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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจยัในครั้งนี้เปนการศึกษาวจิัยเชงิสํารวจ   มีวัตถุประสงคเพื่อประเมนิความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการไดรับบริการเฝาระวัง  ปองกัน  และควบคุมโรค   กลุมตัวอยาง  คือประชาชนที่มารับบริการใน
หนวยงานดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ในสังกัดสํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ 12 จังหวดัสงขลา 
ประกอบดวย  ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   ทาอากาศยานหาดใหญ    ดานควบคุมโรคติดตอระหวาง
ประเทศ   ทาเรือสงขลา   ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   สะเดา   ดานควบคุมโรคติดตอระหวาง
ประเทศ   ปาดังเบซาร   ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   สุไหงโก-ลก    และดานควบคุมโรคติดตอ
ระหวางประเทศ   เบตง   จาํนวน  447  ราย   เก็บขอมูลระหวางวันที่  1 – 30  เมษายน  2548 จากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของประชาชนตอการไดรับบริการเฝาระวัง  ปองกันและควบคุมโรค   ที่กรมควบคุมโรคจัดทําขึ้น
และผานการทดสอบความเทีย่งเรียบรอยแลว   แลวนํามาวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ   รอยละ   คาเฉลี่ย   และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย พบวาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการไดรับบริการเฝาระวัง   ปองกัน   และ
ควบคุมโรค  ในดานการบรกิารตอนรับ    การทําบัตรใหม    ระยะเวลารอตรวจ    ความกระชบัของขั้นตอน
ใหบริการ    ความรูความสามารถและความชํานาญของเจาหนาที่    ความพรอมและความเต็มใจในการใหบริการ   
คุณภาพของอปุกรณและเวชภัณฑ    ความเพียงพอของอุปกรณและเวชภณัฑ    บรรยากาศและสิ่งแวดลอม     
ความสะอาดของอาคารและสถานที่    และความสะดวกในการรับบริการ  มีความพึงพอใจในระดับสูง   รอยละ 
10.9   พึงพอใจปานกลาง   รอยละ 68.1   และมีความพึงพอใจในระดับต่ํา   รอยละ  21.0   คาเฉลี่ย  (Mean) 
เทากับ 42.4    คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)  เทากับ  6.68  โดยพบวามีความพึงพอใจดานการบริการตอนรับ 
มากที่สุด  รอยละ  34.7  และมีความพึงพอใจระดับปานกลางมากที่สุด คือ ดานบรรยากาศและส่ิงแวดลอม   

รอยละ 32.7    ดานขอมูลการไดรับบริการปองกัน   ควบคุมโรค/ภยัสุขภาพ  พบวา  กลุมตัวอยางเคยไดรับ
บริการความรูเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรค  รอยละ  71.6  และเคยไดรับบริการดานอุปกรณ ยา เวชภณัฑ
เพื่อการปองกนัและควบคุมโรค  รอยละ 63.5  ระดับการปรับปรงุ   พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเหน็วา   อาคาร
สถานที่   บรรยากาศและสิ่งแวดลอม    คุณภาพบุคลากร   จํานวนบุคลากร  ขั้นตอนการใหบริการ  คุณภาพ
อุปกรณและเวชภัณฑที่ใหบริการ   และปริมาณอุปกรณและเวชภณัฑที่ใหบริการ   อยูในระดับที่ไมตอง
ปรับปรุง   รอยละ 18.6    ปรับปรุงเล็กนอย   รอยละ 68.7   และตองปรับปรุงอยางมาก   รอยละ 12.8  คาเฉลี่ย 
(Mean)  เทากับ 11.0   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)  เทากับ 3.06  โดยพบวาปริมาณอุปกรณและเวชภัณฑที่
ใหบริการควรปรับปรุงมากที่สุด  รอยละ 8.3  รองลงมาคือ จํานวนบุคลากร  รอยละ 7.3 



บทที่ 1 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

 จากการที่กรมควบคุมโรคไดมีการเปลี่ยนแปลง กระบวนการบรหิารแผนงานและงบประมาณแบบ
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร (Strategic performance based budgeting)  ที่ใหความสําคัญกับการ
กําหนดพันธกจิ (Mission)  ขององคกร จุดมุงหมาย วตัถุประสงค กลยุทธ แผนงาน งาน/โครงการ อยางเปน
ระบบ มีการตดิตามและประเมินผลสม่ําเสมอ เพื่อวดัผลสําเร็จของงาน เปนระบบที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการ 
ทรัพยากร การเงิน และพัสดุ ที่สะทอนใหเห็นถึงผลสําเร็จของงานหรือพันธกิจตางๆ ขององคกร หรือของรัฐ
ภายใตระบบการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (Good governance) เพื่อกอใหเกดิประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนและทําใหประเทศชาติมั่งคั่ง มั่นคง และพึ่งตนเองได และมีการนําระบบการบริหารงานแบบสมดุล 
(Balance Scorecard :BSC) มาใช ซ่ึงแบงเปน 4 มุมมอง คือ มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective) มุมมอง
ดานลูกคา (Customer Perspective) มุมมองดานกระบวนการภายใน  (Internal Process Perspective)  และมุมมอง
ดานการเรียนรูและพัฒนา (Learning and Growth Perspective) 
 

 ในมิติดานลูกคา ความพึงพอใจของลูกคาถือเปนตัวช้ีวดัสําคัญในการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
ขององคกรวา การดําเนินการสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากนอยเพียงใด ในภาวะที่มกีาร
แขงขันดานบริการ และลูกคาสามารถมีทางเลือกในการหาบริการที่ตอบสนองความตองการของตนเองไดดีที่สุด 
ทําใหองคกรดานบริการมีความตื่นตัวพฒันาและปรับปรุงคุณภาพบรกิารของตนมากขึ้นอยางเห็นไดชัด และใช
การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเปนตัวช้ีวัดสาํคัญในการประเมินคณุภาพของการใหบริการ 
เชนเดยีวกับองคกรที่ใหบริการดานสุขภาพ ซ่ึงตองเนนคุณภาพของบริการและประสิทธิภาพ มาตรฐานของ
บริการอยางเครงครัด เพราะเกี่ยวของกับสุขภาพอนามยัและชีวิตของผูรับบริการ 
 

 ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ  เปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12 
จังหวดัสงขลา กรมควบคุมโรค ซ่ึงเปนหนวยบริการประชาชนและผูเดินทางระหวางประเทศ จึงมีความจําเปน
ในการประเมนิผลการดําเนนิงานในดานตาง ๆ ตามหลักการบริหารงานแบบสมดุล บริการดานคุณภาพการ
ใหบริการ จงึเปนมิติหนึ่งในการประเมนิ เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพของการใหบริการตอลูกคา ดังนัน้      
ดานควบคุมโรคตดิตอระหวางประเทศ ในสังกัดสํานกังานปองกนัควบคุมโรคที่ 12 จังหวดัสงขลา จึงได
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการไดรับบริการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค เพื่อนําผลการ
ประเมินไปปรบัปรุงคุณภาพของการใหบริการตอไป 
 

 
 
 
 
 



วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการไดรับบริการ  การเฝาระวัง  ปองกัน  และควบคุมโรค 
 

ขอบเขตการวจัิย 
 

 การศึกษาวิจยัคร้ังนี้    ทําการศึกษาความพงึพอใจของประชาชนผูมารับบริการในหนวยงานดานควบคุม
โรคติดตอระหวางประเทศ  ในสังกัดสํานกังานปองกนัควบคุมโรคที่ 12  จังหวดัสงขลา   จํานวน   6    แหง      
ไดแก  ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   ทาอากาศยานหาดใหญ   ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    
ทาเรือสงขลา   ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สะเดา     ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ        
ปาดังเบซาร    ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สุไหงโก-ลก    และดานควบคุมโรคติดตอระหวาง
ประเทศ  เบตง    ระหวางวันที่  1 – 30  เมษายน  2548 
 

นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 
 

 ความพึงพอใจตอบริการ  หมายถึง   การแสดงความรูสึกในทางบวกตอบริการที่ไดรับ ในที่นีว้ดัการ
แสดงความรูสึกในดานดีของผูรับบริการตอบริการดานการเฝาระวัง  ปองกัน  และควบคุมโรค 
 ประชาชน  หมายถึง  ประชาชนผูมาใชบริการตอบริการดานการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค     
ในหนวยงานดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ  ในสังกัดสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวดัสงขลา 
 การเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค  หมายถึง  การตรวจรักษา   การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค  การให
ความรู   คําแนะนํา    การใหสุขศึกษาเกีย่วกับโรคติดตอตางๆ   ในหนวยงานดานควบคุมโรคติดตอระหวาง
ประเทศ    ในสังกัดสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. ทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการไดรับบริการ การเฝาระวงั  ปองกันและควบคุมโรค 
2. นําขอมูลมาปรับปรุงคุณภาพระบบบริการของดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   ในสังกัด

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12  จังหวดัสงขลา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



บทที่  2 

การทบทวนวรรณกรรม 
 
 การศึกษาวิจยัคร้ังนี้ ไดศึกษาแนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัที่เกี่ยวของ เพือ่เปนแนวทางในการกําหนด
กรอบแนวคิด และรูปแบบการวิจัยดังนี ้
 

 1.    แนวคดิพืน้ฐานของการประเมินองคกร 
2 แนวคดิ และทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
3.   งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิดพืน้ฐานของการประเมินผลองคกร 
 

 สุขุม (2530) กลาววา  การประเมินผล หมายถึง กระบวนการทีก่ระทาํอยางมีระบบ เพื่อประเมินและ   
วัดปจจัยทีน่ําเขาจริง กระบวนการผลิต และการดําเนินการที่ไดกําหนดไว 

พสุ (2545) กลาวถึงการประเมินผลองคกร วาเปนแนวคิดที่มีมานานแลว และถือเปนหนึ่งในหนาที่
ทางการจัดการของผูบริหาร โดยหนาที่ทางการจัดการทัง้ 4 ประกอบดวย การวางแผน (Planning)  การจัดองคกร 
(Organizing) การสั่งการและชี้นํา (Leading) และ การประเมินผลและควบคุม (Controlling)  
  

 การประเมินผลเปนกระบวนการที่เรียบงายและตรงไปตรงมา ซ่ึงกระบวนการในการควบคุมและ
ประเมินผลจะประกอบไปดวยขั้นตอนตางๆ ที่สําคัญ คือ 
 1. การกําหนดสิ่งที่จะวัดหรือประเมินวาจะประเมินในจุดหรือส่ิงใด ซ่ึงการกําหนดสิ่งที่จะประเมินนี้
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน 
 2. กําหนดตวัช้ีวัด (Performance Indicators) หรือเครื่องมือที่จะใชวัดในสิ่งที่ตองการวดั เชน ถาผูบริหาร
ตองการที่จะวดัความสามารถในการหากําไรขององคกร ตัวช้ีวัดหรือเครื่องมือที่จะใชสามารถเปนกําไรของ
องคกร หรือผลตอบแทนของการลงทุน เปนตน 
 3. กําหนดเกณฑมาตรฐานหรือตัวเปรยีบเทียบสําหรับตัวช้ีวดัแตละตัว ซ่ึงการกําหนดมาตรฐานนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อใหองคกรสามารถทราบไดวาการดําเนนิงานขององคกรนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรทราบได
วา การดําเนินงานขององคกรเปนไปตามมาตรฐานหรือเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม โดยทั่วไปการกําหนดตัวช้ีวัดใน
ขั้นที่ 2 หรือการกําหนดมาตรฐานในขั้นที่ 3 มักจะดําเนนิการกอนทีจ่ะมีการประเมนิผล โดยสามารถกําหนดได
ตั้งแตขั้นตอนการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร ถาองคกรมีกระบวนการและขั้นตอนการ
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายที่ด ีและวัตถุประสงคที่มีลักษณะที่เหมาะสมแลว มักจะมกีารนําวัตถุประสงค
นั้นกลับมาใชเปนตัวช้ีวัดและมาตรฐานอีกที ปจจุบันการกําหนดตัวช้ีวัด หรือมาตรฐานขององคกร มักจะอาศัย
วิธีการทํา Benchmarking หรือการเปรียบเทยีบกับองกรอืน่ ทั้งในอุตสาหกรรมเดยีวกนัและนอกอุตสาหกรรม 
 4. การประเมนิผลการดําเนนิงานที่เกดิขึ้น โดยใชตัวช้ีวดัที่ไดกําหนดขึ้น เปนแนวทางในการประเมิน
และเก็บขอมูล ถาเปนการประเมินผลในระดับบุคคล การเก็บขอมูลสามารถทําไดโดยการสังเกตพฤติกรรมหรือ
การใหผูบังคับบัญชาประเมินในระดับองคกรแลว ระบบขอมูลขององคกรถือวาเปนหัวใจที่สําคัญสําหรับการ
ประเมินผลระดับองคกร ทั้งนี้เนื่องจากในการประเมินผลองคกรขอมูลตาง ๆ ที่จะใชในการประเมินผลจะตอง
มาจากแหลงตาง ๆ หลายแหง ทั้งจากงบการเงินตาง ๆ ขอมูลดานการผลิต ขอมูลดานการตลาด หรือขอมูล



ทางดานบุคลากร ซ่ึงในปจจุบันองคกรทัง้ขนาดใหญและขนาดเล็กไดใชระบบขอมูลสารสนเทศในรูปแบบตาง 
ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลในการประเมินผล 
 5. เปรียบเทียบผลที่ไดรับจากการประเมินกบัมาตรฐานหรอืเกณฑทีก่ําหนดไววาผลการดําเนินงาน
เปนไปตามเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไวหรือไม ซ่ึงถาผลที่ออกมามีความแตกตางจากเกณฑทีก่าํหนดไว แต
ผูบริหารไมสามารถยอมรับความแตกตางนัน้ได กจ็ะมแีนวทางในการดาํเนินงาน 2 วิธี ไดแก การปรบัปรุงผล
การดําเนนิงานใหดีขึ้น และ แกไขมาตรฐานหรือเกณฑ ถามาตรฐานนัน้สูงหรือต่ําเกนิไป 
 ดังนั้น สรุปไดวา การประเมนิผล จะบงบอกถึงประสิทธิผลของงานในองคกรนั้นๆ ตลอดจนทราบ
ปญหา อุปสรรคการดําเนินงาน และขอเสนอแนะปรับปรุงแกไขในงานบริการตอไป 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 

 Aday and Anderson. (1975)   นักวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ตอบริการรักษาพยาบาลในสหรัฐอเมริกา เมื่อป ค.ศ. 1975 โดยทําการสมัภาษณความคิดเห็นของประชาชนตอ
ศูนยบริการสขุภาพจํานวน  4,966  ราย พบวาเรื่องที่ประชาชนไมพอใจมากที่สุดคอืความไมสะดวกในการรับ
บริการและคาใชจายในการรับบริการ ซ่ึงอเดยและแอนเดอรเซน ไดช้ีถึงปจจัยพืน้ฐาน  6  ประการ ที่เกี่ยวของ
กับความพึงพอใจของผูรับบริการรักษาพยาบาล และความรูสึกของผูปวยที่ไดรับจากบริการมาดังนี ้

1. ความพึงพอใจตอความสะดวกที่ไดรับจากการบริการ (Convenience) แบงออกเปน 
1.1 การใชเวลารอคอยในสถานบริการ (office waiting time) 
1.2 การไดรับการดูแลเมื่อมีความตองการ(availability or care when need) 
1.3 ความสะดวกที่ไดรับในสถานบริการ (base of getting to care) 
2. ความพึงพอใจตอการประสานบริการ (Coordination) แบงออกเปน 
2.1 การไดรับบริการทุกประเภทในสถานที่เดยีว คือผูปวยสามารถขอรับบริการไดทุกประเภทตาม

ความตองการของผูปวย (getting all need at one place) 
2.2 แพทยใหความสนใจสุขภาพทั้งหมดของผูปวย ไดแก ดานรางกายและจิตใจ (concern of doctor for 

overall health) 
2.3 แพทยมกีารตดิตามผลการรักษา (follow-up care) 
3. ความพึงพอใจตออัธยาศัยความใสใจของผูใหบริการ (courtesty) ไดแก การแสดงอัธยาศัยทาทางทีด่ ี

เปนกันเองของผูใหบริการ และแสดงความสนใจหวงใยตอผูปวย 
4. ความพึงพอใจตอขอมูลที่ไดรับจากบริการ (Medical information) 
4.1 การใหขอมูลเกี่ยวกับสาเหตกุารเจ็บปวย (information about what was wrong) 
4.2 ขอมูลเกี่ยวกับการใหการรักษาแกผูปวย (information about treatment) เชน การปฏิบัติตนของ

ผูปวยและการใชยา เปนตน 
5. ความพึงพอใจตอคุณภาพบรกิาร (quality of care) ไดแก คุณภาพของการดูแลทั้งหมดที่ผูปวยไดรับ

ในทัศนะของผูปวยที่มีตอบริการของโรงพยาบาล 
6. ความพึงพอใจตอคาใชจายเมือ่ใชบริการ (out of pocket) ไดแก คาใชจายตาง ๆ ที่ผูปวยจายไปกับ

การรักษาความเจ็บปวย 
 



 Ernest and Llgen. (1980)  กลาววา  ความพงึพอใจเปนแรงจูงใจของมนษุยที่ตั้งอยูบนความตองการ
พื้นฐาน (Basic need) มีความเกี่ยวของกันอยางใกลชิดกบัผลสัมฤทธ์ิและแรงจูงใจ(incentive) และพยายาม
หลีกเลี่ยงส่ิงทีไ่มตองการ 
 

 Mullins. (1985)  กลาววา ความพึงพอใจเปนทัศนคติของบุคคลที่มีตอส่ิงตางๆ หลายๆ ดาน เปนสภาพ
ภายในที่มีความสัมพันธกับความรูสึกของบุคคล ที่ประสบกับความสําเร็จในงานทั้งดานปริมาณและคุณภาพ เกิด
จากมนษุยจะมแีรงผลักดัน บางประการในตัวบุคคล ซ่ึงเกิดจากการที่ตนเองพยายามจะบรรลุถึงเปาหมาย
บางอยาง เพื่อที่จะตอบสนองตอความตองการหรือความคาดหวังที่มีอยู และเมื่อบรรลุเปาหมายนัน้แลว จะเกิด
ความพอใจ เปนผลสะทอนกลับไปยังจดุเริม่ตน เปนกระบวนการหมุนเวียนตอไปอีก 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

Vroom. (1994)  กลาววา ทัศนะและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใชแทนกนัได เพราะทั้งสองคํานี้
จะหมายถึงผลที่ไดจากการทีบุ่คคลเขาไปมีสวนรวมในสิง่นั้น ทัศนคติดานบวกจะแสดงใหเห็นสภาพความพึง
พอใจในสิ่งนัน้ และทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจ 

Thomas and Earl. (1995)  ไดใหแนวคิดความพึงพอใจไววา  การวัดความความพึงพอใจ เปนวิธีการหนึ่ง
ที่ใชกันอยู เพื่อใหทราบผลของการใหบริการที่ดีเลิศ ที่ทําใหลูกคาพึงพอใจ เปนสิ่งที่บริษัทเชื่อวามีคุณคาและ
ควรใหความเขาใจในความตองการและปญหาของลูกคาในการใหบริการดานสุขภาพ ผูบริหารขององคกรตองมี
ความรับผิดชอบในการปรบัปรุงคุณภาพใหเกิดประสิทธิผลและไดผลดีอยางตอเนื่อง ดังนั้น การสํารวจความ  
พึงพอใจของผูปวย จงึเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจดัการดานบรกิารดูแลสุขภาพ 

พิชาย  (2537)  ไดเสนอปจจัยที่มีความเกี่ยวของและเปนสาเหตุที่ทาํใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ
หรือไมพอใจตอการรับบริการ ประกอบดวย 

1. ตัวแปรดานระบบการใหบริการ 
2. ตัวแปรดานกระบวนการใหบริการ 
3. ตัวแปรดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
โดยที่ความพงึพอใจเกิดจากตัวแปรทั้งสามที่ปฏิสัมพันธในเชิงภาพรวมและกอความรูสึกสะทอน

ออกมา รายละเอียดของตวัแปร 3 ดาน มีดงันี้ 
1. ตัวแปรดานระบบการใหบริการ หมายถึง องคประกอบและโครงขายที่สัมพันธกันของกจิกรรม

บริการตาง ๆ ตัวช้ีวดัสาเหตดุานนี้ไดแก  

ความตองการหรือความคาดหวัง แรงผลักดัน 
(พฤติกรรม/การกระทํา) 

เปาหมาย 

ความพอใจ(ผลสะทอนกลับ) 



  1.1 ความสะดวกในเงื่อนไขการขอรับบริการ ซ่ึงจะดูความยากงาย และความมากนอยของเงื่อนไข ที่
จะทําใหเกดิสทิธิในการรับบริการ เชน การทําบัตรประจําตวัผูปวย จะตองมีเงื่อนไขอะไรบาง หรือการทําบัตร
สงเคราะหรักษาฟรี มีเงื่อนไขอะไรบาง เปนตน หากเงื่อนไขมีนอยและทํางาย โอกาสที่จะกอใหเกิดความพึง
พอใจก็มีสูง 

  1.2 ความทั่วถึงของบริการที่ให จะพิจารณาปริมาณของบริการที่ใหนั้นมีความครอบคลุมพื้นที่และ/
หรือกลุมบุคคลตาง ๆ ไดอยางทั่วถึง เชน การทําบัตรสุขภาพของโรงพยาบาล ทําใหครบทุกหมูบานหรือไม เปน
ตน 

  1.3 การมีคุณคาใชสอยของบริการที่ไดรับ จะพิจารณาผลลัพธของบริการ (outcome of service) ที่ถูก
ผลิตออกมาในขั้นตอนสุดทายของการดาํเนินการนั้น ๆ วามีคุณคาใชสอย หรือประโยชนตอผูใชบริการมากนอย
เพียงใด เชนการจายยาในโรงพยาบาล คุณคาผลลัพธคือยาสามารถบรรเทาใหทุเลาหรอืหายจากโรคที่ควรหายได 

1.4 ความคุมคายุติธรรม ในราคาของระบบบริการที่ให หมายถึงความรูสึกเหมาะสมคุมคาของจํานวน
คาใชจายที่เรียกเก็บ เชน คาหองของโรงพยาบาล คาถายภาพรังสี เปนตน 

1.5 ความกาวหนาและพัฒนาของระบบบริการ ที่ใหเมื่อเปรียบเทียบกบัอดีตวาดีขึน้ในเชิงปริมาณ และ
คุณภาพมากนอยขนาดไหน เชน การนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในงานเวชระเบียน สามารถเก็บรักษาทะเบยีน
ผูรับบริการไดมากขึ้น ถูกตองมากขึ้นและมคีวามรวดเร็วในการใหบริการมากขึ้น 

2. ตัวแปรดานกระบวนการใหบริการ ซ่ึงก็คือ ขั้นตอนตาง ๆ ของการบริการที่ดตีอเนื่อง ตั้งแตเร่ิมตน
ของทางเดินของาน (initial work flow) จนถึงขั้นสุดทายของทางเดินของงาน (final flow)  ตัวช้ีวัดในเรื่องนี้
ประกอบดวย  

 2.1 ความสะดวกในการขอรบับริการ ไดแกความยากงายในการขอรับบริการ 
2.2 ความรวดเร็วในขั้นตอนของการใหบริการ ไดแก ความมากนอยของจํานวนขั้นตอนและความ

รวดเร็วของการดําเนินงานในขั้นตอนตาง ๆ 
2.3 ความสม่ําเสมอตอเนื่องของการบริการที่ใหไดแก ความคงเสนคงวา ของบริการที่ใหชนิดตอเนื่อง

ตลอดเวลา 
2.4 ความปลอดภัยของบรกิารที่ให ไดแก อันตรายที่เกดิจากกระบวนการใหบริการ 
3. ตัวแปรดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ซ่ึงไดแก เจาหนาทีท่ี่รับผิดชอบในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงพยาบาล 

ตัวช้ีวดัประกอบไปดวย 
3.1 ความเอาใจใสในงานของเจาหนาที่ หมายถึงความสนใจและตั้งใจในงานบริการ 
3.2 ความเสมอภาคของบริการที่ให หมายถึง การใหบริการตอประชาชนผูรับบริการอยางเทาเทียมกัน 

ไมลําเอียงเลือกที่รักมักที่ชัง 
3.3 การมีบุคลิกทาทีและมารยาทในการบริการ หมายถึงการแสดงออกทางสีหนา ทาทาง และคําพดูตอ

ผูรับบริการ 
3.4 ความซื่อสัตยสุจริต ความซื่อสัตยสุจริตของผูใหบริการ หมายถึงความไวเนื้อเชือ่ใจได และตรงตอ

หนาที่ของการใหบริการ ไมมีการเรียกรองประโยชนอันพึงมิไดจากผูรับบริการ 
โดยสรุป บริการที่มีคุณภาพตองประกอบดวย 2 สวน คือ กิจกรรมบริการ(หรือเทคนิคบริการ) และ

พฤติกรรมบริการ (service behavior) ซ่ึงรูปแบบของมนุษยสัมพนัธ (กิริยามารยาท ความกระตือรือรน ความมี
น้ําใจ การพูดจา สีหนาทาทาง) ที่ผูใหบริการแสดงตอผูรับบริการ ตลอดจนกระบวนการของบริการ 

 



งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

กฤษณี (2542)  ไดศึกษาความพึงพอใจตอบริการของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก สถาบันโรคผิวหนัง 
โดยการสัมภาษณจากกลุมตวัอยางจํานวน  302  คน พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปาน
กลางรอยละ 70.6 พึงพอใจนอยรอยละ 17.5 และพึงพอใจมากรอยละ 11.9 ในดานของความสะดวก พึงพอใจ
นอยถึงรอยละ 15.9 ซ่ึงเกี่ยวกับการจัดบรกิารในแตละจุด มีสถานที่คับแคบสําหรับจดุรอตรวจ ที่นัง่กอนรอเขา
ตรวจไมเพียงพอ และใชระยะเวลารอตรวจนานเกินไป ในดานการประสานบริการมคีวามพึงพอใจนอย รอยละ 
18.9 โดยเฉพาะการประสานงานระหวางหองตรวจกับหองบัตร การคนประวัติลาชาหรือบางครั้งแฟมประวัติ
หาย ดานความพึงพอใจ ตออัธยาศัยและการใหเกยีรติผูรับบริการมีความพึงพอใจนอยรอยละ 21.2 เนื่องจาก 
ผูรับบริการไดรับในสิ่งที่นอยกวาที่ตนคาดหวังไว จึงเกดิความพึงพอใจนอย ความพึงพอใจตอขอมูลที่ไดรับ
คุณภาพบรกิารและคาใชจายเมื่อใชบริการอยูในระดับปานกลาง คือ รอยละ 74.2 , 79.1 และ 82.2 ตามลําดับ 

 

อนงค (2542)  ไดศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลอํานาจเจริญ โดยหา
ความสัมพันธ ความคิดเห็นเกีย่วกับการเขาถึงบริการและความคิดเห็นเกีย่วกับระบบการใหบริการกับ          
ความพึงพอใจของผูมารับบริการ โดยสัมภาษณผูรับบริการจํานวน  270  คน พบวา ความพึงพอใจโดยรวมของ
ผูรับบริการอยูในระดบัปานกลาง รอยละ 65.5 เมื่อจําแนกแตละดานพบวา  ดานความสะดวก การประสานงาน
บริการ อัธยาศัย ขอมูลที่ไดรับคุณภาพบริการและคาใชจายเมื่อใชบริการอยูในระดับเดียวกนัคือ ปานกลาง    
รอยละ 60.4 , 57.8 ,84.1,82.2, 83.0 และ 57.4 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาถึงความพงึพอใจในแตละดาน พบวา 
ผูรับบริการมีความพึงพอใจสงูสุดในเรื่องอธัยาศัยของแพทย มีความพึงพอใจต่ําสุดในเรื่องของคาใชจาย 

 

เกศินี (2543) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลปากทอ จังหวัด
ราชบุรี พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงในเรือ่งของการใหเกียรติ การประสานบริการ 
ความสะดวก คุณภาพบรกิาร ขอมูลที่ไดรับและคาใชจาย คิดเปนรอยละ 72.9, 70.2, 66.7, 65.9, 65.1, และ 50.2 
ตามลําดับ ผูรับบริการมีความคิดเห็นตอระบบการใหบริการ กระบวนการใหบริการ และดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการโดยรวมอยูในระดบัดี รอยละ 92.2 ,91.4 และ90.6 ตามลําดับ และจากการวิจัยพบวา ความสะดวกใน
การรับบริการ ความปลอดภยัของบริการ ความทั่วถึงเพยีงพอของการใหบริการ ความเอาใจใสในบริการ ความ
ซ่ือสัตยสุจริตและบุคลิกภาพ อัธยาศัย จะทําใหความพึงพอใจของผูรับบริการมีเพิ่มมากขึ้นได 

 
สุปราณี และรุจิรา (2546)  ไดทําการวิจัยประเมินคณุภาพการใหบริการงานควบคุมโรคเรื้อนระดับ

อําเภอและตาํบล ใน 6 จังหวัด ในพื้นทีส่าธารณสุขเขต 1 ปงบประมาณ 2546 โดยใชเกณฑช้ีวดักิจกรรมหลัก
ของงานควบคมุโรคเรื้อน 4 ดาน ไดแก การคนหาผูปวยโรคเร้ือนรายใหม การรักษาดวยยาเคมีบําบัดผสม การ
ปองกันความพิการ และการฟนฟูสภาพ พบวา สวนใหญไมผานเกณฑมาตรฐานตวัช้ีวดั แตในการประเมินความ
พึงพอใจของผูปวยโรคเรื้อน พบวา พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก ยกเวนดานความไมมั่นใจตอการรักษา
ความลับของเจาหนาที ่

 

โกวิทและคณะ (2547) ไดศึกษาการประเมินคุณภาพของระบบบริการโรคเรื้อน จากมมุมองของ
ผูรับบริการ พ.ศ. 2547 โดยเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากผูปวยโรคเรื้อน 49 ราย สมาชิกชุมชน  6  ราย และเจาหนาที่
สาธารณสุข 6 ราย จากสถานบริการสาธารณสุข 6 แหง โดยใชแบบสมัภาษณกึ่งโครงสราง จัดการประชุมกลุม



ยอย และการลําดับความสําคัญของคุณภาพการบรกิารโดยใชบัตรภาพ โดยมีประเด็นการศึกษาในเรื่อง
พฤติกรรมการแสวงหาการรักษา การใหสุขศึกษาแกชุมชน การเขาถึงบริการ ความพึงพอใจตอการรับบริการ 
พบวา ผูปวยใหความสําคัญตอคุณภาพดานเจตคติของเจาหนาที่ที่ใหบริการเปนลําดบัหนึ่ง รองลงมาคือ การหา
บริการโรคเรื้อนที่มีคาใชจายต่ํา และการไดรับการดูแลดานการปองกันความพิการ โดยผูปวยเหน็วา เจาหนาที ่
ที่รับผิดชอบงานโรคเรื้อนมีความเปนมิตรและมีเวลาใหผูปวยมากกวาเจาหนาที่ที่อยูฝายอื่น และมคีวามพอใจใน
การจัดบริการโรคเรื้อนในคลินิกเฉพาะโรค มากกวาการจัดระบบบริการรวมกับผูปวยทั่วไป ดานการให         
สุขศึกษาแกชุมชนของสถานบริการ พบวา มีนอยและไมมีประสิทธิภาพ ทําใหผูปวยมารบัการรักษาลาชา 
รวมถึงยังมีความลาชาจากการขาดทักษะและความชํานาญในการวนิิจฉัยโรคของเจาหนาที ่
 

จากแนวความคิดและผลงานวิจัยทีเ่กีย่วของ   สามารถสรุปเปนแนวคิดในการศึกษาดังนี้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของประชาชน
ตอการไดรับบริการเฝาระวัง  
ปองกัน  และควบคุมโรค 

การมารับบริการของประชาชน  ดงันี ้
1. ขั้นตอนการใหบริการ 
-  การบริการตอนรับใหคําแนะนํา 
-  การทําบัตรใหมหรือรอรับการตรวจ 
-  ระยะเวลาในการรอตรวจ 
-  ความกระชบัของขั้นตอนการใหบริการ 
2.  คุณภาพการใหบริการ 
-  ความรูความสามารถและความชํานาญ      
   ของเจาหนาที่ 
-  ความพรอมและความเต็มใจในการให 
   บริการของ เจาหนาที่อ่ืนทีม่ิใชแพทย,พยาบาล 
3.  อุปกรณและเวชภัณฑ 
-  คุณภาพของอุปกรณและเวชภัณฑที่ใหบริการ 
-  ความเพยีงพอของอุปกรณและเวชภณัฑที่  
   ใหบริการ 
4.  ความสะดวก 
-  บรรยากาศและสิ่งแวดลอม 
-  ความสะอาดของอาคารและสถานที่ 
-  ความสะดวกในการรับบริการ 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาครั้งนี้  เปนการศึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูมารับบริการในหนวยงาน
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ  ในสังกัดสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวดัสงขลา  
 

รูปแบบการวิจัย 
 เปนการวจิัยเชงิสํารวจ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ  ประชาชนผูมารับบริการในหนวยงานดานควบคุมโรคติดตอ
ระหวางประเทศ  ในสังกัดสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวดัสงขลา   จํานวน  6  แหง  คือ   ดานควบคุม
โรคติดตอระหวางประเทศ   ทาอากาศยานหาดใหญ    ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาเรือสงขลา   
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สะเดา    ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ปาดังเบซาร         
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สุไหงโก-ลก    และดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ  เบตง   
ระหวางวันที่  1 – 30  เมษายน  2548 
 

กลุมตัวอยาง 
 1. เก็บขอมูลผูมารับบริการทุกราย   ในหนวยงานดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   ในสังกัด
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  12  จังหวดัสงขลา  ทั้ง  6   แหง   ระหวางวนัที่  1- 30  เมษายน  2548 
 2.  ไดกลุมตัวอยางที่เก็บขอมูลทั้งหมด  447  ราย 
   

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมครั้งนี้   เปนแบบสอบถามที่จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการประเมนิผล 
กรมควบคุมโรค   ซ่ึงแบบสอบถามประกอบดวย  5  สวน คือ 

สวนที่ 1:  ขอมูลทั่วไป    ประกอบไปดวย  ที่พักอาศัย   เพศ   อายุ  ระดบัการศึกษา   อาชีพ   และรายได
ตอเดือน 

สวนที่ 2:  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  ประกอบดวยขอยอย  จํานวน  11 ขอ โดยกําหนดระดับ
ความพึงพอใจ  5  ระดับ ประกอบดวย  มากที่สุด  มาก   ปานกลาง   นอย   นอยที่สุด 
 สวนที่ 3:  การไดรับบริการ ปองกัน ควบคมุโรค/ภัยสุขภาพ   ประกอบดวยขอยอย จํานวน 3 ขอ ถาม
เกี่ยวกับ  ขอมลูการไดรับบริการ ดานความรูเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรค    ดานอุปกรณ / ยา /เวชภัณฑ  
เพื่อการปองกนัและควบคุมโรค  และเหตผุลที่เลือกมาใชบริการสถานที่แหงนี ้

สวนที่ 4:  ส่ิงที่ควรปรับปรุง  ประกอบดวยขอยอย  จํานวน  8  ขอ โดยกําหนดระดบั    การปรับปรุง   3  
ระดับ   ประกอบดวย  ไมตองปรับปรุง   ปรับปรุงนอย    ปรับปรุงอยางมาก 

สวนที่ 5: ขอเสนอแนะ  จํานวน  2  ขอ ถามเกี่ยวกับ ขอดีหรือส่ิงประทับใจที่ตองการใหคง/รักษาไว   
และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง/พัฒนา  
 

 



เกณฑการใหคะแนน 
 1. ขอมูลระดบัความพึงพอใจของผูมารับบริการตอการไดรับบริการ ปองกัน ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ  มี
ลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา  แบงเปน  5  ระดับ คือ  มากที่สุด  มาก   ปานกลาง   นอย   นอยที่สุด  มี
เกณฑใหคะแนนดังนี ้
 มากที่สุด   5  คะแนน 
 มาก    4  คะแนน 
 ปานกลาง                                       3                         คะแนน 
 นอย    2  คะแนน 
 นอยที่สุด   1  คะแนน 
 

 เกณฑในการจําแนกกลุม 
การจําแนกกลุม  โดยแบงระดับคะแนนความพึงพอใจตอบริการปองกัน ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ ตามการรับรู

ของผูรับบริการ ใชวิธีแบงโดยการอิงกลุมตามคะแนน ( x± S.D) และแปลความหมายได 3 ระดับ ดังนี้ 
>  x  + S.D   หมายถึง  มีความพึงพอใจสูง   

 ≤ x - S.D  ถึง ≥  x + S.D  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง   
 <  x - S.D    หมายถึง  มีความพึงพอใจต่ํา  
 
 2. ขอมูลส่ิงที่ควรปรับปรุง   มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา  แบงเปน  3  ระดับ  คือ  
ไมตองปรับปรุง  ปรับปรุงนอย   ปรับปรุงอยางมาก  มีเกณฑใหคะแนนดังนี ้
 ไมตองปรับปรุง   3  คะแนน 
 ปรับปรุงนอย   2  คะแนน 
 ปรับปรุงอยางมาก  1  คะแนน 

เกณฑในการจําแนกกลุม 
 > x  + S.D   หมายถึง  ไมตองปรับปรุง   

 ≤ x  - S.D ถึง ≥  x  + S.D หมายถึง  ปรับปรุงนอย   
 <  x - S.D   หมายถึง  ปรับปรุงอยางมาก  
  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  สงแบบสอบถามใหแตละดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   ในสังกัดสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา   จํานวน  6  แหง   เพือ่เก็บขอมูล 
 2.  เก็บรวบรวมขอมูล  โดยการใหผูมารับบริการตอบอยางเปนอิสระ  และหยอนลงในตูรับแสดง 
ความคิดเหน็ 
 3.  ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม 
 4.  ไดแบบสอบถามที่ตอบถูกตองครบถวน  จํานวน   423  ชุด 
 

 
 



การวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาครั้งนี้วิเคราะหขอมูล โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป Statistical Package for the 
Social  Science  Version 11.5 (SPSS for Windows V.11.5) 

1. ขอมูลทั่วไป   ดวยคาความถีแ่ละรอยละ 
2. ขอมูลระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการ  ดวยคาความถี่    รอยละ    คาเฉลี่ย                 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. ขอมูลการไดรับบริการ ปองกัน ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ   ดวยคาความถีแ่ละรอยละ 
4. ขอมูลส่ิงที่ควรปรับปรุง  ดวยคารอยละ  คาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
5.    ขอมูลปลายเปด   เกี่ยวกบัขอดีหรือส่ิงประทับใจที่ตองการใหคง/รักษาไว   และขอเสนอแนะเพื่อ

การปรับปรุง/พัฒนา   โดยการวิเคราะหเนือ้หา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 

ผลการศึกษาวิจัย 
ผลการศึกษาวจัิย   ขอนําเสนอเปน  5  ขั้นตอน  เรียงลําดับดงันี้    
ตอนที่ 1: ขอมูลทั่วไป    
 ตอนที่2: ระดบัความพึงพอใจของผูมารับบริการ       
ตอนที่ 3:  การไดรับบริการปองกัน  ควบคมุโรค/ภัยสุขภาพ       
ตอนที่ 4:  ส่ิงที่ควรปรับปรุง       
ตอนที่ 5:  ขอเสนอแนะ 

ตอนที่ 1 : ขอมูลท่ัวไป 
ตารางที่ 1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลท่ัวไป   (n = 447) จํานวน รอยละ 

เพศ   
 - ชาย 214 47.9 

 - หญิง 231 51.7 
 - ไมระบ ุ 2 0.4 
 รวม 447 100 

อายุ   
 - ต่ํากวา 15 ป 7 1.6 
 - 16 – 25 ป 79 17.7 
 - ต่ํากวา 26 – 35 ป 156 34.9 
 - 36 – 45 ป 138 30.6 
 - ต่ํากวา 46 – 55 ป 53 11.9 
 -  56 ปขึ้นไป 14 3.1 
 - ไมระบ ุ 0 0 
 รวม 447 100 

 
 
 
 
 
 
 
                      
 

            



ตารางที่ 1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง  (ตอ)  
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

ระดับการศึกษา   
 - ไมไดเรียน 18 4.0 
 - มัธยมศึกษาตอนตนหรือต่าํกวา 95 21.3 
 - มัธยมศึกษาปลาย / ปวช. 123 27.5 
 - ปวส. / อนุปริญญา 123 27.5 
 - ปริญญาตรี 71 15.9 
 - สูงกวาปริญญาตรี 13 2.9 
 - ไมระบ ุ 4 0.9 
 รวม 447 100 

อาชีพ   

 - นักเรยีน / นกัศึกษา 35 7.8 
 - ขาราชการ / รัฐวิสาหกจิ 50 11.2 
 - พนักงานบรษิัท / เอกชน 124 27.7 
 - รับจาง 122 27.3 
 - คาขาย 46 10.3 
 - เกษตรกรรม / ประมง 24 5.4 
 - แมบาน 36 8.1 
 - วางงาน 0 0 
 - อ่ืนๆ 8 1.8 
 - ไมระบ ุ 2 0.4 
 รวม 447 100 

รายไดตอเดือน   

 - ต่ํากวา 5,000 บาท 79 17.7 
 - 5,001 – 10,000 บาท 127 28.4 
 - 10,001 – 15,000 บาท 157 35.1 
 - 15,001 – 20,000 บาท 64 14.3 
 - มากกวา 20,000 บาท 18 4.0 
 - ไมระบ ุ 2 0.4 
 รวม 447 100 

 
จากตารางที่ 1  พบวา 
 เพศ  กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง  รอยละ 51.9  เพศชาย  รอยละ 47.9 



 อายุ  กลุมตัวอยาง  สวนใหญมีชวงอายุระหวาง  26-35  ป   รอยละ  34.9   รองลงมา คือ ระหวางอายุ     
36-45 ป และ ระหวางอายุ  16-25 ป รอยละ  30.4   และ รอยละ 17.7  ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา  กลุมตัวอยาง  สวนใหญมีการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.และระดับปวส./
อนุปริญญา  รอยละ 27.5  รองลงมา คือการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนตน/ต่ํากวา   รอยละ 17.7 
 อาชีพ  กลุมตวัอยางสวนใหญ  มีอาชีพพนกังานบริษัท/เอกชนมากที่สุด  รอยละ 27.7  รองลงมา คือ 
อาชีพรับจาง  และอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ  27.3  และ รอยละ 11.2  ตามลําดับ 
 รายไดตอเดือน  กลุมตัวอยางสวนใหญ  มีรายไดตอเดือนระหวาง  10,001 – 15,000  บาท  รอยละ 35.1 
รองลงมา   มีรายไดตอเดือน ระหวาง  5,001- 10,000  บาท  รอยละ  28.4 
 

ตอนที่ 2 : ระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการ 
 
ตารางที่ 2  จํานวนและรอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน ตอบริการดานการเฝาระวังโรค  ปองกัน 

และควบคุมโรค* 
 

ระดับความพงึใจของประชาชนตอ
บริการดานการเฝาระวังโรค 
ปองกัน และควบคุมโรค  

จํานวน รอยละ MEAN S.D. 

พึงพอใจสูง 
( 49.09 – 55.00 ) 

46 10.9 

พึงพอใจปานกลาง 
( 37.73 – 49.08 ) 

228 68.1 

พึงพอใจต่ํา 
( 11.00 – 37.72 ) 

89 21.0 

42.4 6.68 

รวม 423* 100   
 
หมายเหต ุ *     หมายถึง    ประชาชนตอบแบบสอบถามไมสมบูรณ   จํานวน  24  ฉบับ   
                            ( จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 447 ราย )  

จากตารางที่ 2   พบวาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอบริการดานการเฝาระวัง   ปองกันและควบคุมโรค  
กลุมตัวอยาง  มีความพึงพอใจในระดับสูง  รอยละ  10.9   พึงพอใจปานกลาง  รอยละ  68.1  พึงพอใจต่ํา  รอยละ  
21.0   คาเฉลี่ย (mean)  เทากับ  42.4  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เทากับ  6.68 

 
 
 
 
 



ตารางที่ 3  จํานวนและรอยละของ ระดับความพึงพอใจของประชาชน ตอบริการดานการเฝาระวัง   ปองกัน  
และควบคุมโรค  

 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ประเด็นการประเมิน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. การบริการตอนรับ 154 34.7 209 47.1 70 15.7 7 1.6 4 0.9 

2. การทําบัตรใหม 123 28.1 169 38.7 133 30.4 9 2.1 3 0.7 

3. ระยะเวลาในการรอตรวจ 109 25 163 37.4 141 32.3 19 4.4 4 0.9 

4. ความกระชบัของขั้นตอน
ใหบริการ 

112 25.4 163 37.0 138 31.3 23 5.2 5 1.1 

5. ความรูความสามารถและ   
    ความชํานาญของเจาหนาที่ 

136 30.4 245 54.9 62 13.9 2 0.4 2 0.4 

6. ความพรอมและความเต็ม 
   ใจในการใหบริการ             
( เจาหนาที่อ่ืนๆ ที่ไมใช
แพทย/พยาบาล ) 

64 14.3 253 56.6 116 26.0 8 1.8 6 1.3 

7. คุณภาพของอุปกรณ      
    และเวชภณัฑ 

84 19.0 251 56.7 93 21.0 10 2.3 5 1.1 

8. ความเพียงพอของอุปกรณ  
    และเวชภณัฑ 

69 15.7 222 50.5 125 28.4 19 4.3 5 1.1 

9. บรรยากาศและสิ่งแวดลอม 68 15.3 206 46.5 145 32.7 18 4.1 6 1.4 

10. ความสะอาดของอาคาร  
      และสถานที่ 

64 14.4 236 53.0 119 26.7 16 3.6 10 2.3 

11. ความสะดวกในการรับ  
     บริการ 

61 13.7 228 51.4 115 25.9 30 6.8 10 2.2 

 
จากตารางที่ 3  พบวา  กลุมตัวอยาง มีความพึงพอใจตอบริการดานการเฝาระวัง ปองกนั และควบคุมโรค         
ในดาน 
การบริการตอนรับ  ในระดบัมาก   รอยละ 47.1  รองลงมา  ระดับมากที่สุด        รอยละ 34.7 
การทําบัตรใหม   ในระดบัมาก   รอยละ 38.7   รองลงมา  ระดับปานกลาง          รอยละ 30.4 
ระยะเวลารอตรวจ  ในระดับมาก   รอยละ 37.4   รองลงมา  ระดับปานกลาง       รอยละ 32.3 



ความกระชับของขั้นตอนใหบริการ  ในระดับมาก   รอยละ 37.0  รองลงมา    ระดับปานกลาง    รอยละ 31.3 
ความรูความสามารถและความชํานาญของเจาหนาที่  ในระดับมาก  รอยละ 54.9  รองลงมา  ระดับมากที่สุด          
รอยละ 30.4 
ความพรอมและความเต็มใจในการใหบริการ  ในระดับมาก  รอยละ 56.6  รองลงมา   ระดับปานกลาง            
รอยละ 26.0 
คุณภาพของอปุกรณที่ใหบริการ  ในระดับมาก  รอยละ 56.7  รองลงมา   ระดับปานกลาง     รอยละ 21.0 
ความเพยีงพอของอุปกรณทีใ่หบริการ  ในระดับมาก   รอยละ 50.5  รองลงมา   ระดับปานกลาง    รอยละ 28.4 
บรรยากาศและสิ่งแวดลอม  ในระดบัมาก   รอยละ 46.5   รองลงมา  ระดับปานกลาง    รอยละ 32.7 
ความสะอาดของอาคารและสถานที่  ในระดับมาก   รอยละ 53.0  รองลงมา  ระดับปานกลาง    รอยละ 26.7 
ความสะดวกในการรับบริการ  ในระดับมาก   รอยละ 51.4  รองลงมา  ระดับปานกลาง     รอยละ 25.9 
 
ตารางที่ 4   จํานวนและรอยละระดับความพึงพอใจ ดานการบริการตอนรับใหคําแนะนํา  
 
 

ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
หนวยงาน 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาอากาศยานหาดใหญ 

7 11.7 41 68.3 12 20.0 0 0 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาเรือสงขลา 

11 35.5 13 41.9 4 12.9 0 0 3 9.7 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สะเดา 

63 67.7 24 25.8 5 5.4 1 1.1 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ปาดังเบซาร 

12 12.5 58 60.4 25 26.0 1 1.0 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สุไหงโก-ลก 

35 42.7 29 35.4 15 18.3 3 3.7 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
เบตง 

26 31.7 44 53.7 9 11.0 2 2.4 1 1.2 

รวม 154 34.7 209 47.1 70 15.8 7 1.6 4 0.9 

 
จากตารางที่ 4  พบวา  กลุมตัวอยาง  มีระดบัความพึงพอใจ ดานบริการตอนรับใหคําแนะนํา ของ 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาอากาศยานหาดใหญ    ระดับมาก  รอยละ  68.3  รองลงมา         
ระดับปานกลาง  รอยละ  20.0 



ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาเรือสงขลา    ระดับมาก  รอยละ  41.9   รองลงมา  ระดับมากที่สุด  
รอยละ  35.5 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สะเดา    ระดบัมากที่สุด   รอยละ  67.7   รองลงมา   ระดับมาก         
รอยละ  25.8 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   ปาดังเบซาร    ระดับมาก   รอยละ  60.4   รองลงมา  ระดับปานกลาง  
รอยละ  26.0 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สุไหงโก-ลก    ระดับมากที่สุด   รอยละ  42.7  รองลงมา  ระดับมาก 
รอยละ  35.4 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   เบตง    ระดับมาก  รอยละ  53.7  รองลงมา  ระดับมากที่สุด               
รอยละ  31.7 
 ทุกดานควบคมุโรคติดตอระหวางประเทศ   ในสังกัดสํานกังานปองกนัควบคุมโรคที่  12         
จังหวดัสงขลา  ระดับมาก  รอยละ  47.1  รองลงมา  ระดับมากที่สุด  รอยละ  34.7 
 
 
 
 

 



ตารางที่ 5  จํานวนและรอยละ  ระดับความพึงพอใจ ดานการทําบัตรใหม หรือรอรับการตรวจ 
 
 

ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
หนวยงาน 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาอากาศยานหาดใหญ 

2 3.3 36 60.0 20 33.3 2 3.3 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาเรือสงขลา 

14 46.7 5 16.7 9 30.0 0 0 2 6.7 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สะเดา 

56 60.2 15 16.1 20 21.5 2 2.2 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ปาดังเบซาร 

8 8.5 40 42.6 45 47.9 1 1.1 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สุไหงโก-ลก 

22 26.8 33 40.2 22 26.8 4 4.9 1 1.2 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
เบตง 

21 26.9 40 51.3 17 21.8 0 0 0 0 

รวม 123 28.1 169 38.7 133 30.4 9 2.1 3 0.7 
 

จากตารางที่ 5  พบวา  กลุมตวัอยาง มีระดับความพึงพอใจ ดานการทําบตัรใหม หรือรอรับการตรวจ  ของ 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาอากาศยานหาดใหญ    ระดับมาก  รอยละ  68.3  รองลงมา         
ระดับปานกลาง  รอยละ  20.0 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาเรือสงขลา    ระดับมาก   รอยละ  41.9  รองลงมา  ระดับมากที่สุด  
รอยละ  35.5 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สะเดา    ระดบัมากที่สุด   รอยละ  60.2   รองลงมา   ระดับมาก         
รอยละ  16.1 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   ปาดังเบซาร    ระดับปานกลาง   รอยละ  47.9   รองลงมา  ระดับมาก 
รอยละ  42.6 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สุไหงโก-ลก    ระดับมาก   รอยละ  40.2   รองลงมา  ระดับมากที่สุด 
รอยละ  26.8 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   เบตง    ระดับมาก   รอยละ  51.3  รองลงมา  ระดับมากที่สุด               
รอยละ  26.9 
 ทุกดานควบคมุโรคติดตอระหวางประเทศ    ในสังกัดสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่  12        
จังหวดัสงขลา  ระดับมาก  รอยละ  38.7  รองลงมา  ระดับปานกลาง  รอยละ  30.4 



ตารางที่ 6  จํานวนและรอยละ  ระดับความพึงพอใจ ดานระยะเวลาในการรอตรวจเหมาะสม 

 
 

ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
หนวยงาน 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาอากาศยานหาดใหญ 

3 5.1 33 55.9 18 30.5 4 6.8 1 1.7 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาเรือสงขลา 

13 43.3 5 16.7 10 33.3 0 0 2 6.7 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สะเดา 

50 54.3 21 22.8 21 22.8 0 0 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ปาดังเบซาร 

16 16.5 35 36.1 46 47.4 0 0 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สุไหงโก-ลก 

10 12.2 34 41.5 22 26.8 15 18.3 1 1.2 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
เบตง 

17 22.4 35 46.1 24 31.6 0 0 0 0 

รวม 109 25.0 163 37.4 141 32.3 19 4.4 4 0.9 
 

จากตารางที่ 6  พบวา  กลุมตัวอยาง มีระดับความพึงพอใจ ดานระยะเวลาในการรอตรวจเหมาะสม  ของ 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาอากาศยานหาดใหญ    ระดับมาก  รอยละ  55.9   รองลงมา         
ระดับปานกลาง  รอยละ  30.5 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาเรือสงขลา    ระดับมากทีสุ่ด  รอยละ  43.3  รองลงมา  ระดับ       
ปานกลาง  รอยละ  33.3 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สะเดา    ระดบัมากที่สุด   รอยละ  54.3   รองลงมา   ระดับมาก         
รอยละ  22.8 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   ปาดังเบซาร    ระดับปานกลาง  รอยละ  47.4   รองลงมา  ระดับมาก 
รอยละ  36.1 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สุไหงโก-ลก    ระดับมาก   รอยละ  41.5   รองลงมา  ระดับปานกลาง 
รอยละ  26.8 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   เบตง    ระดับมาก   รอยละ  46.1  รองลงมา  ระดับปานกลาง               
รอยละ  31.6 
 ทุกดานควบคมุโรคติดตอระหวางประเทศ   ในสังกัดสํานกังานปองกนัควบคุมโรคที่ 12        
จังหวดัสงขลา  ระดับมาก  รอยละ  37.4  รองลงมา  ระดับปานกลาง  รอยละ  32.3 



ตารางที่ 7  จํานวนและรอยละ  ระดับความพึงพอใจ  ดานความกระชบัของขัน้ตอนใหบริการ  
 
 

ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
หนวยงาน 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาอากาศยานหาดใหญ 

5 8.3 34 56.7 19 31.7 1 1.7 1 1.7 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาเรือสงขลา 

14 46.7 5 16.7 9 30.0 0 0 2 6.7 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สะเดา 

47 50.5 28 30.1 17 18.3 1 1.1 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ปาดังเบซาร 

18 18.6 31 32.0 42 43.3 6 6.2 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สุไหงโก-ลก 

8 9.8 30 36.6 27 32.9 15 18.3 2 2.4 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
เบตง 

20 25.3 35 44.3 24 30.4 0 0 0 0 

รวม 112 25.4 163 37.0 138 31.3 23 5.2 5 1.1 

 
จากตารางที่ 7  พบวา  กลุมตัวอยาง มีระดับความพึงพอใจ ดานความกระชับของขั้นตอนใหบริการ ของ 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาอากาศยานหาดใหญ    ระดับมาก  รอยละ  56.7  รองลงมา         
ระดับปานกลาง  รอยละ  31.7 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาเรือสงขลา    ระดับมากทีสุ่ด  รอยละ  46.7  รองลงมา  ระดับ       
ปานกลาง   รอยละ  30.0 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สะเดา    ระดบัมากที่สุด   รอยละ  50.5   รองลงมา   ระดับมาก         
รอยละ  30.1 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   ปาดังเบซาร    ระดับปานกลาง  รอยละ  43.3   รองลงมา  ระดับมาก 
รอยละ  32.0 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สุไหงโก-ลก    ระดับมาก   รอยละ  36.6  รองลงมา  ระดับปานกลาง 
รอยละ  32.9 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   เบตง    ระดับมาก  รอยละ  44.3  รองลงมา  ระดับปานกลาง               
รอยละ  30.4 
 ทุกดานควบคมุโรคติดตอระหวางประเทศ   ในสังกัดสํานกังานปองกนัควบคุมโรคที่  12        
จังหวดัสงขลา  ระดับมาก  รอยละ  37.0  รองลงมา  ระดับปานกลาง  รอยละ  31.3 



ตารางที่ 8  จํานวนและรอยละ  ระดับความพึงพอใจ   ดานความรูความสามารถและความชํานาญของเจาหนาท่ี  
 
 

ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
หนวยงาน 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาอากาศยานหาดใหญ 

5 8.3 45 75 10 16.7 0 0 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาเรือสงขลา 

16 51.6 10 32.3 3 9.7 0 0 2 6.5 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สะเดา 

49 52.7 41 44.1 3 3.2 0 0 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ปาดังเบซาร 

12 12.4 57 58.8 28 28.9 0 0 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สุไหงโก-ลก 

24 29.3 46 56.1 10 12.2 2 2.4 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
เบตง 

30 35.7 46 54.8 8 9.5 0 0 0 0 

รวม 136 30.4 245 54.8 62 13.9 2 0.4 2 0.4 

จากตารางที่ 8 พบวา  กลุมตัวอยาง มรีะดับความพึงพอใจ ดานความรูความสามารถและความชํานาญของ
เจาหนาที ่  ของ 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาอากาศยานหาดใหญ    ระดับมาก  รอยละ  75.0  รองลงมา         
ระดับปานกลาง  รอยละ  16.7 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาเรือสงขลา    ระดับมากทีสุ่ด  รอยละ  51.6  รองลงมา  ระดับมาก  
รอยละ  32.3 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สะเดา    ระดบัมากที่สุด   รอยละ  52.7   รองลงมา   ระดบัมาก         
รอยละ  44.1 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   ปาดังเบซาร    ระดับมาก   รอยละ  58.8  รองลงมา   ระดับปานกลาง 
รอยละ  28.9 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สุไหงโก-ลก    ระดับมาก   รอยละ  56.1  รองลงมา  ระดับมากที่สุด 
รอยละ  29.3 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   เบตง    ระดับมาก   รอยละ  54.8  รองลงมา  ระดับมากที่สุด               
รอยละ  35.7 
 ทุกดานควบคมุโรคติดตอระหวางประเทศ   ในสังกัดสํานกังานปองกนัควบคุมโรคที่ 12        
จังหวดัสงขลา  ระดับมาก  รอยละ  54.8  รองลงมา  ระดับมากที่สุด  รอยละ  30.4 



ตารางที่ 9  จํานวนและรอยละ  ระดับความพึงพอใจ  ดานความพรอมและความเต็มใจในการใหบริการของ
เจาหนาท่ีอ่ืนท่ีมิใชแพทย/พยาบาล 

ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
หนวยงาน 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาอากาศยานหาดใหญ 

6 10 43 71.7 8 13.3 3 5.0 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาเรือสงขลา 

10 32.3 13 41.9 6 19.4 0 0 2 6.5 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สะเดา 

21 22.6 63 67.7 9 9.7 0 0 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ปาดังเบซาร 

11 11.3 49 50.5 36 37.1 1 1.0 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สุไหงโก-ลก 

3 3.7 32 39.0 39 47.6 4 4.9 4 4.9 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
เบตง 

13 15.5 53 63.1 18 21.4 0 0 0 0 

รวม 64 14.3 253 56.6 116 26.0 8 1.8 6 1.3 

จากตารางที่ 9  พบวา  กลุมตัวอยาง มีระดับความพึงพอใจ ดานความพรอมและความเต็มใจในการใหบริการของ
เจาหนาที่อ่ืน ที่มิใชแพทย/พยาบาล   ของ 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาอากาศยานหาดใหญ    ระดับมาก  รอยละ  71.7  รองลงมา         
ระดับปานกลาง  รอยละ  13.3 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาเรือสงขลา    ระดับมาก  รอยละ  41.9  รองลงมา  ระดับมากที่สุด  
รอยละ  32.3 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สะเดา    ระดบัมาก   รอยละ  67.7   รองลงมา   ระดับมากที่สุด         
รอยละ  22.6 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   ปาดังเบซาร    ระดับมาก   รอยละ  50.5   รองลงมา  ระดับปานกลาง  
รอยละ  37.1 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สุไหงโก-ลก    ระดับปานกลาง  รอยละ  47.6  รองลงมา  ระดับมาก 
รอยละ  39.0 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   เบตง    ระดับมาก   รอยละ  63.1  รองลงมา  ระดับปานกลาง               
รอยละ  21.4 
 ทุกดานควบคมุโรคติดตอระหวางประเทศ   ในสังกัดสํานกังานปองกนัควบคุมโรคที่  12        
จังหวดัสงขลา  ระดับมาก  รอยละ  56.6  รองลงมา  ระดับปานกลาง  รอยละ  26.0 



ตารางที่ 10  จํานวนและรอยละ  ระดับความพึงพอใจ   ดานคุณภาพของอุปกรณและเวชภัณฑ 
 
 

ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
หนวยงาน 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาอากาศยานหาดใหญ 

11 18.3 28 46.7 18 30.0 2 3.3 1 1.7 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาเรือสงขลา 

3 10.0 22 73.3 3 10.0 0 0 2 6.7 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สะเดา 

25 26.9 65 69.9 3 3.2 0 0 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ปาดังเบซาร 

4 4.1 56 57.7 36 37.1 1 1.0 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สุไหงโก-ลก 

24 29.3 26 31.7 23 28.0 7 8.5 2 2.4 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
เบตง 

17 21.0 54 66.7 10 12.3 0 0 0 0 

รวม 84 19.0 251 56.7 93 21.0 10 2.3 5 1.1 

 
จากตารางที่ 10  พบวา  กลุมตัวอยาง  มีระดับความพึงพอใจดานคณุภาพของอุปกรณและเวชภณัฑ  ของ 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาอากาศยานหาดใหญ    ระดับมาก  รอยละ  46.7  รองลงมา         
ระดับปานกลาง  รอยละ  30.0 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาเรือสงขลา    ระดับมาก  รอยละ  73.3  รองลงมา  ระดับมากที่สุด  
รอยละ  10.0 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สะเดา    ระดบัมาก   รอยละ  69.9   รองลงมา   ระดับมากที่สุด         
รอยละ  26.9 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   ปาดังเบซาร    ระดับมาก  รอยละ  57.7   รองลงมา  ระดับปานกลาง  
รอยละ  37.1 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สุไหงโก-ลก    ระดับมาก   รอยละ  31.7  รองลงมา  ระดับมากที่สุด 
รอยละ  29.3 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   เบตง    ระดับมาก   รอยละ  66.7  รองลงมา  ระดับมากที่สุด               
รอยละ  21.0 
 ทุกดานควบคมุโรคติดตอระหวางประเทศ   ในสังกัดสํานกังานปองกนัควบคุมโรคที่  12       
จังหวดัสงขลา  ระดับมาก  รอยละ  56.7  รองลงมา  ระดับปานกลาง   รอยละ  21.0 



ตารางที่ 11  จํานวนและรอยละ  ระดับความพึงพอใจ ดานความเพียงพอของอุปกรณและเวชภัณฑ 
 

ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
หนวยงาน 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาอากาศยานหาดใหญ 

10 16.9 27 45.8 19 32.2 2 3.4 1 1.7 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาเรือสงขลา 

2 6.7 23 76.7 3 10.0 0 0 2 6.7 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สะเดา 

22 23.7 60 64.5 11 11.8 0 0 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ปาดังเบซาร 

4 4.2 34 35.4 50 52.1 8 8.3 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สุไหงโก-ลก 

17 20.7 27 32.9 27 32.9 9 11.0 2 2.4 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
เบตง 

14 17.5 51 63.8 15 18.8 0 0 0 0 

รวม 69 15.7 222 50.5 125 28.4 19 4.3 5 1.1 

 
จากตารางที่ 11  พบวา  กลุมตัวอยาง มีระดบัความพึงพอใจ ดานความเพียงพอของอปุกรณและเวชภัณฑ ของ 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาอากาศยานหาดใหญ    ระดับมาก  รอยละ  45.8  รองลงมา         
ระดับปานกลาง  รอยละ  32.2 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาเรือสงขลา    ระดับมาก  รอยละ  76.7  รองลงมา  ระดับปานกลาง  
รอยละ  10.0 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สะเดา    ระดบัมากที่สุด   รอยละ  64.5   รองลงมา   ระดับมาก         
รอยละ  23.7 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   ปาดังเบซาร    ระดับปานกลาง  รอยละ  52.1   รองลงมา  ระดับมาก 
รอยละ  35.4 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สุไหงโก-ลก    ระดับมาก   รอยละ  32.9  รองลงมา  ระดับมากที่สุด 
รอยละ  20.7 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   เบตง    ระดับมาก   รอยละ  63.8  รองลงมา  ระดับปานกลาง              
รอยละ  18.8 
 ทุกดานควบคมุโรคติดตอระหวางประเทศ   ในสังกัดสํานกังานปองกนัควบคุมโรคที่  12       
จังหวดัสงขลา  ระดับมาก  รอยละ  50.5  รองลงมา  ระดับปานกลาง  รอยละ  28.4 



ตารางที่ 12   จํานวนและรอยละ  ระดับความพึงพอใจ ดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม 

 
 

ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
หนวยงาน 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาอากาศยานหาดใหญ 

19 31.7 26 43.3 15 25.0 0 0 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาเรือสงขลา 

7 22.6 17 54.8 5 16.1 0 0 2 6.5 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สะเดา 

7 7.5 65 69.9 21 22.6 0 0 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ปาดังเบซาร 

3 3.2 28 30.1 62 66.7 0 0 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สุไหงโก-ลก 

16 19.5 23 28.0 21 25.6 18 22.0 4 4.9 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
เบตง 

16 19.0 47 56.0 21 25.0 0 0 0 0 

รวม 68 15.3 206 46.5 145 32.7 18 4.1 6 1.4 

 
จากตารางที่ 12   พบวา  กลุมตัวอยาง  มีระดับความพึงพอใจ  ดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม ของ 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาอากาศยานหาดใหญ    ระดับมาก  รอยละ  43.3  รองลงมา         
ระดับมากที่สุด  รอยละ  31.7 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาเรือสงขลา    ระดับมาก  รอยละ  54.8  รองลงมา  ระดับมากที่สุด  
รอยละ  22.6 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สะเดา    ระดบัมาก    รอยละ  69.9    รองลงมา   ระดับปานกลาง         
รอยละ  22.6 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   ปาดังเบซาร    ระดับปานกลาง   รอยละ  66.7   รองลงมา  ระดับมาก  
รอยละ  30.1 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สุไหงโก-ลก    ระดับมาก   รอยละ  28.0  รองลงมา  ระดับปานกลาง 
รอยละ  25.6 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   เบตง    ระดับมาก   รอยละ  56.0  รองลงมา  ระดับปานกลาง               
รอยละ  25.0 
 ทุกดานควบคมุโรคติดตอระหวางประเทศ   ในสังกัดสํานกังานปองกนัควบคุมโรคที่  12         
จังหวดัสงขลา  ระดับมาก  รอยละ  46.5  รองลงมา  ระดับปานกลาง  รอยละ  32.7 



ตารางที่ 13  จํานวนและรอยละ  ระดับความพึงพอใจ ดานความสะอาดของอาคาร  สถานที่  
 
 

ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
หนวยงาน 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาอากาศยานหาดใหญ 

17 28.3 30 50.0 12 20.0 1 1.7 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาเรือสงขลา 

7 22.6 17 54.8 4 12.9 0 0 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สะเดา 

9 9.7 77 82.8 7 7.5 0 0 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ปาดังเบซาร 

7 7.3 38 39.6 51 53.1 0 0 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สุไหงโก-ลก 

12 14.6 25 30.5 24 29.3 15 18.3 6 7.3 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
เบตง 

12 14.5 49 59.0 21 25.3 0 0 1 1.2 

รวม 64 14.4 236 53.0 119 26.7 16 3.6 10 2.2 

 
จากตารางที่ 13  พบวา  กลุมตัวอยาง  มีระดับความพึงพอใจ ดานความสะอาดของสถานที่  ของ 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาอากาศยานหาดใหญ    ระดับมาก  รอยละ  50.0  รองลงมา         
ระดับมากที่สุด  รอยละ  28.3 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาเรือสงขลา    ระดับมาก  รอยละ  54.8  รองลงมา  ระดับมากที่สุด  
รอยละ  22.6 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สะเดา    ระดบัมาก   รอยละ  82.8   รองลงมา   ระดับมากที่สุด         
รอยละ  9.7 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   ปาดังเบซาร    ระดับปานกลาง   รอยละ  53.1   รองลงมา  ระดับมาก 
รอยละ  39.6 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สุไหงโก-ลก    ระดับมาก   รอยละ  30.5  รองลงมา  ระดับปานกลาง 
รอยละ  29.3 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   เบตง    ระดับมาก   รอยละ  59.0   รองลงมา  ระดับปานกลาง               
รอยละ  25.3 
 ทุกดานควบคมุโรคติดตอระหวางประเทศ   ในสังกัดสํานกังานปองกนัควบคุมโรคที่ 12         
จังหวดัสงขลา  ระดับมาก  รอยละ  53.0  รองลงมา  ระดับปานกลาง   รอยละ  26.7 



ตารางที่ 14   จํานวนและรอยละ  ระดับความพึงพอใจ ดานความสะดวกในการรับบรกิาร 
 
 

ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
หนวยงาน 

จํานว
น 

รอยละ 
จํานว
น 

รอยละ 
จํานว
น 

รอยละ 
จํานว
น 

รอยละ 
จํานว
น 

รอยละ 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาอากาศยานหาดใหญ 

17 28.3 30 50.0 11 18.3 2 3.3 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาเรือสงขลา 

6 19.4 20 64.5 2 6.5 0 0 3 9.7 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สะเดา 

9 9.7 74 79.6 9 9.7 0 0 1 1.1 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ปาดังเบซาร 

12 12.6 29 30.5 46 48.4 8 8.4 0 0 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สุไหงโก-ลก 

3 3.7 20 24.4 34 41.5 20 24.4 5 6.1 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
เบตง 

14 16.9 55 66.3 13 15.7 0 0 1 1.2 

รวม 61 13.7 228 51.4 115 25.9 30 6.8 10 2.3 

 
จากตารางที่ 14  พบวา  กลุมตัวอยาง  มีระดับความพึงพอใจ ดานความสะดวกในการรับบริการ ของ 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาอากาศยานหาดใหญ    ระดับมาก  รอยละ  50.0  รองลงมา         
ระดับมากที่สุด  รอยละ  28.3 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาเรือสงขลา    ระดับมาก   รอยละ  64.5  รองลงมา  ระดับมากที่สุด  
รอยละ  19.4 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สะเดา    ระดบัมาก   รอยละ  79.6   รองลงมา   ระดับมากที่สุด           
รอยละ  9.7 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   ปาดังเบซาร    ระดับปานกลาง   รอยละ  48.4   รองลงมา  ระดับมาก 
รอยละ  30.5 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สุไหงโก-ลก    ระดับปานกลาง  รอยละ  41.5  รองลงมา  ระดับมาก 
รอยละ  24.4 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   เบตง    ระดับมาก   รอยละ  66.3  รองลงมา  ระดับมากที่สุด               
รอยละ  16.9 
 ทุกดานควบคมุโรคติดตอระหวางประเทศ   ในสังกัดสํานกังานปองกนัควบคุมโรคที่  12        
จังหวดัสงขลา  ระดับมาก  รอยละ  51.4  รองลงมา  ระดับปานกลาง   รอยละ  25.9 



ตอนที่ 3 :  การไดรับบริการปองกัน  ควบคุมโรค/ภยัสุขภาพ 
 
ตารางที่ 15  จํานวนและรอยละ ของ ขอมูลการไดรับบริการ ปองกันควบคุมโรค / ภยัสุขภาพ 
 

เคย ไมเคย ไมระบุ รวม 
ขอมูลการรับบริการ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
- บริการดานความรูเกีย่วกับการ 
   ปองกันควบคุมโรค 

320 71.6 112 25.1 15 3.4 447 100 

- บริการดานอปุกรณ / ยา /เวชภัณฑ 
 

284 63.5 152 34.0 11 2.5 447 100 

 
จากตารางที่ 15  พบวา  ขอมูลการไดรับบริการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  กลุมตัวอยาง  เคยไดรับ
บริการความรูเกี่ยวกับการปองกันควบคุมโรค  รอยละ  71.6 และ เคยไดรับบริการดานอุปกรณ /ยา/ เวชภณัฑ  
เพื่อการปองกนัและควบคุมโรค  รอยละ  63.5   
 
ตารางที่ 16  จํานวนและรอยละ ของเหตุผลท่ีเลือกมาใชบริการดานควบคุมโรคตดิตอระหวางประเทศ 
 

เหตุผลท่ีเลือกมาใชบริการ จํานวน รอยละ 

บริการดี 173 38.70 
สะดวก/ใกลบาน 195 43.63 
ไมมีที่อ่ืน 29   6.49 
อ่ืนๆ 33  7.38 
ไมตอบ 17 3.80 
รวม 447 100 

 
จากตารางที่ 16  พบวา   เหตผุลที่เลือกมาใชบริการดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศมากที่สุดไดแก
สะดวก/ใกลบาน  รอยละ  43.63  รองลงมาบริการดี   รอยละ 38.70 
 
 
 
 
 

 
 

 



ตอนที่ 4 : สิ่งที่ควรปรับปรุง 
 

ตารางที่ 17  จํานวนและรอยละของระดับการปรับปรงุตอบริการดานการเฝาระวังโรค  ปองกัน  และควบคุมโรค  
 

ระดับการปรับปรุงตอบริการดาน
การเฝาระวังโรค  ปองกัน           

และควบคุมโรค  
จํานวน รอยละ MEAN S.D. 

ไมตองปรับปรุง 
 

80 18.6 

ปรับปรุงนอย 
 

296 68.7 

ปรับปรุงอยางมาก 
 

55 12.7 

11.0 3.06 

รวม 431* 100   

 
หมายเหตุ :  *  หมายถึง  ประชาชนตอบแบบสอบถามไมสมบูรณ   จํานวน  16  ฉบบั 
                                       ( จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 447 ราย ) 
จากตารางที่ 17  พบวา  ระดบัการปรับปรงุตอบริการดานการเฝาระวัง   ปองกันและควบคุมโรค   
กลุมตัวอยาง  มีความคิดเหน็วา  ในระดับทีไ่มตองปรับปรุง  รอยละ  18.6  ปรับปรุงนอย  รอยละ  68.7   
ปรับปรุงอยางมาก  รอยละ  12.7   คาเฉลี่ย (mean) เทากับ   11.0  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) เทากับ  3.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



ตารางที่ 18   จํานวนและรอยละของระดับการปรับปรงุการใหบริการดานการเฝาระวัง   ปองกันและควบคุมโรค  
 
 

การปรับปรงุ 

ไมตองปรับปรุง ปรับปรงุนอย ปรับปรงุอยางมาก รวม ประเด็นการประเมิน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.อาคารสถานที่ 222 50.2 190 43.0 30 6.8 442 100 

2.บรรยากาศ และสิ่งแวดลอม 211 48.1 200 45.5 28 6.4 439 100 

3.คุณภาพบุคลากร 262 59.3 158 35.7 22 5.0 442 100 

4.จํานวนบุคลากร 167 38.0 240 54.7 32 7.3 439 100 

5.ขั้นตอนการใหบริการ 211 48.0 210 47.7 19 4.3 440 100 

6.คุณภาพอุปกรณและ
เวชภณัฑทีใ่หบริการ 

241 54.9 171 39.0 27 6.1 439 100 

7.ปริมาณอุปกรณและ
เวชภณัฑทีใ่หบริการ 

212 49.0 185 42.7 36 8.3 433 100 

 
จากตารางที่ 18  พบวา  กลุมตัวอยาง  ประเมินระดับการปรับปรุงดานการเฝาระวงั ปองกันและควบคุมโรค       
ในดานอาคาร สถานที่  ระดับไมตองปรับปรุง  รอยละ  50.2  รองลงมา  ปรับปรุงเล็กนอย  รอยละ  43.0 
บรรยากาศและสิ่งแวดลอม  ระดับไมตองปรับปรุง  รอยละ  48.1  รองลงมา   ปรับปรุงเล็กนอย  รอยละ  45.5 
คุณภาพบุคลากร  ระดับไมตองปรับปรุง  รอยละ  59.3  รองลงมา  ปรับปรุงเล็กนอย  รอยละ  35.7 
จํานวนบุคลากร  ระดับปรับปรุงนอย  รอยละ  54.7  รองลงมา  ไมตองปรับปรุง รอยละ  38.0 
ขั้นตอนการใหบริการ  ระดบัไมตองปรับปรุง  รอยละ  48.0  รองลงมา  ปรับปรุงเล็กนอย  รอยละ  47.7 
คุณภาพอุปกรณและเวชภัณฑที่ใหบริการ  ระดับไมตองปรับปรุง  รอยละ  54.9  รองลงมา  ปรับปรุงเล็กนอย  
รอยละ  39.0 
ปริมาณอุปกรณและเวชภัณฑที่ใหบริการ  ระดับไมตองปรับปรุง  รอยละ  49.0  รองลงมา  ปรับปรุงเล็กนอย  
รอยละ  42.7 
 

 
 
 
 
 



ตารางที่ 19   จํานวนและรอยละ  ของระดับการปรับปรงุ  ดานอาคารสถานที่ 
 
 

การปรับปรงุ 

ไมตองปรับปรุง ปรับปรงุนอย ปรับปรงุอยางมาก รวม หนวยงาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาอากาศยานหาดใหญ 

45 75.0 15 25.0 0 0 60 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาเรือสงขลา 

17 56.7 13 43.3 0 0 30 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สะเดา 

48 51.6 45 48.4 0 0 93 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ปาดังเบซาร 

42 43.8 54 56.3 0 0 96 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สุไหงโก-ลก 

39 47.6 15 18.3 28 34.1 82 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
เบตง 

31 38.3 48 59.3 2 2.5 81 100 

รวม 222 50.2 190 43.0 30 6.8 442 100 

 
จากตารางที่ 19   พบวา  กลุมตัวอยาง  ประเมิน ระดับ การปรับปรุง ดานอาคารสถานที่  ของ 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาอากาศยานหาดใหญ    ไมตองปรับปรุง   รอยละ  75.0   
รองลงมา    ปรับปรุงนอย   รอยละ  25.0 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาเรือสงขลา    ไมตองปรับปรุง   รอยละ  56.7   รองลงมา     
ปรับปรุงนอย   รอยละ  43.3 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สะเดา   ไมตองปรับปรุง   รอยละ  51.6   รองลงมา                          
ปรับปรุงนอย    รอยละ  48.4 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   ปาดังเบซาร    ปรับปรุงนอย   รอยละ  56.3   รองลงมา                              
ไมตองปรับปรุง   รอยละ  43.7 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สุไหงโก-ลก   ไมตองปรับปรุง   รอยละ  47.6  รองลงมา                 
ปรับปรุงอยางมาก   รอยละ  34.1 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   เบตง  ปรับปรุงนอย   รอยละ  59.3  รองลงมา   ไมตองปรับปรุง    
รอยละ  38.3 
 ทุกดานควบคมุโรคติดตอระหวางประเทศ   ในสังกัดสํานกังานปองกนัควบคุมโรคที่  12        
จังหวดัสงขลา  ไมตองปรับปรุง   รอยละ  50.2    รองลงมา   ปรับปรุงนอย   รอยละ  43.0 
 



ตารางที่  20 จํานวนและรอยละ  ของระดับการปรับปรงุ  ดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม 

 
การปรับปรงุ 

ไมตองปรับปรุง ปรับปรงุนอย ปรับปรงุอยางมาก รวม หนวยงาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาอากาศยานหาดใหญ 

48 80.0 12 20.0 0 0 60 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาเรือสงขลา 

18 64.3 10 35.7 0 0 28 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สะเดา 

48 51.6 45 48.4 0 0 93 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ปาดังเบซาร 

40 42.1 55 57.9 0 0 95 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สุไหงโก-ลก 

19 23.2 37 45.1 26 31.7 82 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
เบตง 

38 46.9 41 50.6 2 2.5 81 100 

รวม 211 48.1 200 45.6 28 6.4 439 100 

 
จากตารางที่  20  พบวา  กลุมตัวอยาง  ประเมิน ระดับการปรับปรุง ดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม  ของ 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาอากาศยานหาดใหญ    ไมตองปรับปรุง   รอยละ  80.0   
รองลงมา    ปรับปรุงนอย   รอยละ  20.0 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาเรือสงขลา    ไมตองปรับปรุง   รอยละ  64.3   รองลงมา     
ปรับปรุงนอย   รอยละ  35.7 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สะเดา   ไมตองปรับปรุง   รอยละ  51.6   รองลงมา                          
ปรับปรุงนอย    รอยละ  48.4 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   ปาดังเบซาร    ปรับปรุงนอย   รอยละ  57.9   รองลงมา                       
ไมตองปรับปรุง  รอยละ  42.1 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สุไหงโก-ลก   ปรับปรุงนอย   รอยละ  45.1  รองลงมา                    
ปรับปรุงอยางมาก   รอยละ  31.7 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   เบตง  ปรับปรุงนอย   รอยละ  50.6  รองลงมา  ไมตองปรับปรุง    
รอยละ  46.9 
 ทุกดานควบคมุโรคติดตอระหวางประเทศ   ในสังกัดสํานกังานปองกนัควบคุมโรคที่  12        
จังหวดัสงขลา  ไมตองปรับปรุง   รอยละ  48.1    รองลงมา   ปรับปรุงนอย   รอยละ  45.6 
 



ตารางที่  21 จํานวนและรอยละ  ของระดับการปรับปรงุ  ดานคณุภาพบคุลากร 
 
 

การปรับปรงุ 

ไมตองปรับปรุง ปรับปรงุนอย ปรับปรงุอยางมาก รวม หนวยงาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาอากาศยานหาดใหญ 

46 76.7 12 20.0 2 3.3 60 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาเรือสงขลา 

24 80.0 6 20.0 0 0 30 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สะเดา 

81 87.1 12 12.9 0 0 93 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ปาดังเบซาร 

46 48.4 48 50.5 1 1.1 95 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สุไหงโก-ลก 

17 20.7 47 57.3 18 22.0 82 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
เบตง 

48 58.5 33 40.2 1 1.2 82 100 

รวม 262 59.3 158 35.7 22 5.0 442 100 

 
จากตารางที่ 21  พบวา  กลุมตัวอยาง  ประเมินระดับการปรับปรุง   ดานคุณภาพบุคลากร  ของ 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาอากาศยานหาดใหญ    ไมตองปรับปรุง   รอยละ  76.7   
รองลงมา    ปรับปรุงนอย   รอยละ  20.0 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาเรือสงขลา    ไมตองปรับปรุง   รอยละ  80.0  รองลงมา     
ปรับปรุงนอย   รอยละ  20.0 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สะเดา   ไมตองปรับปรุง   รอยละ  87.1   รองลงมา                   
ปรับปรุงนอย    รอยละ  12.9 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   ปาดังเบซาร    ปรับปรุงนอย   รอยละ  50.5   รองลงมา                              
ไมตองปรับปรุง   รอยละ  48.4 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สุไหงโก-ลก   ปรับปรุงนอย   รอยละ  57.3  รองลงมา                      
ปรับปรุงอยางมาก   รอยละ  22.0 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   เบตง  ไมตองปรับปรุง   รอยละ  58.5  รองลงมา   ปรับปรุงนอย        
รอยละ  40.2 
 ทุกดานควบคมุโรคติดตอระหวางประเทศ   ในสังกัดสํานกังานปองกนัควบคุมโรคที่  12        
จังหวดัสงขลา  ไมตองปรับปรุง   รอยละ  59.3    รองลงมา   ปรับปรุงนอย   รอยละ  35.7 
 



ตารางที่ 22  จํานวนและรอยละ  ของระดับการปรับปรงุ  ดานจํานวนบคุลากร 
 
 

การปรับปรงุ 

ไมตองปรับปรุง ปรับปรงุนอย ปรับปรงุอยางมาก รวม หนวยงาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาอากาศยานหาดใหญ 

25 41.7 27 45.0 8 13.3 60 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาเรือสงขลา 

16 53.3 14 46.7 0 0 30 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สะเดา 

63 67.7 30 32.3 0 0 93 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ปาดังเบซาร 

21 22.6 65 69.9 7 7.5 93 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สุไหงโก-ลก 

13 15.9 54 65.9 15 18.3 82 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
เบตง 

29 35.8 50 61.7 2 2.5 81 100 

รวม 167 38.0 240 54.7 32 7.3 439 100 

 
จากตารางที่ 22  พบวา  กลุมตัวอยาง ประเมิน ระดับการปรับปรุงดานจํานวนบุคลากร  ของ 
 ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาอากาศยานหาดใหญ    ไมตองปรับปรุง   รอยละ  41.7              
รองลงมา  ปรับปรุงนอย   รอยละ 45.0 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาเรือสงขลา    ไมตองปรับปรุง   รอยละ  53.3   รองลงมา 
ปรับปรุงนอย   รอยละ  46.7 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สะเดา   ไมตองปรับปรุง   รอยละ  67.7   รองลงมา                            
ปรับปรุงนอย    รอยละ  32.3 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   ปาดังเบซาร    ปรับปรุงนอย   รอยละ  69.9   รองลงมา                        
ไมตองปรับปรุง   รอยละ  22.6 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สุไหงโก-ลก   ปรับปรุงนอย   รอยละ  65.9  รองลงมา                     
ปรับปรุงอยางมาก   รอยละ  18.3 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   เบตง  ปรับปรุงนอย   รอยละ  61.7  รองลงมา  ระดับไมตองปรับปรุง   
รอยละ  35.8 
 ทุกดานควบคมุโรคติดตอระหวางประเทศ   ในสังกัดสํานกังานปองกนัควบคุมโรคที่  12        
จังหวดัสงขลา  ปรับปรุงนอย   รอยละ  54.7    รองลงมา  ไมตองปรับปรุง   รอยละ  38.0 
 



ตารางที่ 23  จํานวนและรอยละ  ของระดับการปรับปรงุ  ดานขัน้ตอนการใหบริการ 
 
 

การปรับปรงุ 

ไมตองปรับปรุง ปรับปรงุนอย ปรับปรงุอยางมาก รวม หนวยงาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาอากาศยานหาดใหญ 

42 70 16 26.7 2 3.3 60 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาเรือสงขลา 

19 63.3 11 36.7 0 0 30 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สะเดา 

63 67.7 29 31.2 1 1.1 93 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ปาดังเบซาร 

30 31.9 63 67.0 1 1.1 94 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สุไหงโก-ลก 

16 19.5 51 62.2 15 18.3 82 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
เบตง 

41 50.6 40 49.4 0 0 81 100 

รวม 211 48.0 210 47.7 19 4.3 440 100 

 
จากตารางที่ 23  พบวา  กลุมตัวอยาง  ประเมิน ระดับการปรับปรุง ดานขั้นตอนการใหบริการ  ของ 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาอากาศยานหาดใหญ    ไมตองปรับปรุง   รอยละ  70.0         
รองลงมา    ปรับปรุงนอย   รอยละ  26.7 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาเรือสงขลา    ไมตองปรับปรุง   รอยละ  63.3   รองลงมา     
ปรับปรุงนอย   รอยละ  36.7 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สะเดา   ไมตองปรับปรุง   รอยละ  67.7   รองลงมา                                 
ปรับปรุงนอย    รอยละ  31.2 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   ปาดังเบซาร    ปรับปรุงนอย   รอยละ  67.0   รองลงมา                             
ไมตองปรับปรุง   รอยละ  31.9 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สุไหงโก-ลก   ปรับปรุงนอย   รอยละ  62.2   รองลงมา                      
ไมตองปรับปรุง   รอยละ  19.5 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   เบตง  ไมตองปรับปรุง   รอยละ  50.6  รองลงมา  ปรับปรุงนอย   
รอยละ  49.4 
 ทุกดานควบคมุโรคติดตอระหวางประเทศ   ในสังกัดสํานกังานปองกนัควบคุมโรคที่  12        
จังหวดัสงขลา  ไมตองปรับปรุง   รอยละ  48.0    รองลงมา   ปรับปรุงนอย   รอยละ  47.7 
 



ตารางที่ 24  จํานวนและรอยละ  ของระดับการปรับปรงุ  ดานคณุภาพอุปกรณและเวชภัณฑท่ีใหบริการ 
 
 

การปรับปรงุ 

ไมตองปรับปรุง ปรับปรงุนอย ปรับปรงุอยางมาก รวม หนวยงาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาอากาศยานหาดใหญ 

45 75.0 12 20.0 3 5.0 60 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาเรือสงขลา 

22 73.3 8 26.7 0 0 30 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สะเดา 

72 77.4 21 22.6 0 0 93 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ปาดังเบซาร 

39 41.9 53 57.0 1 1.1 93 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สุไหงโก-ลก 

20 24.4 41 50 21 25.6 82 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
เบตง 

43 53.1 36 44.4 2 2.5 81 100 

รวม 241 54.9 171 39.0 27 6.2 439 100 

 
จากตารางที่ 24  พบวา  กลุมตัวอยางประเมนิระดับการปรับปรุงดานคุณภาพอุปกรณ/เวชภณัฑทีใ่หบริการ  ของ 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาอากาศยานหาดใหญ    ไมตองปรับปรุง   รอยละ  75.0               
รองลงมา    ปรับปรุงนอย   รอยละ  20.0 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาเรือสงขลา    ไมตองปรับปรุง   รอยละ  73.3   รองลงมา     
ปรับปรุงนอย   รอยละ  26.7       
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สะเดา    ไมตองปรับปรุง   รอยละ  77. 4   รองลงมา                                  
ปรับปรุงนอย  รอยละ  22.6    
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   ปาดังเบซาร    ปรับปรุงนอย   รอยละ  57.0  รองลงมา                                 
ไมตองปรับปรุง   รอยละ  41.9 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สุไหงโก-ลก   ปรับปรุงนอย   รอยละ  50.0  รองลงมา                     
ปรับปรุงอยางมาก   รอยละ  25.6 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   เบตง  ไมตองปรับปรุง   รอยละ  53.1  รองลงมา  ปรับปรุงนอย    
รอยละ  44.4 
 ทุกดานควบคมุโรคติดตอระหวางประเทศ   ในสังกัดสํานกังานปองกนัควบคุมโรคที่  12        
จังหวดัสงขลา  ไมตองปรับปรุง   รอยละ  54.9    รองลงมา   ปรับปรุงนอย   รอยละ  39.0 
 



ตารางที่ 25 จํานวนและรอยละ  ของระดับการปรับปรงุ  ดานปริมาณอปุกรณและเวชภัณฑท่ีใหบริการ 
 
 

การปรับปรงุ 

ไมตองปรับปรุง ปรับปรงุนอย ปรับปรงุอยางมาก รวม หนวยงาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาอากาศยานหาดใหญ 

40 66.7 18 30.0 2 3.3 60 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ทาเรือสงขลา 

18 62.1 10 34.5 1 3.4 29 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สะเดา 

65 69.9 28 30.1 0 0 93 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
ปาดังเบซาร 

32 35.2 57 62.6 2 2.2 91 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
สุไหงโก-ลก 

15 18.8 37 46.3 28 35.0 80 100 

ดานควบคุมโรคติดตอฯ 
เบตง 

42 52.5 35 43.8 3 3.8 80 100 

รวม 212 49.0 185 42.7 36 8.3 433 100 

 
จากตารางที่ 25   พบวา กลุมตัวอยางประเมนิระดับการปรับปรุง ดานปริมาณอุปกรณ/เวชภณัฑทีใ่หบริการ  ของ 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาอากาศยานหาดใหญ    ไมตองปรับปรุง   รอยละ  66.7              
รองลงมา    ปรับปรุงนอย   รอยละ  30.0 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาเรือสงขลา    ไมตองปรับปรุง   รอยละ  62.1   รองลงมา     
ปรับปรุงนอย   รอยละ  34.5 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สะเดา   ไมตองปรับปรุง   รอยละ  69.9  รองลงมา                            
ปรับปรุงนอย    รอยละ  30.1 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   ปาดังเบซาร    ปรับปรุงนอย   รอยละ  62.6  รองลงมา                              
ไมตองปรับปรุง   รอยละ  35.2 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สุไหงโก-ลก   ปรับปรุงนอย   รอยละ  46.3  รองลงมา                       
ปรับปรุงอยางมาก   รอยละ  35.0 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   เบตง  ไมตองปรับปรุง   รอยละ  52.5  รองลงมา  ปรับปรุงนอย 
   รอยละ  43.8 
 ทุกดานควบคมุโรคติดตอระหวางประเทศ   ในสังกัดสํานกังานปองกนัควบคุมโรคที่  12        
จังหวดัสงขลา  ไมตองปรับปรุง   รอยละ  49.0    รองลงมา   ปรับปรุงนอย   รอยละ  42.7 
 



ตอนที่ 5 : ขอเสนอแนะ 
5.1  ขอดีหรอืสิ่งประทับใจที่ตองการใหคง/รักษาไว 
 

 ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ  ทาอากาศยานหาดใหญ  จากการศึกษา พบวา  ขอดีหรือส่ิง 
ประทับใจที่ตองการใหคงและรักษาไว  คอื  การใหบริการและคําปรึกษาที่ดีของเจาหนาที่  การบรกิารที่รวดเรว็   
ความสะอาดของสถานที่    และเจาหนาที่ทีใ่หบริการพดูจาไพเราะ 
 

  ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ  ทาเรือสงขลา จากการศึกษา พบวา  ขอดหีรือส่ิงประทับใจ
ที่ตองการใหคงและรักษาไว คือ  การบริการที่ดีของเจาหนาที่   ความเปนกันเองของเจาหนาที่  
 

 ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ  สะเดา  จากการศึกษา พบวา  ขอดีหรือส่ิงประทับใจที่
ตองการใหคงและรักษาไว คือ  การอํานวยความสะดวกของเจาหนาทีใ่นการใหบริการ   การไมตองเดินทางไกล
ในการไปรับรับวัคซีน  และ เจาหนาที่มีมารยาทเรียบรอย 
 

 ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ  ปาดังเบซาร   จากการศึกษา พบวา  ขอดหีรือส่ิงประทับใจ
ที่ตองการใหคงและรักษาไว คือ  การใหมีสํานักงานไวใหบริการตอไป    ความเปนกันเองของเจาหนาที่   และ
การบริการที่ดขีองเจาหนาที ่
 

 ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   สุไหงโก-ลก    จากการศึกษา พบวา  ขอดีหรือส่ิง
ประทับใจที่ตองการใหคงและรักษาไว คอื  การใหบริการที่ดีของเจาหนาที่   และ ความเปนกันเองของเจาหนาที่ 
 

 ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   เบตง  จากการศึกษา พบวา  ขอดีหรือส่ิงประทับใจที ่
ตองการใหคงและรักษาไว คือ  การบริการที่ดีของเจาหนาที่   มนุษยสัมพันธของเจาหนาที่  

5.2  ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพือ่การปรับปรุง/พัฒนา 
 ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   ทาอากาศยานหาดใหญ  จากการศึกษาพบวา ขอเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุงพัฒนา คือ  จํานวนบุคลากรที่ใหบริการ   เวชภณัฑและอุปกรณที่ใหบริการควรเพิ่มมากกวานี้  
 

   ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาเรือสงขลา   จากการศึกษาพบวา   ขอเสนอแนะ เพื่อ
การปรับปรุงพัฒนา คือ เจาหนาที่ใหบริการมีนอย   สถานที่ของสํานักงานคับแคบ 
 

 ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สะเดา  จากการศึกษาพบวา   ขอเสนอแนะ เพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนา  คือ บรรยากาศและสถานทีข่องสํานักงานคับแคบ    เจาหนาที่ที่ใหบริการมีนอย    และควรมี
หองใหทําละหมาดในสํานกังาน 
 ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ปาดังเบซาร   จากการศึกษาพบวา  ขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนา  คือ  ควรเพิม่บุคลากรที่ใหบริการ  บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของสํานักงาน    
 

 ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สุไหงโก-ลก  จากการศึกษาพบวา  ขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนา  คือ ควรเพิ่มบุคลากรที่ใหบริการ    อาคารและสถานที่ของสํานักงานคับแคบ 
 

 ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   เบตง  จากการศึกษาพบวา ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง
พัฒนา  คือ  ควรเพิ่มจํานวนบุคลากร    และควรมีอุปกรณและเวชภัณฑที่ใหบริการเพิ่มขึ้นมากกวานี้ 



 

 บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

       
 การศึกษาวิจยัคร้ังนี้เปนการศึกษาวจิัยเชิงสํารวจ    มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการไดรับบริการ  การเฝาระวัง   ปองกันและควบคุมโรค   กลุมตัวอยางในการศึกษาในครั้งนี้ คือ
ประชาชนที่มารับบริการในหนวยงานดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   ในสังกัดสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 12 จังหวดัสงขลา   ประกอบดวย    ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาอากาศยาน
หาดใหญ    ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ทาเรอืสงขลา    ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    
สะเดา      ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   สุไหงโก-ลก    และดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    
เบตง   จํานวน  447  ราย   โดยใชแบบสอบถามที่จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการประเมินผลกรมควบคุมโรค    
ดําเนินการศึกษาเก็บขอมูลระหวางวนัที่ 1 - 30  เมษายน  2548   สถิติที่ใชในการวิจัยคอื  คาความถี่  รอยละ  
คาเฉลี่ย   และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 1.ขอมูลท่ัวไป 
 

 กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงรอยละ 51.7   เพศชายรอยละ 47.9  กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง  26-
35 ป  รอยละ 34.9  รองลงมามีอายุระหวาง 36- 45 ป  รอยละ 30.9    ระดับการศกึษาสวนใหญ มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  และปวส./อนุปริญญา   รอยละ  27.5   รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
ต่ํากวา   รอยละ  21.3  โดยมอีาชีพพนักงานบริษัท/เอกชนมากที่สุด รอยละ  27.7  รองลงมาอาชีพรับจางรอยละ   
27.3   และสวนใหญมีรายได  10,001 – 15,000  บาท/เดอืน   รอยละ 35.1 

2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

 พบวา  กลุมตวัอยางมีความพึงพอใจในระดับสูง รอยละ 10.9  พึงพอใจปานกลาง  รอยละ 68.1 และมี 
ความพึงพอใจในระดบัต่ํา  รอยละ 21.0  คาเฉลี่ย (Mean)  เทากับ 42.4   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) เทากับ 6.68 

3. ขอมูลการไดรับบริการปองกัน  ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ 
 

 พบวา  กลุมตวัอยางเคยไดรับบริการความรูเกี่ยวเกีย่วกับการปองกันและควบคุมโรค รอยละ  71.6 
ไดรับบริการดานอุปกรณ / ยา / เวชภัณฑ  เพื่อการปองกนัและควบคุมโรค  รอยละ 63.5  และพบวากลุมตัวอยาง  
มีเหตุผลที่เลือกใชบริการดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   ดวยเหตุผลสะดวก/ใกลบานมากที่สุด  รอยละ 
43.63  และรองลงมาบริการดี   รอยละ 38.70   

   
 

 
 
 



4. สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
 

 พบวา   กลุมตวัอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการปรับปรุง   อาคารสถานที่   บรรยากาศและสิ่งแวดลอม 
คุณภาพบุคลากร  จํานวนบุคลากร  ขั้นตอนการใหบริการ   คุณภาพอุปกรณและเวชภณัฑที่ใหบริการ   และ
ปริมาณอุปกรณและเวชภัณฑที่ใหบริการ  ในระดบัที่ไมตองปรับปรุง  รอยละ  18.6  ปรับปรุงนอย  รอยละ  68.7  
และตองปรับปรุงอยางมาก  รอยละ 12.7  คาเฉลี่ย (mean)  เทากับ  11.0  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เทากับ 
3.06 
 
 5.   ขอเสนอแนะ 
 

 5.1  ขอดีหรือสิ่งประทับใจที่ตองการใหคง/รักษาไว คือ 
 

       1. การอํานวยความสะดวกในการมารับบริการ 
       2. การใหบริการที่ดี 
       3. มนุษยสมัพันธที่ดีของเจาหนาที่      
       4. มารยาทที่เรียบรอยของเจาหนาทีใ่นการใหบริการ 
       5. ความเปนกันเองของเจาหนาที่ในการใหบริการ 
       6. การตอนรับผูมารับบริการ              
 

 5.2  ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อการปรับปรงุ/พฒันา 
 

       1. ควรเพิ่มเจาหนาทีใ่นการใหบริการ  
       2. บรรยากาศและสิ่งแวดลอม 
       3. ควรมีอุปกรณและเวชภัณฑที่ใหบริการเพิ่มขึ้น 
      4.  สถานที่คับแคบ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 

 ระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ 
 พบวา  กลุมตวัอยางมีความพึงพอใจโดยรวมอยู ในระดบัปานกลาง  รอยละ 68.1   เมื่อจําแนกแตละดาน
พบวา  การบริการตอนรับ    การทําบัตรใหม    ระยะเวลารอตรวจ    ความกระชับของขั้นตอนใหบริการ    
ความรูความสามารถและความชํานาญของเจาหนาที่     ความพรอมและความเต็มใจในการใหบริการ       
คุณภาพของอปุกรณที่ใหบริการ    ความเพยีงพอของอุปกรณที่ใหบริการ    บรรยากาศและสิ่งแวดลอม        
ความสะอาดของอาคารและสถานที่     และความสะดวกในการรับบริการ    อยูในระดับเดียวกนัคือมาก           
เพียงรอยละ  47.1,   38.7  37.4,   37.0,   54.9,   56.6,   56.7,   50.5   46.5   53.0   และ   51.4  ตามลําดับ    เมื่อ
พิจารณาถึงความพึงพอใจในแตละดาน  พบวาผูมารับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดในดานคณุภาพของอุปกรณที่
ใหบริการ    รองลงมาคือความพรอมและความเต็มใจในการใหบริการของเจาหนาที่   และมีความพึงพอใจต่ําสุด
ในดานความกระชับของขั้นตอนใหบริการ    ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของอนงค  ( 2542 )   ไดศึกษาความพึง
พอใจของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลอํานาจเจริญ  โดยสัมภาษณผูมารับบริการ จํานวน 270 คน   



พบวา  ความพงึพอใจโดยรวมของผูมารับบริการอยูในระดับปานกลางรอยละ  65.5   และกฤษณี  (2542 )   ได
ศึกษาความพึงพอใจตอบริการของผูมารับบริการแผนกผูปวยนอก   สถาบันโรคผิวหนงั  โดยการสัมภาษณจาก
กลุมตัวอยาง  จํานวน 302  คน พบวา  ผูมารับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  รอยละ 70.6      
 

 สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
 พบวา  กลุมตวัอยางสวนใหญมีความคิดเหน็วา  ปรับปรุงนอย  รอยละ 68.7  ไมตองปรับปรุง  รอยละ 
18.6  และปรับปรุงอยางมาก   รอยละ 12.7   ซ่ึงอยูในเกณฑปานกลาง   ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบ  ขั้นตอนการ
ใหบริการตางๆ  ยังไมเปนทีพ่อใจของประชาชนที่มารับบริการบางสวนอยู   และเครื่องมือ อุปกรณตางๆ ที่
ใหบริการ  ไมทันสมัย   เมื่อเปรียบเทียบกบัโรงพยาบาลโดยทั่วไป   และอาจเนื่องจากการปรับเปลี่ยนปฏิรูป
ระบบราชการ ทําใหประชาชนผูมารับบริการ  มีความคาดหวังในการรับบริการที่ดี ของหนวยบริการเพิ่มมากขึ้น 
  

                                                                                                                                                              
                                                                                                              

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย  

 

 จากระบบการใหบริการของดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   ในสังกัดสํานกังานปองกนัควบคุม
โรคที่  12  จังหวัดสงขลา    พบวาประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่อยูใน
เกณฑปานกลาง   จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
 

 1. ควรมีการพยายามลดขั้นตอนการใหบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูรับบริการและสรางความพึง
พอใจ   ที่ใชเวลานอยในการมารับบริการไดเพิ่มมากยิ่งขึน้ 
 2. ควรมีการพฒันาคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่   อาคารสถานที่  บรรยากาศและสิ่งแวดลอม 
ของหนวยงานที่ใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   ไมดอยหรือต่ํากวาหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่         
ที่อยูใกลเคยีงกัน 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 

 1. ควรมีการประเมินความพงึพอใจในการใหบริการทุกป    ทั้งนี้เพราะในปจจุบันหนวยงานของ          
ทางราชการ   มีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงระบบการปฏิบตัิงานอยูตลอดเวลาตามระบบปฏิรูปขาราชการ  ทําให
ประชาชนผูมารับบริการมีความคาดหวังสูงขึ้นในการบริการดานสุขภาพ 
 2. ควรมีการพฒันารูปแบบและวิธีการประเมินตอไป   เนือ่งจากความคาดหวังของผูรับบริการ  มีการ
เปลี่ยนแปลงตามลักษณะของผูที่เขามาใชบริการ และการพัฒนาศักยภาพในการใหบริการของสถานบริการ 
 

 
 
 
 



กิตติกรรมประกาศ 

 
 ขอขอบพระคุณหวัหนาดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศทุกแหง   ในสังกัดสํานักงานปองกนั
ควบคุมโรคที่  12  จังหวดัสงขลา   ที่ชวยดําเนินการเก็บขอมูลผูมารับบริการ  และขอขอบคุณผูรวมวิจัย  
ตลอดจนประชาชนผูมารับบริการทุกทาน  ที่กรุณาใหความรวมมือในการกรอกขอมูลในแบบสอบถาม  จนทํา
ใหการศกึษาวจิัยคร้ังนี้สําเร็จลุลวงดวยด ี 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 
ตอการไดรับบริการเฝาระวัง  ปองกันและควบคุมโรค 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
คําชี้แจง    กรุณาใสเครื่องหมาย     ลงใน     ที่ตรงกับคําตอบของทาน 
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค เพื่อประเมนิความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการของ
...................................... 
 
สวนท่ี  1   ขอมูลท่ัวไป 
ที่พักอาศัย  ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต....................................จังหวดั........................... 
1.  เพศ                    (1)  ชาย   
                                             (2) หญิง 
 
2.  อายุ                    (1)  ต่ํากวา  15  ป                                 (2)  16-25  ป      
                                             (3)  ต่ํากวา 26-35  ป                              (4)   36-45 ป   

                  (5)  ต่ํากวา 46-55 ป                   (6)  56 ปขึ้นไป 
 

3.  ระดับการศกึษา     (1)  ไมไดเรียน                                      (2) มัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา 
                    (3)   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.         (4)  ปวส./อนุปริญญา     
                                             (5)   ปริญญาตรี                                     ( 6 ) สูงกวาปริญญาตรี 
 
4.  อาชีพ      (1)  นักเรยีน/นกัศึกษา                 (2) ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ  
                                             (3) พนักงานบริษัท                                (4)  รับจาง   
                                             (5) คาขาย                   (6) เกษตรกรรม/ประมง 
                    (7) แมบาน                                (8) วางงาน    
                                             (9) อ่ืนๆ ระบุ................... 
 
5.  รายไดตอเดือน     (1) ต่ํากวา  5,000  บาท                  (2) 5,001-10,000  บาท  
                                             (3) 10,100-15,000  บาท                         (4) 15,001- 20,000 บาท  
                                             (5) มากกวา 20,000  บาท 
 
 
 
 
 

 



 
สวนท่ี 2   ระดับความพงึพอใจของผูมารับบริการ 

ระดับความพงึพอใจ  
ขอความ มากที่สุด 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
นอย 

2 
นอยท่ีสุด 

1 
ขั้นตอนการใหบริการ      
1.  การบริการตอนรับใหคําแนะนํา      
2.  การทําบัตรใหมหรือรอรับบัตรตรวจ      
3.  ระยะเวลาในการรอตรวจเหมาะสม      
4.  ความกระชบัของขั้นตอนใหบริการ      
คุณภาพการบริการ      
5.  ความรูความสามารถและความชํานาญของ
เจาหนาที ่

     

6.  ความพรอมและความเตม็ใจในการใหบริการ
ของ 
6.1  แพทย* 
6.2  พยาบาล* 
6.3  เจาหนาทีอ่ื่นที่ไมใชแพทย/พยาบาล 

     

อุปกรณและเวชภัณฑ      
7.  คุณภาพของอุปกรณและเวชภณัฑ      
8.  ความเพียงพอของอุปกรณและเวชภัณฑ      
ความสะดวก      
9.  บรรยากาศและสิ่งแวดลอม      
10.  ความสะอาดของอาคารและสถานที่      
 11. ความสะดวกในการรับบริการ      
*  หมายเหต:ุ  ขอ  6.1  และ  6.2  มาลาเรียคลินิกและดานตรวจคนเขาเมอืงไมตองประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สวนท่ี  3   การไดรับบริการ ปองกัน   ควบคุมโรค/ภัยสขุภาพ 
1. ในรอบปทีผ่านมา  ทานเคยไดรับบริการดานความรูเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคหรือไม 
   ( 1 )  เคย     ( 2 ) ไมเคย 
 
2. ในรอบปทีผ่านมา   ทานเคยไดรับบริการดานอุปกรณ/ยา/เวชภณัฑ เพื่อการปองกนัและควบคุมโรคหรือไม 
   ( 1 ) เคย     ( 2 )  ไมเคย 
 
3. เหตุผลที่ทานเลือกมาใชบริการสถานบริการแหงนี ้
   ( 1 )  บริการดี                 ( 2 )  สะดวก/ใกลบาน 
                            ( 3 )  ไมมีที่อ่ืน                                         ( 4 )  อ่ืนๆ ( ระบุ ) ......................................... 
 
สวนท่ี 4.  สิ่งท่ีควรปรับปรงุ 

ประเด็น ไมตองปรับปรุง ปรับปรงุนอย ปรับปรงุอยางมาก 
4.1 อาคารสถานที่    
4.2 บรรยากาศและสิ่งแวดลอม    
4.3 คุณภาพบคุลากร    
4.4 จํานวนบุคลากร    
4.5 ขั้นตอนการใหบริการ    
4.6 คุณภาพอปุกรณและเวชภัณฑที่ใหบริการ    
4.7 ปริมาณอุปกรณและเวชภัณฑที่ใหบริการ    
4.8 อ่ืน ๆ (ระบุ).....................................    

   
สวนท่ี 5 : ขอเสนอแนะ 
 
5. ขอดีหรือส่ิงประทับใจที่ตองการใหคง/รักษาไว คือ
..................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………
……… 
6. ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………
……… 
       

 
ขอขอบพระคุณที่กรุณาใหขอมูล   

กรมควบคุมโรค 



 
                                                                                                 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของประชาชนตอการไดรับบริการเฝาระวัง   ปองกันและควบคุมโรค 

1. ดานการบรหิารจัดการ 
 1.1   ดวยดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ  ในแตละหนวยงานมีเจาหนาทีเ่พยีงคนเดยีว   
ประกอบกับประชาชนสวนใหญที่มารับบริการ   มีความเรงรีบในการเดนิทางไปตางประเทศ   ทําใหตองเรงรีบ
ในการกรอกขอมูล     ในแบบสอบถาม   ทําใหการกรอกขอมูลในแบบสอบถามไมครบถวน 
 ขอเสนอแนะ 
 ควรปรับแบบสอบถาม ของประชาชนที่มารับบริการใหกระชับและเนือ้หาลดลง 
2. ดานเนื้อหาในแบบสอบถาม 
 2.1   ขอมูลทั่วไป  ในสวนของอายุ  ขอ (3)   ต่ํากวา 26 – 35 ป    ควรปรับเปน   (3)   26 – 35 ป                                  
ขอ (5)  ต่ํากวา  46 – 55 ป   ควรปรับเปน   ขอ (5 )  46 – 55 ป 
 2.2   ในการวัดระดับความพงึพอใจของผูมารับบริการ  ขอ 6.  ควรปรับลดใหเหลือเพียงขอเดียว  เชน    
ปรับเปลี่ยนเปน การใหบริการของเจาหนาท่ี  ทั้งนี้เพราะ การใหบริการจริงๆ ประชาชนโดยทัว่ไปไมสามารถ
แยกรายละเอยีดไดวา  บุคลากรคนใดทีใ่หบริการเปนแพทย  พยาบาล  หรือเจาหนาทีอ่ื่น ๆ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            
                                                                                                              

ขอมูลเชิงคณุภาพ  ของประชาชนตอการไดรับบริการ การเฝาระวัง  ปองกัน  และควบคุมโรค 
 
ขอดีหรือสิ่งประทับใจที่ตองการใหคง/รักษาไว 
 

ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   ทาอากาศยานหาดใหญ 
 1. เจาหนาทีใ่หบริการและคาํปรึกษาที่ด ี  จํานวน  9 คน 
 2. เจาหนาที่ทีใ่หบริการพดูจาไพเราะ   จํานวน  6 คน 
 3. บรรยากาศและสิ่งแวดลอมดี   จํานวน  5 คน 
 4. ความเปนกนัเองของเจาหนาที่   จํานวน  4 คน 
 5. ความสะอาดของสถานที่ทํางาน                                   จํานวน               4            คน 
 6. แจกถุงยางอนามัย                                                         จํานวน               3 คน 
  

ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   ทาเรือสงขลา 
 1. การบริการของเจาหนาที ่    จํานวน  5 คน 
 2. ความเปนกนัเองของเจาหนาที่   จํานวน  5 คน 
 3. การใหคําแนะนําและปรกึษาที่ด ี   จํานวน  4 คน 
 4. การตอนรับ     จํานวน  3 คน 
 5. ความสะอาดของสถานที่    จํานวน   2 คน 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ   สะเดา 
 1. การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที ่  จํานวน  11 คน 
 2. การไมตองเดินทางไกลในการไปรับวัคซนี  จํานวน   7 คน 
 3. เจาหนาที่มมีารยาทเรียบรอย   จํานวน   6 คน 
 4. คุณภาพของเจาหนาที ่    จํานวน   5 คน 
 5. อ่ืน ๆ เชน ฉีดยาไมเจ็บ    จํานวน   4 คน 
 
  

                                                                                                              
                                                                                                              

 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    ปาดงัเบซาร 
 1. การพูดจาทีสุ่ภาพเรียบรอย      จํานวน  8 คน 
 2. ความเปนกนัเองของเจาหนาที่   จํานวน  6 คน 
 3. การบริการที่ดีของเจาหนาที่                จํานวน  5 คน 
 4. การตอนรับและบริการ    จํานวน  5 คน 
 5. การใหคําแนะนําและคําปรึกษาที่ด ี   จํานวน  4 คน  



ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    สุไหงโก-ลก 
 1. การมีมนุษยสัมพันธที่ดีของเจาหนาที ่  จํานวน   8 คน 
 2. การใหคําแนะนําและปรกึษาที่ด ี   จํานวน   7 คน 
 3. ความเปนกนัเองของเจาหนาที่   จํานวน   5 คน 
 4. การบริการที่ดี     จํานวน   3 คน 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ    เบตง 
 1. การบริการของเจาหนาที ่    จํานวน   6 คน 
 2. มนุษยสัมพนัธที่ดีของเจาหนาที ่   จํานวน   5 คน 
 3. การใหคําแนะนําของเจาหนาที ่   จํานวน   4 คน 
 4. บรรยากาศและสิ่งแวดลอม    จํานวน   3 คน 
 
 

ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ     ทาอากาศยานหาดใหญ 
 1. สถานที่คับแคบ     จํานวน  13 คน 
 2. ควรเพิ่มบุคลากรที่ใหบริการ   จํานวน   9 คน 
 3. ควรมีอุปกรณและเวชภัณฑมากกวานี ้  จํานวน   5 คน 
   
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ     ทาเรือสงขลา 
 1.บรรยากาศและสถานที่คับแคบ   จํานวน   9 คน 
 2. ควรเพิ่มบุคลากรที่ใหบริการ   จํานวน   6 คน 
   
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ     สะเดา 
 1.บรรยากาศและสถานที่คับแคบ   จํานวน  15 คน 
 2. ควรเพิ่มบุคลากรที่ใหบริการ   จํานวน   8 คน 
 3. ควรมีหองใหทําละหมาด    จํานวน   2 คน 
 4. ควรมีโทรทัศนไวนั่งด ู    จํานวน   2 คน 
 5. อ่ืน ๆ เชน ไมออกความคดิเห็น, ไมมีหองรับประทานอาหาร จํานวน  11 คน 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ     ปาดงัเบซาร 
 1.บรรยากาศและสถานที่คับแคบ   จํานวน  14 คน 
 2. ควรเพิ่มบุคลากรที่ใหบริการ   จํานวน   7 คน 
 3. ควรมีหองใหทําละหมาด    จํานวน   5           คน 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ     สุไหงโก-ลก 
 1.บรรยากาศและสิ่งแวดลอม    จํานวน  13 คน 
 2. ควรเพิ่มบุคลากรที่ใหบริการ   จํานวน   8 คน 
 3. ควรมีอุปกรณและเวชภัณฑมากกวานี ้  จํานวน   7 คน 
   



ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ     เบตง 
 1.บรรยากาศและสถานที่คับแคบ   จํานวน  16 คน 
 2. ควรเพิ่มบุคลากรที่ใหบริการ   จํานวน   12 คน 
 3. ควรมีอุปกรณและเวชภัณฑมากกวานี ้  จํานวน    6 คน 
  
  

 

 


