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รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการศูนย์การแพทย์ทางเลือก   
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

******************************************** 
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก กองการแพทย์ทางเลือก ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่มารับ

บริการในศูนย์การแพทย์ทางเลือก จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการบริการ ค าพูดสุภาพ ยิ้มแย้ม 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านการตอบค าถามและการให้ข้อมูล ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ด้านระยะเวลาการบริการ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการให้ตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการของศูนย์การแพทย์ทางเลือก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการในศูนย์การแพทย์ทางเลือก 
ปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
จ านวน 1,083 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ส่วนที่ 2  ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 

 ส่วนที่ 3  ความเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจ าแนกตามเพศ  
 

เพศ จ านวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 

ชาย 347 32.04 

หญิง 736 67.96 

รวม 1,083 100.00 
 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจ าแนกตามอายุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากตารางและแผนภูมิวงกลมที ่1 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  
เพศหญิงจ านวน 736 คน คิดเป็นร้อยละ 67.96  เพศชาย จ านวน 347 คน คิดเป็นร้อยละ 32.04 

 

 



 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 

20-30 ปี 91 8.40 

31-40 ปี 144 13.30 

41-50 ปี 193 17.82 

50 ปีขึ้นไป 655 60.48 

รวม 1,083 100.00 
 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจ าแนกตามอายุ 

 

จากตารางและแผนภูมิที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 

655 คน คิดเป็นร้อยละ 60.48 รองลงมาอายุ 41-50 ปี จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 17.82  อายุระหว่าง   

31.40 ปี จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 และน้อยที่สุดอยู่อายุระหว่าง 20 - 30 ปี มีจ านวน 91 คน 

คิดเป็นร้อยละ 8.40 
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ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจ าแนกตามการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 212 19.58 

ปริญญาตรี 859 79.32 

ปริญญาโท 10 0.92 

ปริญญาเอก 2 0.18 

รวม 1,083 100.00 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจ าแนกตามการศึกษา 

 

จากตารางและแผนภูมิที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 

859 คน คิดเป็นร้อยละ 79.32 รองลงมาเป็นวุฒิการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อย

ละ 19.58 ระดับปริญญาโท จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 0.92 และน้อยที่สุด คือ วุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.18 
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ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจ าแนกตามสถานะผู้รับบริการ 

สถานะผู้รับบริการ จ านวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 

ประชาชนทั่วไป 541 49.95 

หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 331 30.56 

บุคคลในกระทรวงสาธารณสุข 134 12.37 

บุคลากรในกรมการแพทย์แผนไทยฯ 68 6.28 

อ่ืนๆ 9 0.83 

รวม 1,083 100.00 

 

แผนภูมิที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจ าแนกตามสถานะผู้รับบริการ 

 

จากตารางและแผนภูมิที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากเป็นประชาชนทั่วไป จ านวน 541 

คน คิดเป็นร้อยละ 49.95 รองลงมาเป็นหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน จ านวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 30.56 

บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 12.37 บุคลากรในกรมการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 6.28 และผู้รับบริการสถานะอ่ืนๆ จ านวน 9 คน คิด

เป็นร้อยละ 0.83 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการให้บริการ 

ตารางท่ี 1 แสดงผลสรุปร้อยละและค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการในศูนยก์ารแพทย์
ทางเลือก 

ความพึงพอใจด้านต่างๆ 

ระดับความพึงพอใจ รวม

ผู้ตอบ 

(คน) 

ค่าเฉลี่ย

ระดับ

คะแนน 

มาก ปานกลาง น้อย 

จ านวน

ผู้ตอบ  

(คน) 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

 

จ านวน

ผู้ตอบ 

(คน)  

คิดเป็น 

ร้อยละ 

จ านวน

ผู้ตอบ 

(คน)  

คิดเป็น 

ร้อยละ 

1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยค าพูด
ที่สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส นุ่มนวล 
ไม่แสดงกิริยารังเกียจ 

1,077 99.45 6 0.55 0 0 1,083 2.99 

2. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น
และความพร้อมในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ 

1,068 98.61 15 1.39 0 0 1,083 2.99 

3. เจ้าหน้าที่ (ทั่วไป) มีความรู้ 
ความสามารถ ในการให้บริการ
เช่น สามารถตอบค าถามและ
ชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน าช่วย
แก้ปัญหา มีข้อแนะน าเรื่องต่างๆ 

1,020 94.18 63 5.82 0 0 1,083 2.94 

4. การจัดสถานที่และอุปกรณ์   
มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อ
การติดต่อใช้บริการ  

1,002 92.52 81 7.48 0 0 1,083 2.93 

5. ความรู้ที่ได้รับ มีประโยชน์ 1,074 99.17 9 0.83 0 0 1,083 2.99 

รวมร้อยละ 
 96.79  3.21  0  2.97 

 

 

 

 

 



แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการสรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการในศูนย์การแพทย์ทางเลือก 

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์การแพทย์ทางเลือก จากตารางและแผนภูมิที่ 1 

1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยค าพูดที่สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส นุ่มนวล ไม่แสดงกิริยารังเกียจ ผู้ตอบ

แบบประเมินมีความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 99.45 รองลงมาระดับปาน

กลาง คิดเป็นร้อยละ 0.55  

2. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ผู้ตอบแบบประเมิน 

มีความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 98.61 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเป็น

ร้อยละ 1.39  

3. เจ้าหน้าที่ (ทั่วไป) มีความรู้ ความสามารถ  ในการให้บริการเช่น สามารถตอบค าถามและชี้แจง

ข้อสงสัยให้ค าแนะน าช่วยแก้ปัญหา มีข้อแนะน าเรื่องต่างๆ ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ

สูงสุดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 94.18 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5.82  

4. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ มีความเป็น ระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ ผู้ตอบแบบ

ประเมินมีความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 92.52 รองลงมาระดับปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 7.48  

5. ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจสูงสุดในการน าความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 

99.17 รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 0.83  

 

เจ้าหน้าท่ีบริการ
ด้วยค าพูดที่

สุภาพ

เจ้าหน้าท่ีเอาใจ
ใส่ กระตือรือร้น

เจ้าหน้าท่ีมี
ความรู้ในการ

ให้บริการ

สถานท่ีสะดวก
ต่อการติดต่อใช้

บริการ

ความรู้ที่ได้รับ มี
ประโยชน์

มาก 1077 1068 1020 1002 1074

ปานกลาง 6 15 63 81 9

น้อย 0 0 0 0 0
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สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการในศูนย์การแพทย์ทางเลือก



 จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการศูนย์การแพทย์ทางเลือก พบว่า     

ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์การแพทย์ทางเลือกอยู่ในระดับ มาก คิดเป็น

ร้อยละ 96.79 ค่าเฉลี่ย 2.97 

 

ส่วนที่ 3 ความเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกให้ประชาชนทราบมากขึ้น 

2. ควรมีการติดป้ายศูนย์การแพทย์ทางเลือกให้ชัดเจน เพ่ือให้สะดวกต่อการมาติดต่อใช้บริการ 

3. อยากให้มีวิตามิน/คีเลชันบ าบัด มากกว่า 2 วัน/สัปดาห์ เพราะคนไข้บางรายไม่สะดวกมา

รับการรักษาในวันที่มีคลินิก ท าให้รักษาได้ไม่ต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1
	สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562.

