
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 

ศูนย์การแพทย์ทางเลือก 

กองการแพทย์ทางเลือก 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ปีงบประมาณ 2564 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์การแพทย์ทางเลือก 
ปีงบประมาณ 2564 (ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  –  30 กันยายน 2564) 

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

ศูนย์การแพทย์ทางเลือก กองการแพทย์ทางเลือก ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่มารับ

บริการในศูนย์การแพทย์ทางเลือก โดยให้ผู้ที่เข้ามารับบริการท าแบบประเมินความพึงใจ จ านวน 5 ด้าน 

ได้แก่ 1) ด้านพฤติกรรมการบริการ ค าพูดสุภาพ ยิ้มแย้ม 2) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 3) ด้านการตอบค าถาม

และการให้ข้อมูล 4) ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 5) ด้านระยะเวลาการบริการ เพ่ือน าข้อมูลมา

ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการของศูนย์การแพทย์ทางเลือก 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการในศูนย์การแพทย์ทางเลือก ประจ าปี

งบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  –  30 กันยายน 2564) มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจ านวน 

1,426 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 ส่วนที่ 2  ระดับความพึงพอใจในการให้บริการทั้งหมด 5 ด้าน  

 ส่วนที่ 3  ความเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ตารางท่ี 1.1 แสดงจํานวนและร้อยละจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 

ชาย 588 41.24 

หญิง 838 58.76 

รวม 1,426 100 
 
 

จากตารางที่ 1.1 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพศหญิงจ านวน 838 คน  

คิดเป็นร้อยละ 58.76  เพศชาย จ านวน 588 คน คิดเป็นร้อยละ 41.24  

 

 

 



ตารางท่ี 1.2 แสดงจํานวนและร้อยละจําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 
10-20 ปี  8 0.57 
21-30 ปี 55 3.85 
31-40 ปี 202 14.16 
41-50 ปี 489 34.30 

50 ปีขึ้นไป 672 47.12 
รวม 1,426 100 

 

จากตารางที่ 1.2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 672 คน  
คิดเป็นร้อยละ 47.12 รองลงมาอายุ 41-50 ปี จ านวน 489 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30  และน้อยที่สุดอยู่อายุ
ระหว่าง 10-20 ปี มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.57 

ตารางท่ี 1.3 แสดงจํานวนและร้อยละจําแนกตามการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 434 30.43 

ปริญญาตรี 956 67.04 
ปริญญาโท 17 1.20 
ปริญญาเอก 19 1.33 

รวม 1,426 100 

จากตารางที่ 1.3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 956 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.04 รองลงมาเป็นวุฒิการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 434 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43 
และน้อยที่สุด คือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 

 

ตารางท่ี 1.4 แสดงจํานวนและร้อยละจําแนกตามสถานะผู้รับบริการ 

สถานะผู้รับบริการ จํานวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 

ประชาชนทั่วไป 899 63.04 

หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 435 30.50 

บุคคลในกระทรวงสาธารณสุข 64 4.49 

บุคลากรในกรมการแพทย์แผนไทยฯ 28 1.97 

รวม 1,426 100 

 

 



จากตารางที่ 1.4 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากเป็นประชาชนทั่วไป จ านวน 899 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.04 รองลงมาเป็นหน่วยงานภาครัฐ/ เอกชน  จ านวน 435 คน คิด เป็นร้อยละ30.50  
บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 4.49 และบุคลากรในกรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 1.97 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

ตารางท่ี 2.1 ตารางสรุปร้อยละและค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการในศูนย์การแพทย์
ทางเลือก 

ความพึงพอใจด้านต่างๆ 

ระดับความพึงพอใจ รวม

ผู้ตอบ 

(คน) 

ค่าเฉลี่ย

ระดับ

คะแนน 
มาก (3) ปานกลาง (2) น้อย (1) 

จํานวน

ผู้ตอบ  

(คน) 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

จํานวน

ผู้ตอบ 

(คน)  

คิดเป็น 

ร้อยละ 

จํานวน

ผู้ตอบ 

(คน)  

คิดเป็น 

ร้อยละ 

1. พฤติกรรมการบริการ   
    ค าพูดสุภาพ ยิ้มแย้ม  

1,401 98.25 24 1.68 1 0.07 1,426 2.99 

2. ขั้นตอนการให้บริการ 1,395 97.83 31 2.17 0 - 1,426 3.00 

3. การตอบค าถามและ 
   การให้ข้อมูล 

1,398 98.04 27 1.89 1 0.07 1,426 3.00 

4. สถานที่/สิ่งอ านวย 
   ความสะดวก  

1,229 86.19 158 11.08 39 2.73 1,426 3.27 

5. ระยะเวลาการให้บริการ 1,089 76.37 306 21.46 31 2.17 1,426 2.88 

รวม ร้อยละ 6,512 91.33 546 7.66 72 1.01 7,130 2.90 

สรุปความความพึงพอใจ 

1. ด้านพฤติกรรมการบริการ ค าพูดสุภาพ ยิ้มแย้ม  ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจสูงสุด อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 98.25 รองลงมาปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 1.68 และระดับน้อย คิด
เป็นร้อยละ 0.07 

2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ ผู้ตอบแบบประเมิน มีความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 97.83  รองลงมาปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 2.17  

3. ด้านการตอบค าถามและการให้ข้อมูล ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 98.04 รองลงมาปานกลาง 1.89 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.07 



4. ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 86.19 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 11.08 และระดับน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 2.73 

5. ด้านระยะเวลาการให้บริการ มีผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับมากคิดเป็น
ร้อยละ 76.37 รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 21.46 และระดับน้อย คิดเป็น 
ร้อยละ 2.17 

 

สรุปผล 

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการศูนย์การแพทย์ทางเลือก พบว่า

ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 91.33 ค่าเฉลี่ย 2.90 

 

ส่วนที่ 3 ความเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 - ไม่มี 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


