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 รายงานการส ารวจความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการ
สาธารณสุข สังกัดส านักอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความต้องการ 
ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้รับบริการใน 5 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการของ
หน่วยงาน ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกของหน่วยงาน ด้านการแก้ไขข้อร้องเรียนและ
ปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน และด้านการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน เพื่อน าข้อค้นพบและ
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดบริการทางสุขภาพของส านัก
อนามัย 
 ในการนี้ ส านักอนามัย ได้รับความร่วมมือจากประชาชนผู้มาใช้บริการท่ีศูนย์บริการสาธารณสุข     
สังกัดส านักอนามัย สละเวลาให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์จึงขอแสดง
ความขอบคุณไว้ ณ ท่ีนี้ 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
 รายงานการส ารวจความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข สังกัดส านักอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความต้องการ 
ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการใน 5 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการของ
หน่วยงาน ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกของหน่วยงาน ด้านการแก้ไขข้อร้องเรียนและ
ปัญหาต่างๆของหน่วยงาน และด้านการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน เพื่อน าข้อค้นพบและ
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดบริการทางสุขภาพของ         
ส านักอนามัย  
 

 ผลการส ารวจสรุปได้ดังนี้  
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้บริการพบว่า มีผู้รับบริการตอบแบบส ารวจจ านวนท้ังส้ิน 2,757 คน เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 68.6 เพศชายร้อยละ 31.4 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15 – 30 ปี ร้อยละ 22.1 รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากันคือ ร้อยละ 20.5 การศึกษาระดับปริญญาตรี   
ร้อยละ 29.5 รองลงมาเป็นการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 25.7 และส่วนใหญ่อาชีพรับจ้างท่ัวไป ร้อยละ 
29.2 มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 48.7 รองลงมามีรายได้ 15,001 – 30,000 บาทต่อเดือน 
ร้อยละ 28.3   
 2. ข้อมูลลักษณะการอยู่อาศัยพบว่า ลักษณะครัวเรือน ครอบครัวเด่ียว มีลูก ร้อยละ 37.5 รองลงมา
เป็นครอบครัวขยาย/หลายครอบครัวอยู่ร่วมกัน ร้อยละ 23.3 ลักษณะท่ีอยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นบ้านเด่ียว 36.6 
รองลงมาเป็นอพาร์เมนท์/แฟลต/หอพัก ร้อยละ 23.2 พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 
65.2   
 3. ข้อมูลการเข้าใช้บริการศูนย์บริการสาธารณสุขและการติดต่อกับหน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บริการส่วน
ใหญ่เข้าใช้บริการด้านการตรวจโรคท่ัวไป ร้อยละ 69.5 รองลงมาเป็นการเข้าใช้บริการด้านทันตกรรม ร้อยละ 
13.2 ความถี่ในการติดต่อเข้ารับบริการ ส่วนใหญ่มาติดต่อใช้บริการ 2 – 6 ครั้งต่อปี ร้อยละ 56.9 ช่องทางท่ี
ผู้ใช้บริการติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานมากท่ีสุดคือ มาติดต่อท่ีหน่วยงานโดยตรง ร้อยละ 78.0 และช่องทางท่ี
ต้องการให้หน่วยงานติดต่อส่ือสารกับผู้ใช้บริการมากท่ีสุด คือ มาติดต่อท่ีหน่วยงานโดยตรง ร้อยละ 52.0 และ
ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์/SMS ร้อยละ 26.4 
 4. ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการของหน่วยงาน พบว่า อยู่ในระดับมาก (x̄=4.25, S.D.=0.85), (x̄=4.24, S.D.=0.85), (x̄=4.24, 
S.D.=0.85) ตามล าดับ ประเด็นค าถามท่ีผู้ใช้บริการให้ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจสูงสุด 
คือ การจัดระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรม และประเด็นค าถามท่ีผู้ใช้บริการให้ความพึงพอใจต่ าท่ีสุด 
คือ มีระบบการให้บริการแบบออนไลน์ท่ีเข้าถึงได้ง่าย 
 5. ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ พบว่า
อยู่ในระดับมาก (x̄=4.34, S.D.=0.81), (x̄=4.33, S.D.=0.81), (x̄=4.36, S.D.=0.80) ตามล าดับ ประเด็น
ค าถามท่ีผู้ใช้บริการให้ความต้องการ และความคาดหวังสูงสุดคือ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ีไม่หา
ผลประโยชน์ในทางมิชอบ ประเด็นค าถามท่ีผู้ใช้บริการให้ความพึงพอใจสูงสุดคือ ความเรียบร้อยของเครื่อง  
แต่งกาย บุคลิกภาพ และความน่าเช่ือถือ และประเด็นค าถามท่ีผู้ใช้บริการให้ความพึงพอใจต่ าท่ีสุดคือ ความรู้
ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 6. ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกของ
หน่วยงาน พบว่า อยู่ในระดับมาก (x̄=4.27, S.D.=0.84), (x̄=4.27, S.D.=0.83), (x̄=4.28, S.D.=0.84) 



 

 

ตามล าดับ ประเด็นค าถามท่ีผู้ใช้บริการให้ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจสูงสุด คือ การจัดให้
มีแสงสว่างอย่างเพียงพอท่ีจะไม่ท าให้เกิดอันตรายและไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ และประเด็นค าถามท่ี
ผู้ใช้บริการให้ความพึงพอใจต่ าท่ีสุดคือ ประเด็นความสะดวกในการเข้าถึงจุดให้บริการ ความแออัดและค านึงถึง
ความต่อเนื่องในการให้บริการ จ านวนห้องน้ า/ห้องน้ าผู้พิการ ความสะอาดและถูกสุขลักษณะ     
 7. ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านการแก้ไขข้อร้องเรียนและ
ปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน พบว่า อยู่ในระดับมาก (x̄=4.25, S.D.=0.84), (x̄=4.24, S.D.=0.84), (x̄=4.25, 
S.D.=0.84) ตามล าดับ ประเด็นค าถามท่ีผู้ใช้บริการให้ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ สูงสุด 
คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาด้านต่างๆได้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ  
 8. ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านการพัฒนาและปรับปรุงการ
ให้บริการของหน่วยงาน พบว่า อยู่ในระดับมาก (x̄=4.25, S.D.=0.84), (x̄=4.25, S.D.=0.85), (x̄=4.26, 
S.D.=0.85) ตามล าดับ ประเด็นค าถามท่ีผู้ใช้บริการให้ความต้องการ ความคาดหวัง และความ  พึงพอใจสูงสุด 
ในระดับมาก คือ การพัฒนาและปรับปรุงทักษะ ความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  
 9. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีต้องการให้หน่วยงานพัฒนาการให้บริการ จุดเด่นในการให้บริการ คือ 
บริการดี เอาใจใส่ผู้รับบริการ และส่ิงท่ีควรปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ ได้แก่ การเพิ่มป้ายบอกทางเพื่อความ
สะดวกต่อการใช้บริการ อาคาร สถานท่ี ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้รองรับกับจ านวนผู้มารับบริการ การเพิ่ม
สถานท่ีส าหรับจอดรถยนต์ ความสะอาดและจ านวนของห้องน้ า จ านวนท่ีนั่งพักคอยท่ีเพียงพอและรูปแบบท่ีนั่ง
พักคอยท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยเพื่อสะดวกต่อการใช้บริการ        
เพิ่มช่องทางในการช าระค่าบริการ การส่ือสารท่ีชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยเฉพาะกับผู้ใช้บริการกลุ่มผู้สูงอายุ  
 

 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ ศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย        
จึงเห็นควรให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องรับทราบถึงผลจากการส ารวจและประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง 
และความพึงพอใจท่ีผู้ใช้บริการประเมิน เพื่อน าข้อค้นพบท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
การบริการให้ดียิ่งๆ ข้ึนไป   
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การสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 
สังกัดสำนักอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 
ความว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เปน็บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้น การให้บริการประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด เป็นเป้าหมายสูงสุดของ
องค์กร ทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างก็แข่งขันการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนหรือ ลูกค้า
ให้ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการสูงสุด เริ่มต้ังแต่รัฐบาลมีการปฏิรูประบบราชการใน ปี 2545 เป็นต้นมา 
รัฐบาลได้ดำเนินการเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐทุกองค์กรมีการปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการแก่ประชาชนให้
ได้รับการบริการที่ดีจะเห็นได้จากการที่หน่วยงานภาครัฐเริ ่มดำเนินการปรับปรุงระบบการให้บริการแก่
ประชาชนต่าง ๆ ด้านความสะดวก ความรวดเร็ว ยุติธรรม โดยการลดขั้นตอนในการทำงาน การอำนวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการท่ีพึงพอใจต่อหน่วยงานภาครัฐอย่างสูงสุด 
 สำนักอนามัย เป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดบริการทางสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพของประชาชนทางด้านพฤติกรรมทางสุขภาพ การให้บริการ     
ในระดับศูนย์บริการสาธารณสุข การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
การวิจัย พัฒนาความรู้ และรูปแบบการจัดระบบบริการสาธารณสุข การสุขาภิบาลอาหาร การอาชีวอนามัย 
และการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ        
การป้องกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล้อมภายในอาคารสถานที่และชุมชน และพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ   
มีส่วนราชการในสังกัดจำนวน 6 สำนักงาน 7 กอง 69 ศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ ่งในส่วนของศูนย์บริการ
สาธารณสุขจะเป็นส่วนราชการท่ีให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิตามพื้นท่ีรับผิดชอบ 
ครอบคลุม 4 มิติ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการปอ้งกันควบคุมโรค ด้านการรักษาพยาบาลในระดับปฐม
ภูมิ และด้านการฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งให้บริการสุขภาพทั้งเชิงรับ และเชิงรุก ประกอบด้วยกระบวนการย่อย           
3 กระบวนการ ได้แก่ บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข บริการสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟูสุขภาพ และ
บริการทันตกรรม ล้วนเป็นงานที่ต้องให้บริการและเข้าถึงประชาชนเป็นอย่างมาก สำนักอนามัย จึงให้
ความสำคัญกับการสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เช่น การติดต่อรับ
บริการ/การสื่อสารกับหน่วยงาน กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สิ่งอำนวยความ
สะดวก การแก้ไขข้อร้องเรียนและปัญหาต่างๆ ทั้งนี้เพื่อนำข้อค้นพบจากการสำรวจมาพัฒนาและปรับปรุง
บริการให้ดียิ่งขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 2.1 เพื่อศึกษาระดับความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2.2 เพื่อนำข้อค้นพบและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดบริการทางสุขภาพของสำนักอนามัย 
 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 3.1 มีข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข 
สังกัดสำนักอนามัย สำหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเพื ่อให้
ประชาชนมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น   
 3.2 เพื่อนำข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร โดยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบการให้บริการของสำนักอนามัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการบริการท่ีมีคุณภาพและ
นำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย 
 
4. ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจเกี่ยวกับความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสำรวจผู้ใช้บริการ
ท่ีศูนย์บริการสาธารณสุขท้ัง 69 แห่ง ในช่วงเวลาประมาณ เดือนมีนาคม – กันยายน 2565 
 
5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 การสำรวจข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 
สังกัดสำนักอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนแบบสำรวจฯ ที่ต้องจัดเก็บคำนวณจากสัดส่วนของ   
ผู้มาใช้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ละแห่ง ซึ่งสามารถจัดกลุ่มและคำนวณจำนวนตัวอย่างที่ต้องทำการ
สำรวจฯ ดังนี้  
  1) เก็บแบบสำรวจฯ จำนวน 25 ชุด ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 9 11 16 18 20 22 23 
25 28 33 34 35 38 39 47 49 52 54 58 63 และ 67 
  2) เก็บแบบสำรวจฯ จำนวน 30 ชุด ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 2 5 6 10 12 13 14 
17 26 32 36 37 46 51 53 55 และ 69 
  3) เก็บแบบสำรวจฯ จำนวน 35 ชุด ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 19 24 27 30 31 41 
45 48 50 57 59 60 62 64 66 และ 68 
  4) เก็บแบบสำรวจฯ จำนวน 45 ชุด ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 8 15 21 40 43 44 61 และ 65 
  5) เก็บแบบสำรวจฯ จำนวน 130 ชุด ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 42 และ 56       
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6. เคร่ืองมือที่ใช้ในการสำรวจ 
 แบบสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 
สังกัดสำนักอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 9 ข้อคำถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา การประกอบอาช ีพ รายได้ ลักษณะครัวเร ือน ลักษณะที ่อย ู ่อาศัย ระยะเวลาที ่อาศัย                      
ในกรุงเทพมหานคร การเข้าใช้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นข้อคำถามแบบเลือกตอบตามตัวเลือก 
(Check-list)  
 ส่วนที่ 2 การติดต่อรับบริการ/การสื่อสารกับหน่วยงาน จำนวน 3 ข้อ เป็นข้อคำถามแบบเลือกตอบ
ตามตัวเลือก (Check-list)  
 ส่วนท่ี 3 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจการให้บริการท่ัวไปของหน่วยงาน มีประเด็น
ข้อคำถาม 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ จำนวนข้อคำถาม 10 ข้อ 
ด้านท่ี 2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จำนวนข้อคำถาม 5 ข้อ ด้านท่ี 3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวนข้อ
คำถาม 8 ข้อ ด้านท่ี 4 ด้านการแก้ไขข้อร้องเรียนและปัญหาต่างๆ จำนวนข้อคำถาม 3 ข้อ ด้านที่ 5 ด้านการ
พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ จำนวนข้อคำถาม 5 ข้อ ลักษณะข้อคำถามท่ีใช้มาตรวัดแบบ Likert’s Scale 
แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 
  ระดับความต้องการ/คาดหวัง/พึงพอใจ มากท่ีสุด เท่ากับ 5 คะแนน 
  ระดับความต้องการ/คาดหวัง/พึงพอใจ มาก  เท่ากับ 4 คะแนน 
  ระดับความต้องการ/คาดหวัง/พึงพอใจ ปานกลาง เท่ากับ 3 คะแนน 
  ระดับความต้องการ/คาดหวัง/พึงพอใจ น้อย เท่ากับ 2 คะแนน 
  ระดับความต้องการ/คาดหวัง/พึงพอใจ น้อยท่ีสุด เท่ากับ 1 คะแนน 
 การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย โดยถือกฎของเบสท์ (Best, 1996) 
  คะแนนเฉล่ีย 4.50 - 5.00 แสดงว่ามคีวามต้องการ/คาดหวัง/พึงพอใจ มากท่ีสุด  
  คะแนนเฉล่ีย 3.50 - 4.49 แสดงว่ามีความต้องการ/คาดหวัง/พึงพอใจ มาก 
  คะแนนเฉล่ีย 2.50 - 3.49 แสดงว่ามีความต้องการ/คาดหวัง/พึงพอใจ ปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.50 - 2.49 แสดงว่ามีความต้องการ/คาดหวัง/พึงพอใจ น้อย 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.49 แสดงว่ามีความต้องการ/คาดหวัง/พึงพอใจ น้อยท่ีสุด 
 
7. วิธีการสำรวจข้อมูล  
 1. สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาทางสาธารณสุข ศึกษาข้อมูลและจัดทำ
แบบสำรวจฯ  
 2. รวบรวมข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง คำนวณและคิดสัดส่วน
จำนวนกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการสำรวจ  
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 3. ประชาสัมพันธ์การสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ         
ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการสำรวจข้อมูลออนไลน์
ผ่าน QR-Code 
 4. รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการสำรวจ นำมาวิเคราะห์ผลและสรุปผล 
 5. จัดทำรายงานผลการสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ      
ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอผู้บริหารและเผยแพร่ 
 
8. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 
สังกัดสำนักอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสำรวจออนไลน์ผ่านระบบ QR-Code จำนวนตัวอย่าง 
2,757 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนำเสนอตามลำดับดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวม  
  1.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสำรวจ การติดต่อรับบริการ/การส่ือสารกับหน่วยงาน  
  1.2 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามรายกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ กลุ่มกรุงเทพกลาง 
ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 2 4 6 9 11 13 15 20 25 38 และ 52 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามรายกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ กลุ่มกรุงเทพใต้ 
ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 7 8 10 12 14 16 18 21 23 32 34 37 41 55 และ 63  
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามรายกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ กลุ่มกรุงเทพเหนือ 
ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 17 19 24 51 53 60 61 และ 66 
 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามรายกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ กลุ่มกรุงเทพ
ตะวันออก ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 35 43 44 45 46 50 56 57 64 68 และ 69 
 ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามรายกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ กลุ่มกรุงธนเหนือ 
ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 27 28 29 30 31 33 36 49 และ 67 
 ตอนท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามรายกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นท่ี กลุ่มกรุงธนใต้ ได้แก่ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 40 42 47 48 54 58 59 62 และ 65 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของศูนย์บริการสาธารณสุขท้ัง 69 แห่ง  
ตารางที่ 1.1 แสดงจำนวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ การติดต่อรับบริการ/การสื่อสารกับ
หน่วยงาน ของศูนย์บริการสาธารณสุขท้ัง 69 แห่ง (n=2757) 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 866 31.4 
หญิง 1891 68.6 
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ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
อายุ   

ต่ำกว่า 15 ปี 35 1.2 
15 – 30 ปี  608 22.1 
31 – 40 ปี  564 20.5 
41 – 50 ปี 509 18.5 
51 – 60 ปี  477 17.2 
61 ปีขึ้นไป 564 20.5 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 616 22.3 
มัธยมศึกษา   708 25.7 
อนุปริญญา/ปวส. 494 17.9 
ปริญญาตรี 814 29.5 
สูงกว่าปริญญาตรี 122 4.5 
อื่นๆ  3 0.1 

อาชีพ   
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 529 19.2 
พนักงานบริษัทเอกชน 350 12.7 
ธุรกิจส่วนตัว (เจ้าของกิจการ) 215 7.8 
รับจ้างท่ัวไป 805 29.2 
ค้าขาย 408 14.8 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 150 5.4 
อื่นๆ 300 10.9 
   

รายได้   
ยังไม่มีรายได้ 361 13.1 
ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน 1342 48.7 
15,001-30,000 บาทต่อเดือน 781 28.3 
30,001-50,000 บาทต่อเดือน 227 8.2 
60,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 46 1.7 

ลักษณะครัวเรือน   
อยู่คนเดียว 449 16.3 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ีไม่ใช่ครอบครัว เช่น เพื่อน 205 7.4 
ครอบครัวเด่ียว ไม่มีลูก 422 15.3 



 

 

6 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
ครอบครัวเด่ียว มีลูก 1035 37.5 
ครอบครัวขยาย/หลายครอบครัวอยู่ร่วมกัน 642 23.3 
อื่นๆ 4 0.2 

ลักษณะที่อยู่อาศัย   
บ้านเด่ียว 1010 36.6 
ทาวน์เฮาส์ 530 19.2 
ตึกแถว/อาคารพาณิชย์ 373 13.5 
คอนโดมิเนียม 205 7.5 
อพาร์ทเมนท์/แฟลต/หอพัก 639 23.2 

ระยะเวลาที่ท่านอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร   
ไม่เกิน 1 ปี 115 4.2 
1-4 ปี 349 12.6 
5-9 ปี 495 18.0 
10 ปีขึ้นไป 1798 65.2 

การเข้าใช้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขในแต่ละด้าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ตรวจโรคท่ัวไป 2043 69.5 
ทันตกรรม 388 13.2 
สุขภาพจิต 37 1.3 
กายภาพ 119 4.0 
คลินิกสุขภาพเด็กดี 104 3.5 
คลินิกวัยทอง 19 0.6 
คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร 106 3.6 
บริการเยี่ยมบ้าน 125 4.3 

ความถ่ีในการติดต่อเข้ารับบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข   
ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี 417 15.2 
2-6 ครั้งต่อปี        1570 56.9 
7-12 ครั้งต่อป ี 459 16.6 
มากกว่า 12 ครั้งต่อปี 311 11.3 

ช่องทางที่ผู้ใช้บริการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานมากที่สุด   
มาติดต่อท่ีหน่วยงานโดยตรง 2150 78.0 
โทรศัพท์/SMS 365 13.2 
จดหมาย 12 0.4 
ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค 178 6.4 
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ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
อีเมล์ 7 0.3 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 43 1.6 
อื่นๆ 2 0.1 

ช่องทางที่ต้องการให้หน่วยงานติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการมากที่สุด 
มาติดต่อท่ีหน่วยงานโดยตรง 1434 52.0 
โทรศัพท์/SMS 729 26.4 
จดหมาย 19 0.7 
ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค 433 15.7 
อีเมล์ 41 1.5 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 99 3.6 
อื่นๆ 2 0.1 

 
 จากตารางที่ 1.1 พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.6 เป็นเพศชาย ร้อยละ 31.4 
ส่วนใหญ่มีอายุ 15-30 ปี ร ้อยละ 22.1 รองลงมาอายุ 31-40 ปี และอายุ 61 ปีขึ ้นไป ร้อยละ 20.5                 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 29.5 รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 25.7 ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป ร้อยละ 29.2 รองลงมาเป็นข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 19.2 
มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 48.7 รองลงมามีรายได้ 15,001-30,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 
28.3 ลักษณะทางครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว มีลูก คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาเป็นครอบครัว
ขยาย/หลายครอบครัวอยู่ร่วมกัน ร้อยละ 23.3 ลักษณะที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่เป็นลักษณะบ้านเดี่ยว ร้อยละ 
36.6 รองลงมาเป็นที่อยู่อาศัยแบบอพาร์ทเมนท์/แฟลต/หอพัก ร้อยละ 23.2 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่
ในกรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 65.2 ส่วนใหญ่เข้าใช้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข
เป็นคลินิกตรวจโรคทั่วไป ร้อยละ 69.5 รองลงมาเป็นการใช้บริการด้านทันตกรรม ร้อยละ 13.2 โดยส่วนใหญ่  
เข้าใช้บริการจำนวน 2-6 ครั้งต่อปี ร้อยละ 56.9 นอกจากนี้ช่องทางที่ผู้ใช้บริการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน  
มากที่สุด คือ มาติดต่อที่หน่วยงานโดยตรง ร้อยละ 78.0 และช่องทางที่ต้องการให้หน่วยงานติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการมากท่ีสุด คือ มาติดต่อท่ีหน่วยงานโดยตรง ร้อยละ 52.0 
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 จากตารางท่ี 1.2 พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก (x̄=4.25, S.D.=0.85), (x̄=4.24, S.D.=0.85), (x̄=4.24, 
S.D.=0.85) ตามลำดับ โดยประเด็นคำถามที่ผู้ใช้บริการให้ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ
สูงสุด ในระดับมาก คือ การจัดระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรม (x̄=4.29, S.D.=0.84), (x̄=4.30, 
S.D.=0.83), (x̄=4.30, S.D.=0.83) ตามลำดับ   
 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการพบว่า 
ผู ้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก        
(x̄=4.34, S.D.=0.81), (x̄=4.33, S.D.=0.81), (x̄=4.36, S.D.=0.80) ตามลำดับ โดยประเด็นที่ผู ้ใช้บริการ       
ให้ความต้องการ และความคาดหวังสูงสุด ในระดับมาก  คือ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ไม่หา
ผลประโยชน์ในทางมิชอบ (x̄=4.35, S.D.=0.80), (x̄=4.34, S.D.=0.81) ตามลำดับ ประเด็นคำถามท่ีผู้ใช้บริการ
ให้ความพึงพอใจสูงสุด ในระดับมาก คือ ความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย บุคลิกภาพ และความน่าเชื่อถือ 
(x̄=4.38, S.D.=0.78)    
 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของ
หน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกของ
หน่วยงาน อยู่ในระดับมาก (x̄=4.27, S.D.=0.84), (x̄=4.27, S.D.=0.83), (x̄=4.28, S.D.=0.84) ตามลำดับ   
โดยประเด็นคำถามที่ผู้ใช้บริการให้ความต้องการ ความคาดหวังสูงสุด และความพึงพอใจสูงสุด ในระดับมาก 
คือ การจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอท่ีจะไม่ทำให้เกิดอันตราย และไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ (x̄=4.30, 
S.D.=0.81), (x̄=4.29, S.D.=0.81), (x̄=4.31, S.D.=0.82)   
 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านการแก้ไขข้อร้องเรียนและปัญหา
ต่างๆของหน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจด้านการแก้ไขข้อ
ร้องเรียนและปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก (x̄=4.25, S.D.=0.84), (x̄=4.24, S.D.=0.84),        
(x̄=4.25, S.D.=0.84) ตามลำดับ โดยประเด็นคำถามที่ผู้ใช้บริการให้ความต้องการ ความคาดหวัง และความ  
พึงพอใจ สูงสุด ในระดับมาก คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาด้านต่างๆได้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ (x̄=4.25, S.D.=0.84), (x̄=4.24, S.D.=0.84), (x̄=4.25, S.D.=0.84) ตามลำดับ  
 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านการพัฒนาและปรับปรุงการ
ให้บริการของหน่วยงาน พบว่าผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ด้านการพัฒนา
และปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก (x̄=4.25, S.D.=0.84), (x̄=4.25, S.D.=0.85),       
(x̄=4.26, S.D.=0.85) ตามลำดับ โดยประเด็นคำถามที่ผู้ใช้บริการให้ความต้องการ ความคาดหวัง และความ  
พึงพอใจสูงสุด ในระดับมาก คือ การพัฒนาและปรับปรุงทักษะ ความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (x̄=4.26, S.D.=0.83), (x̄=4.26, S.D.=0.84), (x̄=4.28, S.D.=0.84) ตามลำดับ 
 นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมท้ัง 5 ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก (x̄=4.37, S.D.=0.78) 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามรายกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ กลุ่มกรุงเทพกลาง ได้แก่ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 2 4 6 9 11 13 15 20 25 38 และ 52 (n = 416)  
ตารางที่ 2.1 แสดงจำนวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ การติดต่อรับบริการ/การสื่อสารกับ
หน่วยงาน กลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข กลุ่มกรุงเทพกลาง   

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 113 27.2 
หญิง 303 72.8 

อายุ   
ต่ำกว่า 15 ปี 1 0.2 
15 – 30 ปี  74 17.8 
31 – 40 ปี  54 13.0 
41 – 50 ปี 76 18.3 
51 – 60 ปี  92 22.1 
61 ปีขึ้นไป 119 28.6 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 81 19.4 
มัธยมศึกษา   113 27.2 
อนุปริญญา/ปวส. 62 14.9 
ปริญญาตรี 138 33.2 
สูงกว่าปริญญาตรี 20 4.8 
อื่นๆ  2 0.5 

อาชีพ   
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 109 26.2 
พนักงานบริษัทเอกชน 40 9.7 
ธุรกิจส่วนตัว (เจ้าของกิจการ) 35 8.4 
รับจ้างท่ัวไป 100 24.0 
ค้าขาย 52 12.5 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 21 5.0 
อื่นๆ 59 14.2 

รายได้   
ยังไม่มีรายได้ 63 15.1 
ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน 190 45.7 
15,001-30,000 บาทต่อเดือน 128 30.8 
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ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
30,001-50,000 บาทต่อเดือน 25 6.0 
60,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 10 2.4 

ลักษณะครัวเรือน   
อยู่คนเดียว 84 20.1 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ีไม่ใช่ครอบครัว เช่น เพื่อน 26 6.3 
ครอบครัวเด่ียว ไม่มีลูก 53 12.7 
ครอบครัวเด่ียว มีลูก 160 38.5 
ครอบครัวขยาย/หลายครอบครัวอยู่ร่วมกัน 93 22.4 

ลักษณะที่อยู่อาศัย   
บ้านเด่ียว 119 28.6 
ทาวน์เฮาส์ 47 11.3 
ตึกแถว/อาคารพาณิชย์ 79 19.0 
คอนโดมิเนียม 28 6.7 
อพาร์ทเมนท์/แฟลต/หอพัก 143 34.4 

ระยะเวลาที่ท่านอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร   
ไม่เกิน 1 ปี 15 3.6 
1-4 ปี 37 8.9 
5-9 ปี 47 11.3 
10 ปีขึ้นไป 317 76.2 

การเข้าใช้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขในแต่ละด้าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ตรวจโรคท่ัวไป 339 72.4 
ทันตกรรม 47 10.0 
สุขภาพจิต 8 1.7 
กายภาพ 13 2.8 
คลินิกสุขภาพเด็กดี 6 1.3 
คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร 31 6.6 
บริการเยี่ยมบ้าน 24 5.2 

ความถ่ีในการติดต่อเข้ารับบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข   
ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี 56 13.5 
2-6 ครั้งต่อปี        270 64.9 
7-12 ครั้งต่อป ี 60 14.4 
มากกว่า 12 ครั้งต่อปี 30 7.2 
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ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
ช่องทางที่ผู้ใช้บริการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานมากที่สุด   

มาติดต่อท่ีหน่วยงานโดยตรง 333 80.0 
โทรศัพท์/SMS 38 9.1 
ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค 38 9.1 
อีเมล์ 3 0.8 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 4 1.0 

ช่องทางที่ต้องการให้หน่วยงานติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการมากที่สุด 
มาติดต่อท่ีหน่วยงานโดยตรง 231 55.5 
โทรศัพท์/SMS 93 22.4 
จดหมาย 4 1.0 
ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค 67 16.1 
อีเมล์ 8 1.9 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 13 3.1 

 
 จากตารางที่ 2.1 พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.8 เป็นเพศชาย ร้อยละ 27.2   
ส่วนใหญ่มีอายุ 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 28.6 รองลงมาอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 22.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 33.2 รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 27.2 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ/
พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 26.2 รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 24.0 มีรายได้ไม่เกิน 
15,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 45.7 รองลงมามีรายได้ 15,001-30,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 30.8 ลักษณะ
ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเด่ียว มีลูก คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาเป็นครอบครัวขยาย/หลายครอบครัว
อยู่ร่วมกัน ร้อยละ 22.4 ส่วนใหญ่พักอาศัยในลักษณะอพาร์ทเมนท์/แฟลต/หอพัก ร้อยละ 34.4 รองลงมาเป็น
การพักอาศัยลักษณะบ้านเด่ียว ร้อยละ 28.6 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลา 
10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 76.2 ส่วนใหญ่เข้าใช้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นคลินิกตรวจโรคทั่วไป ร้อยละ 
72.4 รองลงมาเป็นการใช้บริการด้านทันตกรรม ร้อยละ 10.0 โดยส่วนใหญ่เข้าใช้บริการ 2-6 ครั้งต่อปี ร้อยละ 
64.9 นอกจากนี้ช่องทางท่ีผู้ใช้บริการติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานมากท่ีสุด คือ มาติดต่อท่ีหน่วยงานโดยตรง ร้อย
ละ 80.0 และช่องทางที่ต้องการให้หน่วยงานติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการมากที่สุด คือ มาติดต่อที่หน่วยงาน
โดยตรง ร้อยละ 55.5   
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 จากตารางท่ี 2.2 พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก (x̄=4.01, S.D.=0.92), (x̄=3.98, S.D.=0.90), (x̄=3.99, 
S.D.=0.93) ตามลำดับ โดยประเด็นคำถามท่ีผู้ใช้บริการให้ความต้องการสูงสุด ในระดับมาก คือ การจัดระบบ
คิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรม (x̄=4.08, S.D.=0.89) และขั้นตอนการให้บริการดำเนินการตามมาตรการลด
ความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (x̄=4.08, S.D.=0.89) ประเด็นคำถามท่ีผู้ใช้บริการให้
ความคาดหวังสูงสุด ในระดับมาก คือ การจัดระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรม (x̄=4.09, S.D.=0.88) 
ประเด็นคำถามท่ีผู ้ใช้บริการให้ความพึงพอใจสูงสุด ในระดับมาก คือ กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         
มีความชัดเจนไม่ยุ่งยากซับซ้อน (x̄=4.09, S.D.=0.88)  
 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการพบว่า 
ผู ้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก        
(x̄=4.16, S.D.=0.86), (x̄=4.11, S.D.=0.86), (x̄=4.16, S.D.=0.87) ตามลำดับ โดยประเด็นท่ีผู ้ใช้บริการ       
ให้ความต้องการ และความคาดหวังสูงสุด ในระดับมาก คือ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ีไม่หา
ผลประโยชน์ในทางมิชอบ (x̄=4.19, S.D.=0.85), (x̄=4.15, S.D.=0.85) ตามลำดับ ประเด็นคำถามท่ีผู้ใช้บริการ
ให้ความพึงพอใจสูงสุด ในระดับมาก คือ ความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย บุคลิกภาพ และความน่าเชื่อถือ 
(x̄=4.21, S.D.=0.83)    
 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของ
หน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกของ
หน่วยงาน อยู่ในระดับมาก (x̄=4.04, S.D.=0.90), (x̄=4.02, S.D.=0.90), (x̄=4.04, S.D.=0.93) ตามลำดับ   
โดยประเด็นคำถามท่ีผู้ใช้บริการให้ความต้องการ และความคาดหวังสูงสุด ในระดับมาก คือ ความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ (x̄=4.09, S.D.=0.88), (x̄=4.06, S.D.=0.89) ตามลำดับ ประเด็น
คำถามท่ีผู้ใช้บริการให้ความพึงพอใจสูงสุด ในระดับมาก คือ การจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอที่จะไม่ทำให้
เกิดอันตราย และไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ (x̄=4.12, S.D.=0.89)   
 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านการแก้ไขข้อร้องเรียนและปัญหา
ต่างๆของหน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจด้านการแก้ไขข้อ
ร้องเรียนและปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก (x̄=3.99, S.D.=0.91), (x̄=3.96, S.D.=0.90),        
(x̄=3.98, S.D.=0.93) ตามลำดับ โดยประเด็นคำถามท่ีผู้ใช้บริการให้ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึง
พอใจ สูงสุด ในระดับมาก คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาด้านต่างๆได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
(x̄=4.01, S.D.=0.91), (x̄=3.97, S.D.=0.90), (x̄=3.98, S.D.=0.92) ตามลำดับ  
 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านการพัฒนาและปรับปรุงการ
ให้บริการของหน่วยงาน พบว่าผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ด้านการพัฒนา
และปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก (x̄=3.97, S.D.=0.90), (x̄=3.94, S.D.=0.90),       
(x̄=3.99, S.D.=0.93) ตามลำดับ โดยประเด็นคำถามท่ีผู้ใช้บริการให้ความต้องการ ความคาดหวัง และความ  
พึงพอใจสูงสุด ในระดับมาก คือ การพัฒนาและปรับปรุงทักษะ ความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (x̄=4.03, S.D.=0.88), (x̄=3.99, S.D.=0.88), (x̄=4.04, S.D.=0.89) ตามลำดับ 
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 นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก (x̄=4.14, S.D.=0.83)   
 

ตารางที่ 2.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีต้องการให้พัฒนาการให้บริการ (ศูนย์บริการสาธารณสุขกลุ่มกรุงเทพกลาง) 

จุดเด่นในการให้บริการ 
บริการดี เอาใจใส่ผู้ใช้บริการ 
บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขมีความสะอาดและภูมิทัศน์ร่มรื่น 

สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ 
ควรเพิ่มป้ายบอกทางเพื่อความสะดวกต่อการใช้บริการ 
อาคาร สถานท่ี ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้รองรับกับจำนวนผู้มารับบริการ 
ควรเพิ่มสถานท่ีสำหรับจอดรถยนต์ 

 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามรายกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ กลุ่มกรุงเทพใต้ ได้แก่ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 7 8 10 12 14 16 18 21 23 32 34 37 41 55 และ 63 (n = 534)  
ตารางที่ 3.1 แสดงจำนวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ การติดต่อรับบริการ/การสื่อสารกับ
หน่วยงาน กลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข กลุ่มกรุงเทพใต้   

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 186 34.8 
หญิง 348 65.2 

อายุ   
ต่ำกว่า 15 ปี 4 0.7 
15 – 30 ปี  104 19.5 
31 – 40 ปี  118 22.1 
41 – 50 ปี 110 20.6 
51 – 60 ปี  83 15.6 
61 ปีขึ้นไป 115 21.5 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 147 27.5 
มัธยมศึกษา   125 23.4 
อนุปริญญา/ปวส. 95 17.8 
ปริญญาตรี 150 28.1 
สูงกว่าปริญญาตรี 16 3.0 
อื่นๆ  1 0.2 
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ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
อาชีพ   

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 74 13.9 
พนักงานบริษัทเอกชน 92 17.2 
ธุรกิจส่วนตัว (เจ้าของกิจการ) 33 6.2 
รับจ้างท่ัวไป 163 30.5 
ค้าขาย 70 13.1 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 24 4.5 
อื่นๆ 78 14.6 

รายได้   
ยังไม่มีรายได้ 88 16.5 
ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน 236 44.2 
15,001-30,000 บาทต่อเดือน 162 30.3 
30,001-50,000 บาทต่อเดือน 37 6.9 
60,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 11 2.1 

ลักษณะครัวเรือน   
อยู่คนเดียว 109 20.4 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ีไม่ใช่ครอบครัว เช่น เพื่อน 31 5.8 
ครอบครัวเด่ียว ไม่มีลูก 71 13.3 
ครอบครัวเด่ียว มีลูก 179 33.5 
ครอบครัวขยาย/หลายครอบครัวอยู่ร่วมกัน 144 27.0 

ลักษณะที่อยู่อาศัย   
บ้านเด่ียว 149 27.9 
ทาวน์เฮาส์ 76 14.3 
ตึกแถว/อาคารพาณิชย์ 103 19.3 
คอนโดมิเนียม 44 8.2 
อพาร์ทเมนท์/แฟลต/หอพัก 162 30.3 

ระยะเวลาที่ท่านอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร   
ไม่เกิน 1 ปี 21 3.9 
1-4 ปี 68 12.7 
5-9 ปี 106 19.9 
10 ปีขึ้นไป 339 63.5 

การเข้าใช้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขในแต่ละด้าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ตรวจโรคท่ัวไป 445 75.4 



 

 

23 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
ทันตกรรม 68 11.5 
สุขภาพจิต 9 1.5 
กายภาพ 20 3.4 
คลินิกสุขภาพเด็กดี 10 1.7 
คลินิกวัยทอง 2 0.3 
คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร 26 4.5 
บริการเยี่ยมบ้าน 10 1.7 

ความถ่ีในการติดต่อเข้ารับบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข   
ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี 81 15.2 
2-6 ครั้งต่อปี        236 44.2 
7-12 ครั้งต่อป ี 100 18.7 
มากกว่า 12 ครั้งต่อปี 117 21.9 

ช่องทางที่ผู้ใช้บริการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานมากที่สุด   
มาติดต่อท่ีหน่วยงานโดยตรง 451 84.5 
โทรศัพท์/SMS 61 11.4 
ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค 1 0.2 
อีเมล์ 18 3.3 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 3 0.6 

ช่องทางที่ต้องการให้หน่วยงานติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการมากที่สุด 
มาติดต่อท่ีหน่วยงานโดยตรง 350 65.5 
โทรศัพท์/SMS 111 20.8 
จดหมาย 2 0.4 
ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค 59 11.0 
อีเมล์ 7 1.4 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 5 0.9 

 
 จากตารางที่ 3.1 พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.2 เป็นเพศชาย ร้อยละ 34.8   
ส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 22.1 รองลงมาอายุ 61 ปีข้ึนไป ร้อยละ 21.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 28.1 รองลงมาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 27.5 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป ร้อยละ 30.5 รองลงมาประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 17.2 มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท
ต่อเดือน ร้อยละ 44.2 รองลงมามีรายได้ 15,001-30,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 30.3 ลักษณะครัวเรือนส่วนใหญ่
เป็นครอบครัวเด่ียว มีลูก คิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมาเป็นครอบครัวขยาย/หลายครอบครัวอยู่ร่วมกัน ร้อยละ 
27.0 ส่วนใหญ่พักอาศัยในลักษณะอพาร์ทเมนท์/แฟลต/หอพัก ร้อยละ 30.3 รองลงมาเป็นการพักอาศัยลักษณะ
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บ้านเด่ียว ร้อยละ 27.9 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 
63.5 เข้าใช้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขส่วนใหญ่เป็นคลินิกตรวจโรคทั่วไป ร้อยละ 75.4 รองลงมาเป็น  
การใช้บริการด้านทันตกรรม ร้อยละ 11.5 และมีการเข้าใช้บริการ 2-6 ครั้งต่อปี ร้อยละ 44.2 นอกจากนี้
ช่องทางที่ผู้ใช้บริการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานมากที่สุด คือ มาติดต่อที่หน่วยงานโดยตรง ร้อยละ 84.5 และ
ช่องทางท่ีต้องการให้หน่วยงานติดต่อส่ือสารกับผู้ใช้บริการมากท่ีสุด คือ มาติดต่อท่ีหน่วยงานโดยตรง ร้อยละ 65.5 
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 จากตารางท่ี 3.2 พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก (x̄=4.49, S.D.=0.73), (x̄=4.48, S.D.=0.74), (x̄=4.46, 
S.D.=0.74) ตามลำดับ โดยประเด็นคำถามที่ผู้ใช้บริการให้ความต้องการสูงสุด ในระดับมากที่สุด คือ ขั้นตอน
การให้บริการดำเนินการตามาตรการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (x̄=4.54, 
S.D.=0.68) ประเด็นคำถามที่ผู ้ใช้บริการให้ความคาดหวังสูงสุด ในระดับมากที่สุด คือ การจัดระบบคิวเพื่อ
ให้บริการได้อย่างเป็นธรรม (x̄=4.53, S.D.=0.72) ขั้นตอนการให้บริการดำเนินการตามาตรการลดความเสี่ยง
การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (x̄=4.53, S.D.=0.70) และประเด็นคำถามที่ผู้ใช้บริการให้ความ  
พึงพอใจสูงสุด ในระดับมากที ่ส ุด คือ ขั ้นตอนการให้บร ิการดำเน ินการตามาตรการลดความเสี ่ยง                 
การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (x̄=4.51, S.D.=0.70) การออกแบบขั้นตอนการให้บริการและ
สถานท่ีคำนึงถึง ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ (x̄=4.51, S.D.=0.69)  
 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ ด้านเจ้าหน้าที ่ผู ้ให้บริการพบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 (x̄=4.59, S.D.=0.64), (x̄=4.58, S.D.=0.68), (x̄=4.59, S.D.=0.65) ตามลำดับ โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการให้ความ
ต้องการ และความคาดหวังสูงสุด ในระดับมากท่ีสุด คือ ความสุภาพ มนุษยสัมพันธ์ และการให้เกียรติผู้มาติดต่อรับ
บริการ (x̄=4.61, S.D.=0.63), (x̄=4.60, S.D.=0.66) ตามลำดับ ประเด็นคำถามที่ผู้ใช้บริการให้ความพึงพอใจสูงสุด 
ในระดับมากท่ีสุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ (x̄=4.61, S.D.=0.64)    
 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของ
หน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกของ
หน่วยงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄=4.55, S.D.=0.68), (x̄=4.55, S.D.=0.68), (x̄=4.53, S.D.=0.68) ตามลำดับ   
โดยประเด็นคำถามที่ผู้ใช้บริการให้ความต้องการสูงสุด ในระดับมากที่สุด คือ การจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียง
พอที่จะไม่ทำให้เกิดอันตราย และไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ (x̄=4.58, S.D.=0.65) ประเด็นคำถามท่ี
ผู ้ใช้บริการให้ความคาดหวังสูงสุด ในระดับมากที่สุด คือ ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานท่ี
ให้บริการ (x̄=4.57, S.D.=0.65) การจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดอันตรายและ ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการให้บริการ (x̄=4.57, S.D.=0.66) ประเด็นคำถามที่ผู้ใช้บริการให้ความพึงพอใจสูงสุด ในระดับ
มากท่ีสุด คือ ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานท่ีให้บริการ (x̄=4.57, S.D.=0.64)   
 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านการแก้ไขข้อร้องเรียนและปัญหา
ต่างๆ ของหน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจด้านการแก้ไขข้อ
ร้องเรียนและปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.52, S.D.=0.71), (x̄=4.51, S.D.=0.71),        
(x̄=4.53, S.D.=0.68) ตามลำดับ โดยประเด็นคำถามที่ผู้ใช้บริการให้ความต้องการ ความคาดหวัง และความ   
พึงพอใจ สูงสุด ในระดับมากที ่สุด คือ ความหลากหลายของช่องทางในการรับฟังปัญหา/ข้อคิดเห็น/             
ข้อร้องเรียน (x̄=4.51, S.D.=0.72), (x̄=4.51, S.D.=0.71), (x̄=4.50, S.D.=0.71) ตามลำดับ  
 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านการพัฒนาและปรับปรุงการ
ให้บริการของหน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ และความคาดหวัง อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.51, 
S.D.=0.71), (x̄=4.50, S.D.=0.73) ตามลำดับ และมีความพึงพอใจ อยู ่ในระดับมาก (x̄=4.49, S.D.=0.74)          
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โดยประเด็นคำถามที่ผู้ใช้บริการให้ความต้องการ และความพึงพอใจสูงสุด ในระดับมากที่สุด คือ การพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ (x̄=4.53, S.D.=0.71), ((x̄=4.50, 
S.D.=0.75) ตามลำดับ ประเด็นคำถามที่ผู้ใช้บริการให้ความคาดหวังสูงสุด ในระดับมากที่สุด คือ การพัฒนาและ
ปรับปรุงทักษะ ความรู ้ ความสามารถ และบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที ่ผ ู ้ ให ้บริการ  (x̄=4.52, S.D.=0.70)         
นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (x̄=4.62, S.D.=0.65) 
 
ตารางที่ 3.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีต้องการให้พัฒนาการให้บริการ (ศูนย์บริการสาธารณสุขกลุ่มกรุงเทพใต้) 

จุดเด่นในการให้บริการ 
บริการดี เอาใจใส่ผู้ใช้บริการ 
บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขมีความสะอาดและภูมิทัศน์ร่มรื่น 

สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ 
ควรขยายพื้นท่ีเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการ 
ควรเพิ่มจำนวนห้องน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ 
เพิ่มรูปแบบท่ีนั่งพักคอยท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามรายกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นท่ีกลุ่มกรุงเทพเหนือ ได้แก่ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 17 19 24 51 53 60 61 และ 66 (n = 319)  
ตารางที่ 4.1 แสดงจำนวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ การติดต่อรับบริการ/การสื่อสารกับ
หน่วยงาน กลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข กลุ่มกรุงเทพเหนือ   

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 94 29.5 
หญิง 225 70.5 

อายุ   
ต่ำกว่า 15 ปี 6 1.9 
15 – 30 ปี  71 22.3 
31 – 40 ปี  62 19.4 
41 – 50 ปี 56 17.5 
51 – 60 ปี  64 20.1 
61 ปีขึ้นไป 60 18.8 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 58 18.2 
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ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษา   63 19.7 
อนุปริญญา/ปวส. 65 20.4 
ปริญญาตรี 113 35.4 
สูงกว่าปริญญาตรี 20 6.3 
อื่นๆ  0 0 

อาชีพ   
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 99 31.0 
พนักงานบริษัทเอกชน 38 11.9 
ธุรกิจส่วนตัว (เจ้าของกิจการ) 21 6.6 
รับจ้างท่ัวไป 81 25.4 
ค้าขาย 50 15.7 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 6 1.9 
อื่นๆ 24 7.5 

รายได้   
ยังไม่มีรายได้ 22 6.9 
ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน 161 50.5 
15,001-30,000 บาทต่อเดือน 102 32.0 
30,001-50,000 บาทต่อเดือน 29 9.1 
60,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 5 1.5 

ลักษณะครัวเรือน   
อยู่คนเดียว 42 13.2 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ีไม่ใช่ครอบครัว เช่น เพื่อน 25 7.9 
ครอบครัวเด่ียว ไม่มีลูก 77 24.1 
ครอบครัวเด่ียว มีลูก 114 35.7 
ครอบครัวขยาย/หลายครอบครัวอยู่ร่วมกัน 61 19.1 

ลักษณะที่อยู่อาศัย   
บ้านเด่ียว 112 35.1 
ทาวน์เฮาส์ 86 27.0 
ตึกแถว/อาคารพาณิชย์ 29 9.1 
คอนโดมิเนียม 21 6.6 
อพาร์ทเมนท์/แฟลต/หอพัก 71 22.2 

ระยะเวลาที่ท่านอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร   
ไม่เกิน 1 ปี 16 5.0 



 

 

32 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
1-4 ปี 48 15.0 
5-9 ปี 63 19.8 
10 ปีขึ้นไป 192 60.2 

การเข้าใช้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขในแต่ละด้าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ตรวจโรคท่ัวไป 223 64.9 
ทันตกรรม 58 16.2 
สุขภาพจิต 1 0.3 
กายภาพ 28 7.7 
คลินิกสุขภาพเด็กดี 16 4.5 
คลินิกวัยทอง 5 1.4 
คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร 7 1.9 
บริการเยี่ยมบ้าน 11 3.1 

ความถ่ีในการติดต่อเข้ารับบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข   
ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี 44 13.8 
2-6 ครั้งต่อปี        195 61.1 
7-12 ครั้งต่อป ี 49 15.4 
มากกว่า 12 ครั้งต่อปี 31 9.7 

ช่องทางที่ผู้ใช้บริการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานมากที่สุด   
มาติดต่อท่ีหน่วยงานโดยตรง 245 76.8 
โทรศัพท์/SMS 45 14.1 
จดหมาย 2 0.6 
ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค 21 6.6 
อีเมล์ 1 0.3 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 5 1.6 

ช่องทางที่ต้องการให้หน่วยงานติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการมากที่สุด 
มาติดต่อท่ีหน่วยงานโดยตรง 154 48.3 
โทรศัพท์/SMS 89 27.9 
จดหมาย 2 0.6 
ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค 59 18.5 
อีเมล์ 5 1.6 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 10 3.1 
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 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.5 เป็นเพศชาย ร้อยละ 29.5   
ส่วนใหญ่มีอายุ 15 – 30 ปี ร้อยละ 22.3 รองลงมาอายุ 51 – 60 ปี ร้อยละ 20.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 35.4 รองลงมาจบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 20.4 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ/
พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 31.0 รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 25.4 มีรายได้ไม่เกิน 
15,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 50.5 รองลงมามีรายได้ 15,001-30,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 32.0 ลักษณะ
ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว มีลูก คิดเป็นร้อยละ 25.7 รองลงมาเป็นครอบครัวเดี่ยว ไม่มีลูก ร้อยละ 
24.1 ส่วนใหญ่พักอาศัยในลักษณะบ้านเด่ียว ร้อยละ 35.1 รองลงมาเป็นการพักอาศัยลักษณะทาวน์เฮาส์ ร้อยละ 
27.0 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลา 10 ปีข้ึนไป ร้อยละ 60.2 เข้าใช้บริการ
ของศูนย์บริการสาธารณสุขส่วนใหญ่เป็นคลินิกตรวจโรคทั่วไป ร้อยละ 64.9 รองลงมาเป็นการใช้บริการด้าน    
ทันตกรรม ร้อยละ 16.2 และมีการเข้าใช้บริการ 2-6 ครั้งต่อปี ร้อยละ 61.1 นอกจากนี้ช่องทางที่ผู้ใช้บริการ
ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานมากที่สุด คือ มาติดต่อที่หน่วยงานโดยตรง ร้อยละ 76.8 และช่องทางที่ต้องการให้
หน่วยงานติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการมากที่สุด คือ มาติดต่อที่หน่วยงานโดยตรง ร้อยละ 48.3 รองลงมาเป็นการ
ติดต่อผ่านช่องทาง โทรศัพท์/SMS ร้อยละ 27.9 
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 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก (x̄=4.12, S.D.=0.87), (x̄=4.08, S.D.=0.87), (x̄=4.01, 
S.D.=0.87) ตามลำดับ โดยประเด็นคำถามที่ผู้ใช้บริการให้ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ
สูงสุด ในระดับมาก คือ ขั้นตอนการให้บริการดำเนินการตามาตรการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (x̄=4.18, S.D.=0.85), (x̄=4.17, S.D.=0.83), (x̄=4.10, S.D.=0.88) ตามลำดับ  
 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ ด้านเจ้าหน้าที ่ผู ้ให้บริการพบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก (x̄=4.26, 
S.D.=0.82), (x̄=4.21, S.D.=0.86), (x̄=4.19, S.D.=0.85) ตามลำดับ โดยประเด็นท่ีผู้ใช้บริการให้ความต้องการ ความ
คาดหวัง และความพึงพอใจสูงสุด ในระดับมาก คือ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่หาผลประโยชน์
ในทางมิชอบ (x̄=4.30, S.D.=0.80), (x̄=4.24, S.D.=0.88), (x̄=4.24, S.D.=0.88) ตามลำดับ    
 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของ
หน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกของ

หน่วยงาน อยู่ในระดับมาก (x̄=4.18, S.D.=0.86), (x̄=4.14, S.D.=0.88), (x̄=4.08, S.D.=0.88) ตามลำดับ    
โดยประเด็นท่ีผู้ใช้บริการให้ความต้องการสูงสุด ในระดับมาก คือ การจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอท่ีจะไม่ทำให้
เกิดอันตรายและไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ (x̄=4.24, S.D.=0.84) ประเด็นที่ผู้ใช้บริการให้ความคาดหวัง
และความพึงพอใจสูงสุด ในระดับมาก คือ กำหนดพื้นท่ีเขตปลอดบุหรี่ และ/หรือ จัดให้มีเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ

ได้ในบริเวณท่ีเหมาะสม (x̄=4.17, S.D.=0.89), (x̄=4.18, S.D.=0.85) ตามลำดับ       
 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านการแก้ไขข้อร้องเรียนและปัญหา
ต่างๆ ของหน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจด้านการแก้ไขข้อ
ร้องเรียนและปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก (x̄=4.10, S.D.=0.88), (x̄=4.05, S.D.=0.88),        
(x̄=4.03, S.D.=0.86) ตามลำดับ โดยประเด็นคำถามที่ผู้ใช้บริการให้ความต้องการ ความคาดหวัง และความ   
พึงพอใจสูงสุด ในระดับมาก คือ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ (x̄=4.13, S.D.=0.87), (x̄=4.07, S.D.=0.86), (x̄=4.08, S.D.=0.84) ตามลำดับ  
 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านการพัฒนาและปรับปรุงการ
ให้บริการของหน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก     
(x̄=4.15, S.D.=0.87), (x̄=4.10, S.D.=0.89) , (x̄=4.05, S.D.=0.89) ตามลำดับ โดยประเด็นคำถามที่ผู้ใช้บริการ  
ให้ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจสูงสุด ในระดับมาก คือ การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ (x̄=4.18, S.D.=0.85), (x̄=4.13, S.D.=0.87), (x̄=4.08, S.D.=0.88) ตามลำดับ   
 นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก (x̄=4.24, S.D.=0.81) 
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ตารางที่ 4.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีต้องการให้พัฒนาการให้บริการ (ศูนย์บริการสาธารณสุขกลุ่มกรุงเทพเหนือ) 

จุดเด่นในการให้บริการ 
บริการดี เอาใจใส่ผู้ใช้บริการ 

สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ 
ควรมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยเพื่อสะดวกต่อการใช้บริการ 
ควรปรับเปล่ียนการประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
ควรเพิ่มช่องทางในการชำระค่าบริการ 
เพิ่มรูปแบบท่ีนั่งพักคอยท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

 
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามรายกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นท่ีกลุ่มกรุงเทพตะวันออก ได้แก่ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 35 43 44 45 46 50 56 57 64 68 และ 69 (n = 521)  
ตารางที่ 5.1 แสดงจำนวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ การติดต่อรับบริการ/การสื่อสารกับ
หน่วยงาน กลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข กลุ่มกรุงเทพตะวันออก   

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 134 25.7 
หญิง 387 74.3 

อายุ   
ต่ำกว่า 15 ปี 6 1.2 
15 – 30 ปี  134 25.7 
31 – 40 ปี  134 25.7 
41 – 50 ปี 97 18.6 
51 – 60 ปี  79 15.2 
61 ปีขึ้นไป 71 13.6 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 81 15.6 
มัธยมศึกษา   133 25.5 
อนุปริญญา/ปวส. 96 18.4 
ปริญญาตรี 172 33.0 
สูงกว่าปริญญาตรี 39 7.5 
อื่นๆ  0 0 

อาชีพ   
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 116 22.3 
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ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
พนักงานบริษัทเอกชน 70 13.4 
ธุรกิจส่วนตัว (เจ้าของกิจการ) 42 8.1 
รับจ้างท่ัวไป 152 29.2 
ค้าขาย 72 13.7 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 28 5.4 
อื่นๆ 41 7.9 

รายได้   
ยังไม่มีรายได้ 54 10.4 
ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน 257 49.3 
15,001-30,000 บาทต่อเดือน 142 27.3 
30,001-50,000 บาทต่อเดือน 58 11.1 
60,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 10 1.9 

ลักษณะครัวเรือน   
อยู่คนเดียว 80 15.4 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ีไม่ใช่ครอบครัว เช่น เพื่อน 50 9.6 
ครอบครัวเด่ียว ไม่มีลูก 72 13.8 
ครอบครัวเด่ียว มีลูก 200 38.4 
ครอบครัวขยาย/หลายครอบครัวอยู่ร่วมกัน 119 22.8 

ลักษณะที่อยู่อาศัย   
บ้านเด่ียว 224 43.0 
ทาวน์เฮาส์ 130 25.0 
ตึกแถว/อาคารพาณิชย์ 39 7.5 
คอนโดมิเนียม 46 8.8 
อพาร์ทเมนท์/แฟลต/หอพัก 82 15.7 

ระยะเวลาที่ท่านอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร   
ไม่เกิน 1 ปี 27 5.3 
1-4 ปี 81 15.5 
5-9 ปี 96 18.4 
10 ปีขึ้นไป 317 60.8 

การเข้าใช้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขในแต่ละด้าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ตรวจโรคท่ัวไป 337 64.7 
ทันตกรรม 64 12.3 
สุขภาพจิต 9 1.7 
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ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
กายภาพ 26 5.1 
คลินิกสุขภาพเด็กดี 37 7.1 
คลินิกวัยทอง 8 1.5 
คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร 20 3.8 
บริการเยี่ยมบ้าน 20 3.8 

ความถ่ีในการติดต่อเข้ารับบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข   
ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี 72 13.8 
2-6 ครั้งต่อปี        299 57.4 
7-12 ครั้งต่อป ี 91 17.5 
มากกว่า 12 ครั้งต่อปี 59 11.3 

ช่องทางที่ผู้ใช้บริการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานมากที่สุด   
มาติดต่อท่ีหน่วยงานโดยตรง 354 67.9 
โทรศัพท์/SMS 79 15.2 
จดหมาย 8 1.5 
ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค 57 10.9 
อีเมล์ 1 0.2 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 22 4.3 

ช่องทางที่ต้องการให้หน่วยงานติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการมากที่สุด 
มาติดต่อท่ีหน่วยงานโดยตรง 184 35.3 
โทรศัพท์/SMS 149 28.6 
จดหมาย 7 1.3 
ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค 135 25.9 
อีเมล์ 5 1.0 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 41 7.9 

 
 จากตารางที่ 5.1 พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 74.3 เป็นเพศชาย ร้อยละ 25.7   
ส่วนใหญ่มีอายุ 15 – 30 ปี และอายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 25.7 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 33.0 
รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยม ร้อยละ 25.5 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 29.2 รองลงมา
ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 22.3 มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน     
ร้อยละ 49.3 รองลงมามีรายได้ 15,001-30,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 27.3 ลักษณะครัวเรือนส่วนใหญ่เป็น
ครอบครัวเด่ียว มีลูก คิดเป็นร้อยละ 38.4 รองลงมาเป็นครอบครัวขยาย หลายครอบครัวอยู่รวมกัน ร้อยละ 22.8 
ส่วนใหญ่พักอาศัยในลักษณะบ้านเด่ียว ร้อยละ 43.0 รองลงมาเป็นการพักอาศัยลักษณะทาวน์เฮาส์ ร้อยละ 25.0 
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 60.8 เข้าใช้บริการของ
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ศูนย์บริการสาธารณสุขส่วนใหญ่เป็นคลินิกตรวจโรคทั่วไป ร้อยละ 64.7 รองลงมาเป็นการใช้บริการด้าน          
ทันตกรรม ร้อยละ 12.3 และมีการเข้าใช้บริการ 2-6 ครั้งต่อปี ร้อยละ 57.4 นอกจากนี้ช่องทางที่ผู้ใช้บริการ
ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานมากที่สุด คือ มาติดต่อที่หน่วยงานโดยตรง ร้อยละ 67.9 และช่องทางที่ต้องการให้
หน่วยงานติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการมากที่สุด คือ มาติดต่อที่หน่วยงานโดยตรง ร้อยละ 35.3 รองลงมาเป็นการ
ติดต่อผ่านช่องทาง โทรศัพท์/SMS ร้อยละ 28.6 
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 จากตารางท่ี 5.2 พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก (x̄=4.12, S.D.=0.90), (x̄=4.16, S.D.=0.86), (x̄=4.24, 
S.D.=0.87) ตามลำดับ โดยประเด็นคำถามที่ผู้ใช้บริการให้ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ
สูงสุด ในระดับมาก คือ การจัดระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรม (x̄=4.15, S.D.=0.92), (x̄=4.19, 
S.D.=0.86), (x̄=4.27, S.D.=0.87) ตามลำดับ  
 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ ด้านเจ้าหน้าที ่ผู ้ให้บริการพบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก (x̄=4.13, 
S.D.=0.91), (x̄=4.18, S.D.=0.87), (x̄=4.27, S.D.=0.87) ตามลำดับ โดยประเด็นท่ีผู้ใช้บริการให้ความต้องการ ความ
คาดหวัง และความพึงพอใจสูงสุด ในระดับมาก คือ ความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย บุคลิกภาพ และความ
น่าเช่ือถือ (x̄=4.15, S.D.=0.91), (x̄=4.19, S.D.=0.86), (x̄=4.30, S.D.=0.86) ตามลำดับ    
 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของ
หน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกของ

หน่วยงาน อยู่ในระดับมาก (x̄=4.10, S.D.=0.90), (x̄=4.16, S.D.=0.86), (x̄=4.24, S.D.=0.87) ตามลำดับ   
โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการให้ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจสูงสุด ในระดับมาก คือ ความสะอาด
และความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ (x̄=4.12, S.D.=0.88), (x̄=4.18, S.D.=0.84), (x̄=4.26, S.D.=0.85) 
ตามลำดับ           
 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านการแก้ไขข้อร้องเรียนและปัญหา
ต่างๆ ของหน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจด้านการแก้ไขข้อ
ร้องเรียนและปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก (x̄=4.12, S.D.=0.88), (x̄=4.16, S.D.=0.85),        
(x̄=4.23, S.D.=0.87) ตามลำดับ โดยประเด็นคำถามที่ผู้ใช้บริการให้ความต้องการ ความคาดหวัง และความ   
พึงพอใจสูงสุด ในระดับมาก คือ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ (x̄=4.13, S.D.=0.87), (x̄=4.16, S.D.=0.85), (x̄=4.23, S.D.=0.87) ตามลำดับ  
 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านการพัฒนาและปรับปรุงการ
ให้บริการของหน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก     
(x̄=4.13, S.D.=0.88), (x̄=4.18, S.D.=0.86) , (x̄=4.23, S.D.=0.87) ตามลำดับ โดยประเด็นคำถามที่ผู้ใช้บริการ  
ให้ความต้องการ และความพึงพอใจสูงสุด ในระดับมาก คือ การพัฒนาและปรับปรุงทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
และบุคลิกภาพของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (x̄=4.15, S.D.=0.88), (x̄=4.26, S.D.=0.87) ตามลำดับ ส่วนประเด็นท่ี
ผู้ใช้บริการให้ความคาดหวังสูงสุด ในระดับมาก คือ การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
(x̄=4.22, S.D.=0.88) นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม   
ท้ัง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก (x̄=4.32, S.D.=0.82) 
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ตารางที่ 5.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีต้องการให้พัฒนาการให้บริการ (ศูนย์บริการสาธารณสุขกลุ่มกรุงเทพตะวันออก) 

จุดเด่นในการให้บริการ 
บริการดี เอาใจใส่ผู้ใช้บริการ 

สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ 
ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีมีการเข้าฝึกอบรมทบทวนความรู้ด้านวิชาชีพ 
ควรเพิ่มป้ายหรือเอกสารท่ีแนะนำขั้นตอนการใช้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 
ควรเพิ่มรูปแบบห้องน้ำท่ีเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ 

 
ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามรายกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่กลุ ่มกรุงธนเหนือ ได้แก่ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 27 28 29 30 31 33 36 49 และ 67 (n = 416)  
ตารางที่ 6.1 แสดงจำนวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ การติดต่อรับบริการ/การสื่อสารกับ
หน่วยงาน กลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข กลุ่มกรุงธนเหนือ   

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 157 37.7 
หญิง 259 62.3 

อายุ   
ต่ำกว่า 15 ปี 5 1.3 
15 – 30 ปี  95 22.8 
31 – 40 ปี  87 20.9 
41 – 50 ปี 64 15.4 
51 – 60 ปี  60 14.4 
61 ปีขึ้นไป 105 25.2 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 105 25.2 
มัธยมศึกษา   107 25.7 
อนุปริญญา/ปวส. 82 19.8 
ปริญญาตรี 105 25.2 
สูงกว่าปริญญาตรี 17 4.1 
อื่นๆ  0 0 

อาชีพ   
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 61 14.7 
พนักงานบริษัทเอกชน 48 11.5 
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ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตัว (เจ้าของกิจการ) 27 6.5 
รับจ้างท่ัวไป 122 29.3 
ค้าขาย 73 17.5 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 37 8.9 
อื่นๆ 48 11.6 

รายได้   
ยังไม่มีรายได้ 52 12.5 
ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน 208 50.0 
15,001-30,000 บาทต่อเดือน 117 28.1 
30,001-50,000 บาทต่อเดือน 35 8.5 
60,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 4 0.9 

ลักษณะครัวเรือน   
อยู่คนเดียว 59 14.2 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ีไม่ใช่ครอบครัว เช่น เพื่อน 35 8.4 
ครอบครัวเด่ียว ไม่มีลูก 60 14.4 
ครอบครัวเด่ียว มีลูก 141 33.9 
ครอบครัวขยาย/หลายครอบครัวอยู่ร่วมกัน 117 28.1 
อื่นๆ 4 1.0 

ลักษณะที่อยู่อาศัย   
บ้านเด่ียว 172 41.3 
ทาวน์เฮาส์ 56 13.5 
ตึกแถว/อาคารพาณิชย์ 65 15.6 
คอนโดมิเนียม 38 9.2 
อพาร์ทเมนท์/แฟลต/หอพัก 85 20.4 

ระยะเวลาที่ท่านอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร   
ไม่เกิน 1 ปี 15 3.7 
1-4 ปี 48 11.5 
5-9 ปี 77 18.5 
10 ปีขึ้นไป 276 66.3 

การเข้าใช้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขในแต่ละด้าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ตรวจโรคท่ัวไป 304 63.2 
ทันตกรรม 95 19.8 
สุขภาพจิต 8 1.7 
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ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
กายภาพ 29 6.0 
คลินิกสุขภาพเด็กดี 10 2.1 
คลินิกวัยทอง 2 0.4 
คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร 9 1.8 
บริการเยี่ยมบ้าน 24 5.0 

ความถ่ีในการติดต่อเข้ารับบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข   
ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี 54 13.0 
2-6 ครั้งต่อปี        256 61.5 
7-12 ครั้งต่อป ี 56 13.5 
มากกว่า 12 ครั้งต่อปี 50 12.0 

ช่องทางที่ผู้ใช้บริการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานมากที่สุด   
มาติดต่อท่ีหน่วยงานโดยตรง 375 90.1 
โทรศัพท์/SMS 32 7.7 
ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค 7 1.7 
อื่นๆ  2 0.5 

ช่องทางที่ต้องการให้หน่วยงานติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการมากที่สุด 
มาติดต่อท่ีหน่วยงานโดยตรง 288 69.2 
โทรศัพท์/SMS 75 18.0 
จดหมาย 1 0.2 
ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค 47 11.4 
อีเมล์ 2 0.5 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 1 0.2 
อื่นๆ  2 0.5 

 
 จากตารางที่ 6.1 พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.3 เป็นเพศชาย ร้อยละ 37.7   
ส่วนใหญ่มีอายุ 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 25.2 รองลงมาอายุ 15 – 30 ปี ร้อยละ 22.8 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 25.2 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 
29.3 รองลงมาประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.7 มีรายได้ไม่เกิน 15,000 
บาทต่อเดือน ร้อยละ 50.0 รองลงมามีรายได้ 15,001-30,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 28.1 ลักษณะครัวเรือน 
ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเด่ียว มีลูก คิดเป็นร้อยละ 33.9 รองลงมาเป็นครอบครัวขยาย หลายครอบครัวอยู่รวมกัน  
ร้อยละ 28.1 ส่วนใหญ่พักอาศัยในลักษณะบ้านเด่ียว ร้อยละ 41.3 รองลงมาเป็นการพักอาศัยลักษณะอพาร์ทเมนท์/
แฟลต/หอพัก ร้อยละ 20.4 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป    
ร้อยละ 66.3 เข้าใช้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขส่วนใหญ่เป็นคลินิกตรวจโรคท่ัวไป ร้อยละ 63.2 รองลงมา
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เป็นการใช้บริการด้านทันตกรรม ร้อยละ 19.8 และมีการเข้าใช้บริการ 2-6 ครั้งต่อปี ร้อยละ 61.5 นอกจากนี้
ช่องทางที่ผู้ใช้บริการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานมากที่สุด คือ มาติดต่อที่หน่วยงานโดยตรง ร้อยละ 90.1 และ
ช่องทางท่ีต้องการให้หน่วยงานติดต่อส่ือสารกับผู้ใช้บริการมากท่ีสุด คือ มาติดต่อท่ีหน่วยงานโดยตรง ร้อยละ 69.2  
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 จากตารางท่ี 6.2 พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก (x̄=4.42, S.D.=0.81), (x̄=4.39, S.D.=0.82), (x̄=4.36, 
S.D.=0.83) ตามลำดับ โดยประเด็นคำถามที่ผู้ใช้บริการให้ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ
สูงสุด ในระดับมาก คือ ขั้นตอนการให้บริการดำเนินการตามาตรการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (x̄=4.48, S.D.=0.77), (x̄=4.44, S.D.=0.80), (x̄=4.46, S.D.=0.80) ตามลำดับ  
 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ ด้านเจ้าหน้าที ่ผู ้ให้บริการพบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความต้องการ และความคาดหวัง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก (x̄=4.49, S.D.=0.76),     
(x̄=4.47, S.D.=0.78) ตามลำดับ ส่วนความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.51, 
S.D.=0.75) โดยประเด็นท่ีผู้ใช้บริการให้ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจสูงสุด ในระดับมากถึงมาก
ที่สุด คือ ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกผู้มารับบริการ (x̄=4.50, S.D.=0.76),     
(x̄=4.48, S.D.=0.79), (x̄=4.52, S.D.=0.76) ตามลำดับ    
 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของ
หน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกของ
หน่วยงาน อยู่ในระดับมาก (x̄=4.41, S.D.=0.81), (x̄=4.39, S.D.=0.81), (x̄=4.41, S.D.=0.82) ตามลำดับ   
โดยประเด็นท่ีผู้ใช้บริการให้ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจสูงสุด ในระดับมาก คือ การจัดให้มีแสง
สว่างอย่างเพียงพอท่ีจะไม่ทำให้เกิดอันตราย และไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ (x̄=4.44, S.D.=0.79), (x̄=4.44, 
S.D.=0.81), (x̄=4.44, S.D.=0.80) ตามลำดับ           
 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านการแก้ไขข้อร้องเรียนและปัญหา
ต่างๆ ของหน่วยงาน พบว่า ผู ้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจด้านการแก้ไข        
ข้อร้องเรียนและปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก (x̄=4.39, S.D.=0.78), (x̄=4.39, S.D.=0.78),        
(x̄=4.38, S.D.=0.81) ตามลำดับ  
 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู ้ใช ้บริการ ด้านการพัฒนาและปรับปรุง              
การให้บริการของหน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก     
(x̄=4.41, S.D.=0.80), (x̄=4.42, S.D.=0.79) , (x̄=4.43, S.D.=0.80) ตามลำดับ นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄=4.55, S.D.=0.73) 
 
ตารางที่ 6.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีต้องการให้พัฒนาการให้บริการ (ศูนย์บริการสาธารณสุขกลุ่มธนเหนือ) 

จุดเด่นในการให้บริการ 
บริการดี เอาใจใส่ผู้ใช้บริการ 

สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ 
ควรเพิ่มสถานท่ีสำหรับจอดรถยนต์ของผู้ใช้บริการ 
การส่ือสารท่ีชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยเฉพาะกับผู้ใช้บริการกลุ่มผู้สูงอายุ 
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ตอนที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามรายกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขพื ้นที ่กลุ ่มกรุงธนใต้ ได้แก่ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 40 42 47 48 54 58 59 62 และ 65 (n = 551)  
ตารางที่ 7.1 แสดงจำนวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ การติดต่อรับบริการ/การสื่อสารกับ
หน่วยงาน กลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข กลุ่มกรุงธนใต้   

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 182 33.0 
หญิง 369 67.0 

อายุ   
ต่ำกว่า 15 ปี 13 2.3 
15 – 30 ปี  130 23.6 
31 – 40 ปี  109 19.8 
41 – 50 ปี 106 19.2 
51 – 60 ปี  99 18.0 
61 ปีขึ้นไป 94 17.1 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 144 26.1 
มัธยมศึกษา   167 30.3 
อนุปริญญา/ปวส. 94 17.1 
ปริญญาตรี 136 24.7 
สูงกว่าปริญญาตรี 10 1.8 
อื่นๆ  0 0 

อาชีพ   
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 70 12.7 
พนักงานบริษัทเอกชน 62 11.3 
ธุรกิจส่วนตัว (เจ้าของกิจการ) 57 10.3 
รับจ้างท่ัวไป 187 33.9 
ค้าขาย 91 16.5 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 34 6.2 
อื่นๆ 50 9.1 

รายได้   
ยังไม่มีรายได้ 82 14.9 
ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน 290 52.6 
15,001-30,000 บาทต่อเดือน 130 23.6 
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ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
30,001-50,000 บาทต่อเดือน 43 7.8 
60,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 6 1.1 

ลักษณะครัวเรือน   
อยู่คนเดียว 75 13.6 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ีไม่ใช่ครอบครัว เช่น เพื่อน 38 6.9 
ครอบครัวเด่ียว ไม่มีลูก 89 16.2 
ครอบครัวเด่ียว มีลูก 241 43.7 
ครอบครัวขยาย/หลายครอบครัวอยู่ร่วมกัน 108 19.6 
อื่นๆ 0 0 

ลักษณะที่อยู่อาศัย   
บ้านเด่ียว 234 42.5 
ทาวน์เฮาส์ 135 24.5 
ตึกแถว/อาคารพาณิชย์ 58 10.5 
คอนโดมิเนียม 28 5.1 
อพาร์ทเมนท์/แฟลต/หอพัก 96 17.4 

ระยะเวลาที่ท่านอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร   
ไม่เกิน 1 ปี 21 3.8 
1-4 ปี 67 12.2 
5-9 ปี 106 19.2 
10 ปีขึ้นไป 357 64.8 

การเข้าใช้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขในแต่ละด้าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ตรวจโรคท่ัวไป 385 66.6 
ทันตกรรม 94 16.3 
สุขภาพจิต 2 0.3 
กายภาพ 11 1.9 
คลินิกสุขภาพเด็กดี 27 4.8 
คลินิกวัยทอง 2 0.3 
คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร 17 2.9 
บริการเยี่ยมบ้าน 40 6.9 

ความถ่ีในการติดต่อเข้ารับบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข   
ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี 110 20.0 
2-6 ครั้งต่อปี        314 57.0 
7-12 ครั้งต่อป ี 103 18.6 
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ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
มากกว่า 12 ครั้งต่อปี 24 4.4 

ช่องทางที่ผู้ใช้บริการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานมากที่สุด   
มาติดต่อท่ีหน่วยงานโดยตรง 392 71.1 
โทรศัพท์/SMS 110 20.0 
จดหมาย 1 0.2 
ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค 37 6.7 
อีเมล์ 2 0.4 
เว็บไซด์หน่วยงาน 9 1.6 

ช่องทางที่ต้องการให้หน่วยงานติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการมากที่สุด 
มาติดต่อท่ีหน่วยงานโดยตรง 227 41.2 
โทรศัพท์/SMS 212 38.5 
จดหมาย 3 0.5 
ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค 66 12.0 
อีเมล์ 14 2.5 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 29 5.3 

 

 จากตารางที่ 7.1 พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.0 เป็นเพศชาย ร้อยละ 33.0   

ส่วนใหญ่มีอายุ 15 – 30 ปี ร้อยละ 23.6 รองลงมาอายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 19.8 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา ร้อยละ 30.3 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 33.9 มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อ

เดือน ร้อยละ 52.6 รองลงมามีรายได้ 15,001-30,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 23.6 ลักษณะครัวเรือนส่วนใหญ่

เป็นครอบครัวเด่ียว มีลูก คิดเป็นร้อยละ 43.7 รองลงมาเป็นครอบครัวขยาย หลายครอบครัวอยู่รวมกัน ร้อยละ 

19.6 ส่วนใหญ่พักอาศัยในลักษณะบ้านเด่ียว ร้อยละ 42.5 รองลงมาเป็นการพักอาศัยลักษณะทาวน์เฮาส์ ร้อยละ 

24.5 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลา 10 ปีข้ึนไป ร้อยละ 64.8 เข้าใช้บริการ

ของศูนย์บริการสาธารณสุขส่วนใหญ่เป็นคลินิกตรวจโรคทั่วไป ร้อยละ 66.6 รองลงมาเป็นการใช้บริการด้าน     

ทันตกรรม ร้อยละ 16.3 และมีการเข้าใช้บริการ 2-6 ครั้งต่อปี ร้อยละ 57.0 นอกจากนี้ช่องทางที่ผู้ใช้บริการ

ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานมากที่สุด คือ มาติดต่อที่หน่วยงานโดยตรง ร้อยละ 71.1 และช่องทางที่ต้องการให้

หน่วยงานติดต่อส่ือสารกับผู้ใช้บริการมากท่ีสุด คือ มาติดต่อท่ีหน่วยงานโดยตรง ร้อยละ 41.2 รองลงมาคือช่องทาง

โทรศัพท์/SMS ร้อยละ 38.5 
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 จากตารางท่ี 7.2 พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก (x̄=4.27, S.D.=0.80), (x̄=4.26, S.D.=0.80), (x̄=4.24, 
S.D.=0.80) ตามลำดับ โดยประเด็นคำถามท่ีผู้ใช้บริการให้ความต้องการ และความคาดหวังสูงสุด ในระดับมาก 
คือ มีจุดแรกรับในการช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น คัดกรองผู้ใช้บริการ ให้คำแนะนำในการขอรับบริการ
หรือช่วยเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มต่างๆ และการจัดระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรม (x̄=4.30, 
S.D.=0.78), (x̄=4.30, S.D.=0.79) ตามลำดับ ประเด็นคำถามท่ีผู้ใช้บริการให้ความพึงพอใจสูงสุด ในระดับมาก
คือ กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจนไม่ยุ่งยากซับซ้อน และการจัดระบบคิวเพื่อให้บริการได้
อย่างเป็นธรรม (x̄=4.31, S.D.=0.75), (x̄=4.30, S.D.=0.78) ตามลำดับ      
 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ ด้านเจ้าหน้าที ่ผู ้ให้บริการ พบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก (x̄=4.35, 
S.D.=0.74), (x̄=4.35, S.D.=0.74), (x̄=4.35, S.D.=0.73) ตามลำดับ โดยประเด็นที่ผู ้ใช้บริการให้ความต้องการ   
ความคาดหวัง และความพึงพอใจสูงสุด ในระดับมาก คือ ความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย บุคลิกภาพ และความ
น่าเช่ือถือ (x̄=4.37, S.D.=0.76), (x̄=4.36, S.D.=0.74), (x̄=4.37, S.D.=0.73) ตามลำดับ    
 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของ
หน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกของ
หน่วยงาน อยู่ในระดับมาก (x̄=4.28, S.D.=0.78), (x̄=4.26, S.D.=0.79), (x̄=4.25, S.D.=0.80) ตามลำดับ   
โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการให้ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจสูงสุด ในระดับมาก คือ การจัดให้มี    
แสงสว่างอย่างเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดอันตราย และไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ (x̄=4.31, S.D.=0.75),       
(x̄=4.30, S.D.=0.75), (x̄=4.31, S.D.=0.77) ตามลำดับ           
 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านการแก้ไขข้อร้องเรียนและปัญหาต่างๆ 
ของหน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจด้านการแก้ไขข้อร้องเรียนและปัญหา
ต่าง  ๆของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก (x̄=4.29, S.D.=0.77), (x̄=4.27, S.D.=0.79), (x̄=4.26, S.D.=0.78) ตามลำดับ  
 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู ้ใช ้บริการ ด้านการพัฒนาและปรับปรุง              
การให้บริการของหน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก     
(x̄=4.27, S.D.=0.80), (x̄=4.25, S.D.=0.82) , (x̄=4.25, S.D.=0.80) ตามลำดับ โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการให้ความ
ต้องการสูงสุด ในระดับมาก คือ การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (x̄=4.29, S.D.=0.78) 
ประเด็นท่ีผู้ใช้บริการให้ความคาดหวังสูงสุด ในระดับมาก คือ การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ให้บริการ (x̄=4.27, S.D.=0.79) และประเด็นที่ผู้ใช้บริการให้ความพึงพอใจสูงสุด ในระดับมาก คือ การพัฒนาและ
ปรับปรุงทักษะ ความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (x̄=4.29, S.D.=0.79) นอกจากนี้ผล
สำรวจยังพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมท้ัง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก (x̄=4.30, S.D.=0.74) 
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ตารางที่ 7.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีต้องการให้พัฒนาการให้บริการ (ศูนย์บริการสาธารณสุขกลุ่มธนใต้) 

จุดเด่นในการให้บริการ 
บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขมีความสะอาดและภูมิทัศน์ร่มรื่น 

สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ 
ควรปรับปรุงสถานท่ีให้เพียงพอต่อการใช้บริการ 
ควรบำรุง รักษา สถานท่ีท่ีมีความชำรุดหรือเสียหาย 
ควรเพิ่มสถานท่ีสำหรับจอดรถยนต์ของผู้ใช้บริการ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 



รหัสแบบส ำรวจ __ __ __ __   รหัสส่วนรำชกำร ศ. __ __   ส ำรวจครั้งท่ี 1 ลงช่ือผู้ส ำรวจ________________ 

แบบส ำรวจควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข สังกัดส ำนักอนำมัย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำม 
1.1 เพศ  (1) ชำย                                  (2) หญิง 
1.2 อำยุ (นับปี)  (1) ต่ ำกว่ำ 15 ปี  (2) 15-30 ปี  (3) 31-40 ปี      (4) 41-50 ปี  (5) 51-60 ปี  (6) 61 ปีขึ้นไป 

1.3 ระดับกำรศึกษำสูงสุด  (1) ประถมศึกษำหรือต่ ำกว่ำ  (2) มัธยมศึกษำ   (3) อนุปริญญำ/ปวส.  (4) ปริญญำตรี 
 (5) สูงกว่ำปริญญำตร ี  (6) อื่นๆ โปรดระบุ......................................................................... 

1.4 ประกอบอำชีพ  (1) ข้ำรำชกำร/พนักงำนของรัฐ/รัฐวิสำหกิจ  (2) พนักงำนบริษัทเอกชน                          (3) ธุรกิจส่วนตัว (เจ้ำของกิจกำร)  (4) รับจ้ำงท่ัวไป 
 (5) ค้ำขำย  (6) นักเรียน/นิสิต/นักศึกษำ  (7) อื่นๆ ระบ…ุ……………………………………………………….…………… 

1.5 รำยได้ต่อเดือนของผู้ตอบ
แบบสอบถำม 

 (1) ยังไม่มีรำยได้ 
 (4) 30,001-50,000 บำทต่อเดือน 

 (2) ไม่เกิน 15,000 บำทต่อเดือน 
 (5) 60,000 บำทต่อเดือนขึ้นไป 

 (3) 15,001-30,000 บำทต่อเดือน 

1.6 ลักษณะครัวเรือน  (1) อยู่คนเดียว                        
 (4) ครอบครัวเด่ียว มีลูก 

 (2) อยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ีไม่ใช่ครอบครัว เช่น เพื่อน 
 (5) ครอบครัวขยำย/หลำยครอบครัวอยู่ร่วมกัน 

 (3) ครอบครัวเด่ียว ไม่มีลูก 
 (6) อื่นๆ โปรดระบุ.................................................. 

1.7 ลักษณะท่ีอยู่อำศัย   (1) บ้ำนเด่ียว  (2) ทำวน์เฮำส์                 (3) ตึกแถว/อำคำรพำณิชย์  (4) คอนโดมิเนียม  
 (5) อพำร์ทเมนท์/แฟลต/หอพัก  (6) อื่นๆ โปรดระบุ....................................................................................................................................... 

1.8 ระยะเวลำท่ีท่ำนอยู่อำศัยในกรุงเทพมหำนคร   (1) ไม่เกิน 1 ปี  (2) 1-4 ปี  (3) 5-9 ปี  (4) 10 ปีข้ึนไป 
1.9 ท่ำนใช้บริกำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุขในด้ำนใด 
เป็นประจ ำ 

 ตรวจโรคท่ัวไป            ทันตกรรม              สุขภำพจิต             กำยภำพ             คลินิกสุขภำพเด็กดี 
 คลินิกวัยทอง              คลินิกผู้สูงอำยุครบวงจร                            บริกำรเยี่ยมบ้ำน                           

 
ส่วนที่ 2 กำรติดต่อรับบริกำร/กำรสื่อสำรกับหน่วยงำน 
2.1 ควำมถ่ีในกำรติดต่อ/เข้ำรับบริกำรของศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข 

 (1) ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี  (2) 2-6 ครั้งต่อปี         (3) 7-12 ครั้งต่อปี  (4) มำกกว่ำ 12 ครั้งต่อปี 

2.2 ท่ำนติดต่อส่ือสำรกับศูนย์บริกำรสำธำรณสุขผ่ำน
ช่องทำงใดมำกท่ีสุด 

 (1) มำติดต่อท่ีหน่วยงำนโดยตรง 
 (4) ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค 

 (2) โทรศัพท์/SMS 
 (5) อีเมล์ 

 (3) จดหมำย 
 (6) เว็บไซต์ของหน่วยงำน 

 (7) อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................................................................ 
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2.3 ท่ำนต้องกำรให้ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขติดต่อส่ือสำร
กับท่ำนผ่ำนช่องทำงใดมำกท่ีสุด 
 

 (1) มำติดต่อท่ีหน่วยงำนโดยตรง 
 (4) ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค 

 (2) โทรศัพท์/SMS 
 (5) อเีมล์ 

 (3) จดหมำย 
 (6) เว็บไซต์ของหน่วยงำน 

 (7) อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................................................................ 
 

ส่วนที่ 3 ควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรทั่วไปของหน่วยงำน เม่ือท่ำนมำติดต่อหน่วยงำนโดยตรง 
ค ำช้ีแจง  โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องท่ีตรงกับระดับควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจของท่ำน 

ข้อ ประเด็นข้อค ำถำม 
ควำมต้องกำร/ ควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
3.1 ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
1 กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำรมีควำมชัดเจนไม่ยุ่งยำกซับซ้อน                
2 มีจุดแรกรบั ในกำรชวยอ ำนวยควำมสะดวกตำงๆ เชน คัดกรองผูรับบริกำร ใหค ำแนะน ำในกำร ขอรับ

บริกำร หรือชวยเตรียมเอกสำร กรอกแบบฟอรมตำง ๆ 
               

3 กำรใหบริกำรนอกเวลำรำชกำร หรือตำมเวลำท่ีสอดคลองกับควำมตองกำรของผูรับบริกำรในแตละพื้นท่ี                
4 กำรแจ้งหรือแสดงขั้นตอน ระยะเวลำ และเอกสำรท่ีต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร                
5 กำรจัดล ำดับข้ันตอนกำรบริกำรท่ีง่ำยต่อกำรให้บริกำรและรับบริกำร เพื่อให้ผู้รับบริกำรไม่ต้องรอคอยนำน                
6 กำรจัดระบบคิวเพื่อให้บริกำรได้อย่ำงเป็นธรรม                
7 ขั้นตอนกำรให้บริกำรด ำเนินกำรตำมำตรกำรลดควำมเส่ียงกำรแพร่กระจำยของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019                
8 กำรออกแบบขั้นตอนกำรให้บริกำรและสถำนท่ีค ำนึงถึง ผู้พิกำร สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอำยุ                
9 มีระบบกำรให้บริกำรแบบออนไลน์ท่ีเข้ำถึงได้ง่ำย                
10 มีแบบฟอร์มกำรขอรับบริกำรต่ำงๆ ท่ีง่ำยและ ไม่ซ้ ำซ้อน หรือใช้แบบฟอร์มทำงอิเล็กทรอนิกส์                
3.2 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
1 ควำมเรียบร้อยของเครื่องแต่งกำย บุคลิกภำพ และควำมน่ำเช่ือถือ                
2 ควำมสุภำพ มนุษยสัมพันธ์ และกำรให้เกียรติผู้มำติดต่อรับบริกำร                
3 ควำมกระตือรือร้น เอำใจใส่ ช่วยเหลือ และอ ำนวยควำมสะดวกผู้มำรับบริกำร                
4 ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น กำรตอบค ำถำม ช้ีแจงข้อสงสัยเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน                
5 ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ไม่หำผลประโยชน์ในทำงมิชอบ 
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ข้อ ประเด็นข้อค ำถำม 
ควำมต้องกำร/ ควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
3.3 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของหน่วยงำน 
1 กำรจัดภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อกำรพักผ่อนหย่อนใจและจัดสรรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก เช่น จุดบริกำรน้ ำด่ืม เก้ำอี้นั่งพักรอ                 
2 ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงจุดให้บริกำร ไม่แออัด และค ำนึงถึงกำรให้บริกำรผู้มำใช้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง                
3 ควำมชัดเจนของป้ำย ข้อควำม สัญลักษณ์บอกจุดบริกำร/ป้ำยประชำสัมพันธ์                
4 ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบของสถำนท่ีให้บริกำร                
5 กำรจัดให้มีแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอท่ีจะไม่ท ำให้เกิดอันตรำย และไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรให้บริกำร                
6 จ ำนวนห้องน้ ำ/ห้องน้ ำผู้พิกำร ควำมสะอำดและถูกสุขลักษณะ                
7 ก ำหนดพื้นท่ีเขตปลอดบุหรี่ และ/หรือ จัดให้มีเขตสูบบุหรี่เป็นกำรเฉพำะได้ในบริเวณท่ีเหมำะสม                
8 มีระบบกำรขนสงสำธำรณะท่ีเขำถึงสถำนท่ีบริกำรเพื่อใหสะดวกตอกำรเดินทำง                 

3.4 ด้ำนกำรแก้ไขข้อร้องเรียนและปัญหำต่ำงๆของหน่วยงำน 
1 ควำมหลำกหลำยของช่องทำงในกำรรับฟังปัญหำ/ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน                
2 ควำมรวดเร็วในกำรแก้ไขปัญหำท่ีร้องเรียนเข้ำไป                
3 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำด้ำนต่ำงๆได้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร                

3.5 ด้ำนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
1 กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำร ข้ันตอนกำรให้บริกำร                
2 กำรพัฒนำและปรับปรุงทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และบุคลิกภำพของเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร                
3 กำรพัฒนำและปรับปรุงภูมิทัศน์ อำคำร สถำนท่ี และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร                 
4 กำรพัฒนำและปรับปรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรให้บริกำร                
5 กำรพัฒนำและปรับปรุงควำมรวดเร็วและ ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำหรือข้อร้องเรียน                

ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรโดยรวมทั้ง 5 ด้ำน (3.1-3.5) 
1 ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรโดยรวม                

 




