมทอง 2 

พบว่าความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.37 (ร้อยละ 87.47) ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วง ก.ค. 62 (1/2563) ซึ่งมีระดับความพึงพอใจระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.27 (ร้อยละ 85.37) 

เมื่อพิจารณารายหมวด พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ คุณภาพของการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 
4.42 รองลงมา ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.41 ด้านกระบวนการ และขั้นตอนการ
ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.36 และ ค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านสถานที่ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก 
ค่าเฉลี่ย 4.31 

 
เมื่อพิจารณารายข้อย่อย พบว่าข้อที่น้อยที่สุด 5 อันดับ 
1. ความสะอาดของห้องพัก เตียงนอน บริเวณหอผู้ป่วย ห้องผู้ป่วยที่ท่านพักรักษาตัว  ค่าเฉลี่ย 

4.13 
2. การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการมีความเหมาะสม เพียงพอ เช่น กล่องรับความเห็น 

แบบสอบถาม เป็นต้น ค่าเฉลี่ย 4.20 
3. ความเพียงพอของอุปกรณ์สำหรับผู้รับบริการ เช่น รถเข็นนั่ง รถเข็นนอน เป็นต้น  ความ

เพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสุขา ห้องน้ำผู้พิการ / ผู้สูงอายุ / ตั้งครรภ์ น้ำดื่ม  
ที่นั่งสำหรับญาติ เป็นต้น ค่าเฉลี่ย 4.23 

4. ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทันเวลา เมื่อผู้ป่วยต้องการ เช่น น้ำเกลือหมด / ไม่ไหล เมื่อมี
อาการผิดปกติ แพทย์ / พยาบาล มีความชำนาญในการตรวจรักษา ค่าเฉลี่ย 4.30 

5. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับดูแลช่วยเหลือรวดเร็ว เมื่อแรกรับเข้านอนโรงพยาบาล การให้บริการที่
ได้รับตรงตามความต้องการ ค่าเฉลี่ย 4.37 
 

ตอนที่ 3  การกลับมารักษาอีกของผู้รับบริการ จำนวน ร้อยละ 

1 กลับมาแน่นอน 29 96.67 

2 ไม่แน่ใจ 1 3.33 

3 ไม่กลับมา 0 0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 



จากการวิเคราะห์รายหน่วยงาน 
แผนกสมเด็จย่า 

พบว่าความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.33 (ร้อยละ 86.63) ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง ก.ค. 62 (รอบ1/62) ระดับความพึงพอใจ มาก ค่าเฉลี่ย 4.21 (ร้อยละ 84.18)  

เมื่อพิจารณารายหมวด พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่
ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.38 รองลงมา ด้านคุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.37 และ ด้านกระบวนการหรือ
ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.32 และ ค่าเฉลี่ยต่ำสุด ด้านสถานที ่ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความ
สะดวก ค่าเฉลี่ย 4.26  

เมื่อพิจารณารายข้อย่อย พบข้อที่น้อยท่ีสุด 5 อันดับคือ  
1. การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการมีความเหมาะสม เพียงพอ เช่น กล่องรับ

ความเห็น แบบสอบถาม เป็นต้น ค่าเฉลี่ย 4.07 
2. ความเพียงพอของอุปกรณ์สำหรับผู้รับบริการ เช่น รถเข็นนั่ง รถเข็นนอน เป็นต้น   

การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ ค่าเฉลี่ย 4.20 
3. ความสะอาดของห้องพัก เตียงนอน บริเวณหอผู้ป่วย ห้องผู้ป่วยที่ท่านพักรักษาตัว 

ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสุขา ห้องน้ำผู้พิการ / ผู้สูงอายุ /
หญิงตั้งครรภ์ น้ำดื่ม  ที่นั่งสำหรับญาติ เป็นต้น ค่าเฉลี่ย 4.23 

4. แพทย์ / พยาบาล มีความชำนาญในการตรวจรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ตรวจรักษา มีความทันสมัย ดูน่าใช้ สะอาด เช่นปรอท เครื่องวัดความดัน เครื่องพ่นยา 
เครื่องช่วยหายใจ ค่าเฉลี่ย 4.30 

5. ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทันเวลา เมื่อผู้ป่วยต้องการ เช่น น้ำเกลือหมด /    
ไม่ไหล เมื่อมีอาการผิดปกติ แพทย์ / พยาบาล / เจ้าหน้าที่ ให้บริการเหมือนกันทุก
รายโดยไม่เลือกปฏิบัติ ท่านได้รับการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโรค วิธีการรักษา 
และผลการตรวจเลือดปัสสาวะหรือเอกซเรย์ วิธีการปฏิบัติตัว ที่เหมาะสม เพ่ือให้
อาการเจ็บป่วยดีขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.33 
 

ตอนที่ 3  การกลับมารักษาอีกของผู้รับบริการ จำนวน ร้อยละ 

1 กลับมาแน่นอน 28 93.33 

2 ไม่แน่ใจ 1 3.33 

3 ไม่กลับมา 1 3.33 
 
 


