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ข้อมูลโดย กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภค ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

รายงานผลผู้เข้าใช้งานฐานข้อมูลด้านการแพทย์ทางเลือก  
และการประเมินความพึงพอใจของการใช้ฐานข้อมูล   

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
********************************************** 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค กองการแพทย์ทางเลือก ได้ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการแพทย์
ทางเลือก ตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพทางการแพทย์ทางเลือก ส าหรับ
ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมีฐานข้อมูลด้านการแพทย์ทางเลือก จ านวน 3 ฐาน ได้แก่ 
ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลสถานศึกษา ฐานข้อมูลสถานบริการ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้ส ารวจ 
ผู้เข้าใช้งานและประเมินความพึงพอใจของการใช้งานฐานข้อมูล เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เข้าถึง สะดวก และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

พบว่ามีผู้เข้าใช้งานฐานข้อมูลด้านการแพทย์ทางเลือก บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จ านวน 205 คน  
โดยฐานบุคลากร (เปิดให้บริการเดือนมีนาคม 2563) มีผู้เข้าใช้ฐานข้อมูล จ านวน 103 คน ฐานสถานศึกษา 
(เปิดให้บริการเดือนพฤษภาคม 2563) มีผู้ เข้าใช้ฐานข้อมูล จ านวน 85 คน และฐานสถานบริ การ  
(เปิดให้บริการเดือนมิถุนายน 2563) มีเข้าใช้ฐานข้อมูล จ านวน 17 คน  ข้อมูลตั้งแต่เปิดให้บริการถึง ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2563 

 

 
         

จากการประเมินพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 3 ฐาน พบว่ามีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 78 คน โดยมี
ความพึงพอใจของการใช้ฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 86.16 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.31 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยรายละเอียดฐานข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ฐาน ดังนี้ 
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ฐานบคุคลากร ฐานสถานศกึษา ฐานสถานบริการ

ผู้เข้าใช้ฐานข้อมูลด้านการแพทย์ทางเลือก



ข้อมูลโดย กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภค ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 
เว็บไซต์กองการแพทย์ทางเลือก : https://thaicam.go.th/ 

ฐานที่1 : ฐานข้อมูลบุคลากร 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 

พบว่ามี ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ฐานบุคลากร จ านวน 40 คน โดยมีความ
พึงพอใจของการใช้ฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 88.50 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.43 เกณฑ์การประเมินอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยรายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 

 

ระดับความพึงพอใจของการใช้ฐานข้อมูลบุคลากร 
ผลรวม 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

ค่าร้อยละ
ของคะแนน คะแนน 5 4 3 2 1 

จ านวน 22 13 5 0 0 40 
4.43 88.50 

รวม 110 52 15 0 0 177 

https://thaicam.go.th/


ข้อมูลโดย กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภค ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

ฐานที2่ : ฐานข้อมูลสถานศึกษา 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 

พบว่ามี ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ฐานสถานศึกษา จ านวน 27 คน โดยมี
ความพึงพอใจของการใช้ฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 88.15 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.41 เกณฑ์การประเมิน
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยรายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 

 

ระดับความพึงพอใจของการใช้ฐานข้อมูลสถานศึกษา 
ผลรวม 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

ค่าร้อยละ
ของคะแนน คะแนน 5 4 3 2 1 

จ านวน 15 10 1 0 1 27 
4.41 88.15 

รวม 75 40 3 0 1 119 

 

ฐานที3่ : ฐานข้อมูลสถานบริการ 

 
 



ข้อมูลโดย กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภค ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
พบว่ามี ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ฐานสถานบริการ จ านวน 11 คน โดยมี

ความพึงพอใจของการใช้ฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 81.82 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.09 เกณฑ์การประเมิน
อยู่ในระดับมาก โดยรายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 

 

ระดับความพึงพอใจของการใช้ฐานข้อมูลสถานบริการ 
ผลรวม 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

ค่าร้อยละ
ของคะแนน คะแนน 5 4 3 2 1 

จ านวน 5 4 1 0 1 11 
4.09 81.82 

รวม 25 16 3 0 1 45 

 

สรุปข้อมูลของฐานข้อมูล 3 ฐาน ดังนี้ 
 

 
 

ความพึงพอใจของการใช้ฐานข้อมูล ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าร้อยละของ
คะแนน 

ฐานข้อมูลบุคลากร 4.43 88.50 

ฐานข้อมูลสถานศึกษา 4.41 88.15 

ฐานข้อมูลสถานบริการ 4.31 81.16 

รวม 4.31 86.16 

สรุปผลผู้เข้าใช้งานและประเมินความพึงพอใจของการใช้ฐานข้อมูลด้านการแพทย์ทางเลือก พบว่า  
มีผู้เข้าใช้ฐานบุคลากรมากที่สุด รองลงมาคือฐานสถานศึกษา และฐานสถานบริการน้อยที่สุด โดยมีจ านวน 
103, 85 และ 17 คน ตามล าดับ มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ฐานบุคลากรมากท่ีสุด รองลงมา
คือฐานสถานศึกษา และฐานสถานบริการน้อยที่สุด โดยมีจ านวน 40, 27 และ 11 คน ตามล าดับ ทั้งนี้ผู้ใช้งาน
ฐานข้อมูลพึงพอใจฐานบุคลากรมากที่สุด รองลงมาคือสถานศึกษา และฐานสถานบริการน้อยที่สุด โดยข้อมูลมี
คะแนนค่าเฉลี่ย 4.43, 4.41 และ 4.31 ตามล าดับ ค่าร้อยละของคะแนน 88.50, 88.15 และ 81.16 ตามล าดับ 
ความพึงพอใจของการใช้ฐานข้อมูล 3 ฐาน เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.16  
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.31 

 

 


