
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการศูนยการแพทยทางเลือก 
 (ระหวางวันที่ 1 เมษายน – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562) 

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

สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

จากแบบประเมินความพึงพอของผูใชบริการตอการใหบริการในศูนยการแพทยทางเลือก โดยมี
จํานวนผูมารับบริการตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน – 20 สิงหาคม 2562 ท้ังหมด 1,083 คน และ มีผูตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจท้ังหมด 1,083 คน สามารถสรุปขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน ไดดังนี้ 

ตารางท่ี 1.1 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวนผูตอบ (คน) รอยละ 

ชาย 347 32.04 

หญิง 736 67.96 

รวม 1,083 100.00 
 

จากตารางท่ี 1.1 พบวา ผูตอบแบบประเมินเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย เพศหญิงจํานวน 736 คน 

คิดเปนรอยละ 67.96  เพศชาย จํานวน 347 คน คิดเปนรอยละ 32.04  

ตารางท่ี 1.2 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวนผูตอบ (คน) รอยละ 

20-30 ป 91 8.40 

31-40 ป 144 13.30 

41-50 ป 193 17.82 

50 ปข้ึนไป 655 60.48 

รวม 1,083 100.00 
 

จากตารางท่ี 1.2 พบวา ผูตอบแบบประเมินสวนมากอยูในชวงอายุ 50 ปข้ึนไป จํานวน 655 คน 
คิดเปนรอยละ 60.48 รองลงมาอายุ 41-50 ป จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 17.82  อายุระหวาง   
31.40 ป จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 13.30 และนอยท่ีสุดอยูอายุระหวาง 20 - 30 ป มีจํานวน 91 
คน คิดเปนรอยละ 8.40 

ตารางท่ี 1.3 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวนผูตอบ (คน) รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 212 19.58 

ปริญญาตรี 859 79.32 

ปริญญาโท 10 0.92 

ปริญญาเอก 2 0.18 

รวม 1,083 100.00 

 



จากตารางท่ี 1.3 พบวา ผูตอบแบบประเมินสวนมากมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 859 คน 

คิดเปนรอยละ 79.32 รองลงมาเปนวุฒิการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 

19.58 ระดับปริญญาโท จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 0.92 และนอยท่ีสุด คือ วุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.18 
 

ตารางท่ี 1.4 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามสถานะผูรับบริการ 

สถานะผูรับบริการ จํานวนผูตอบ (คน) รอยละ 

ประชาชนท่ัวไป 541 49.95 

หนวยงานภาครัฐ/เอกชน 331 30.56 

บุคคลในกระทรวงสาธารณสุข 134 12.37 

บุคลากรในกรมการแพทยแผนไทยฯ 68 6.28 

อ่ืนๆ 9 0.83 

รวม 1,083 100.00 

จากตารางท่ี 1.4 พบวา ผูตอบแบบประเมินสวนมากเปนประชาชนท่ัวไป จํานวน 541 คน คิดเปน

รอยละ 49.95 รองลงมาเปนหนวยงานภาครัฐ/เอกชน จํานวน 331 คน คิดเปนรอยละ 30.56 บุคลากร

ในกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 12.37 บุคลากรในกรมการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 6.28 และผูรับบริการสถานะอ่ืนๆ จํานวน 9 คน       

คิดเปนรอยละ 0.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการใหบริการ 

จากการใหบริการในศูนยการแพทยทางเลือก มีจํานวนผูมารับบริการท้ังหมด 1,083 คน และมี
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท้ังหมด 1,083 คน สามารถสรุปไดดังนี้ 

ตารางท่ี 2.1 ตารางสรุปรอยละและคาเฉลี่ย ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการในศูนย
การแพทยทางเลือก 

ความพึงพอใจดานตางๆ 

ระดับความพึงพอใจ รวม

ผูตอบ 

(คน) 

รวม 

(รอยละ) มาก (3) ปานกลาง (2) นอย (1) 

จํานวน

ผูตอบ  

(คน) 

คิดเปน 

รอยละ 

 

จํานวน

ผูตอบ 

(คน)  

คิดเปน 

รอยละ 

จํานวน

ผูตอบ 

(คน)  

คิดเปน 

รอยละ 

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากร 

1. เจาหนาท่ีใหบริการดวยคําพูด
ท่ีสุภาพ ยิ้มแยม แจมใส นุมนวล 
ไมแสดงกิริยารังเกียจ 

1,077 99.45 6 0.55 0 0 1,083 100 

2. ความเอาใจใส กระตือรือรน
และความพรอมในการใหบริการ
ของเจาหนาท่ี 

1,068 98.61 15 1.39 0 0 1,083 100 

3. เจาหนาท่ี (ท่ัวไป) มีความรู 
ความสามารถ  ในการใหบริการ
เชน สามารถตอบคําถามและ
ชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําชวย
แกปญหา มีขอแนะนําเรื่องตางๆ 

1,020 94.18 63 5.82 0 0 1,083 100 

4. การจัดสถานท่ีและอุปกรณ   
มีความเปนระเบียบ สะดวกตอ
การติดตอใชบริการ  

1,002 92.52 81 7.48 0 0 1,083 100 

ดานผลการใหความรูในการดูแลสุขภาพ 

1. ความรูท่ีไดรับ มีประโยชน 1,074 99.17 9 0.83 0 0 1,083 100 

คาเฉล่ีย  96.79  3.21  0  100 

 

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากร  

1. เจาหนาท่ีใหบริการดวยคําพูดท่ีสุภาพ ยิ้มแยม แจมใส นุมนวล ไมแสดงกิริยารังเกียจ ผูตอบ

แบบประเมินมีความพึงพอใจสูงสุด อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 99.45 รองลงมาระดับปาน

กลาง คิดเปนรอยละ 0.55  

2. ความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอมในการใหบริการของเจาหนาท่ี ผูตอบแบบประเมิน 

มีความพึงพอใจสูงสุด อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 98.61 รองลงมาระดับปานกลาง คิด

เปนรอยละ 1.39  



3. เจาหนาท่ี (ท่ัวไป) มีความรู ความสามารถ  ในการใหบริการเชน สามารถตอบคําถามและชี้แจง

ขอสงสัยใหคําแนะนําชวยแกปญหา มีขอแนะนําเรื่องตางๆ ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ

สูงสุดอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 94.18 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 5.82  

4. การจัดสถานท่ีและอุปกรณ มีความเปน ระเบียบ สะดวกตอการติดตอใชบริการ ผูตอบแบบ

ประเมินมีความพึงพอใจสูงสุดอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 92.52 รองลงมาระดับปานกลาง 

คิดเปนรอยละ 7.48  

ดานผลการใหความรูในการดูแลสุขภาพ 

1. ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจสูงสุดในการนําความรูไปใช อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 

99.17 รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 0.83  

สรุปผล 

จากการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการศูนยการแพทยทางเลือก พบวา     

คาคะแนนเฉลี่ยภาพรวมความพึงพอใจตอการใหบริการศูนยการแพทยทางเลือกอยูในระดับ มาก คิดเปน

รอยละ 96.79   

 

สวนท่ี 3 ความเห็นเพ่ิมเติมและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. อยากใหมีการประชาสัมพันธศาสตรการแพทยทางเลือกใหประชาชนทราบมากข้ึน 

2. ควรมีการติดปายศูนยการแพทยทางเลือกใหชัดเจน เพ่ือใหสะดวกตอการมาติดตอใชบริการ 

3. อยากใหมีวิตามิน/คีเลชันบําบัด มากกวา 2 วัน/สัปดาห เพราะคนไขบางรายอาจจะไม

สะดวกมารับการรักษาในวันท่ีมีคลินิก ทําใหรักษาไดไมตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 


