
 
 
 

แบบฟอร์มบทคดัย่อผลงานวชิาการ เขตสุขภาพที ่12 
 

ประเภท     [ ] วจิยั       [  ] R2R         [  ] CQI (Clinic)       [ ] CQI (Non Clinic)     [ ] HNA 
รองรับ Excellence [ ] PP Excellence   [  ] Service Excellence   [  ] People Excellence    

                [  ] GV Excellence  [ ] เก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาชีพ..........................   
ผลงานในสาขา   [  ]  แพทย ์  [  ]  ทนัตแพทย ์ [  ]  เภสัชกรรม    [  ]  พยาบาล  [  ]  คุม้ครองผูบ้ริโภค        

          [  ]  วทิยาศาสตร์การแพทย ์    [  ]  การส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม   
          []  บริหารสาธารณสุข/นโยบายสาธารณสุข/สาธารณสุขทัว่ไป    [  ]  การแพทยแ์ผนไทย   
          [  ]  ป้องกนัและควบคุมโรค     [  ]  อ่ืนๆ 

การเสนอผลงาน [ ] ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน    [  ] เคยเผยแพร่ (พฒันาต่อยอด)  
                        [  ] ผลอนัดบัรางวลัท่ีไดรั้บระดบัจงัหวดั 

                  [  ]  ชนะเลิศ       [  ]     รองฯ 1       [  ] รองฯ 2      [  ]  ชมเชย    
ช่ือเร่ือง การประเมินความพึงพอใจผูรั้บบริการ  รพ.เขาชยัสน 

ผูจ้ดัท าผลงาน :  นางอาลกัษณ์  คลา้ยเล่ียน ต าแหน่งพนกังานบริการ เบอร์โทร 086 286 8646 
    นายนฐัพงศ ์  บุญคงแกว้ ต าแหน่งนกัวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ  

เบอร์โทร 082 428 8966  
หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาชยัสน  อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 086 286 8646  E-mail aluck2009@hotmail.com 

 

โรงพยาบาลรับฟังและเรียนรู้จากผูป่้วยหรือผูรั้บบริการ เพื่อน าขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์ในการตอบสนอง 
ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บริการ โดยใชก้ารประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 
คือ การออกแบบสอบถาม การเก็บแบบสอบถาม และการวเิคราะห์ขอ้มูล การด าเนินการปี 2562 แบบสอบถามท่ี
ใชป้ระเมินเป็นแบบกระดาษ  ขอ้มูลการประเมินเป็นระดบัความพึงพอใจ  ผูเ้ก็บแบบประเมินคือ เจา้หนา้ท่ีใน
หน่วยงานนั้น หน่วยงานท่ีท าการประเมินคือความพึงพอใจผูป่้วยนอกคือหน่วยงานผูป่้วยนอก และความพึง
พอใจผูป่้วยในคือหน่วยงานผูป่้วยใน วเิคราะห์ผลในภาพรวมของ รพ.เป็นความพึงพอใจผูป่้วยนอก และผูป่้วย
ใน ซ่ึงพบวา่ผา่นเกณฑ ์แต่พบวา่การประเมินไม่ทราบปัญหาและสาเหตุของความไม่พึงพอใจท่ีจะน ามาใชใ้น
การปรับปรุงพฒันา  การประเมินเป็นบางหน่วยงานยงัไม่ครอบคลุมทุกหน่วยบริการ ปี 2563 ปรับแบบฟอร์ม
ของแบบประเมิน เพิ่มช่องของขอ้ช่ืนชมและขอ้เสนอแนะ เพิ่มหน่วยประเมินความพึงพอใจผูป่้วยนอกจาก 1 
หน่วยเป็น 10 หน่วย ความพึงพอใจผูป่้วยในจาก 1 หน่วยเป็น 2 หน่วย(เพิ่มหอ้งคลอด) น ามาวเิคราะห์ผลใน
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ภาพรวม และน าเสนอผลการประเมินเสนอคณะกรรมการบริหาร เพื่อหาแนวทางการแกไ้ขในส่วนของ
ขอ้เสนอแนะ  จากขอ้มูลท่ีน ามาวเิคราะห์พบวา่ความตรงของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามของหน่วยงาน
ของตนเองอาจมีความคลาดเคล่ือนและรูปแบบกระดาษท่ีใหผู้รั้บบริการตอบอาจจะไม่กลา้ใหข้อ้เสนอแนะ และ
ยงัขาดการประเมินในชุมชน ดงันั้น  ในปี 2564  เพิ่มแบบสอบถามเป็นแบบออนไลน์ QR cord ทุกจุด ผูเ้ก็บ
แบบสอบถามใชเ้ป็นแบบไขวคื้อผูเ้ก็บแบบสอบถามเป็นหน่วยงานอ่ืน  เพิ่มการประเมินในชุมชน โดยการ
ประเมินจาก PCU รพ.ซ่ึงตั้งอยูน่อก รพ. และปรับการวิเคราะห์ผลแยกเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ ดา้น
เจา้หนา้ท่ีบุคลากร ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ และภาพรวม ส่งผลใหโ้รงพยาบาล
ไดรั้บขอ้มูลการประเมินความพึงพอใจผา่นเกณฑม์ากกวา่ร้อยละ 85 ในปี 2562-2564 เฉล่ียเดือนละ 60,150,182  
ฉบบั ซ่ึงเป็นแบบสอบถามผา่น QR code เฉล่ียเดือนละ 5-6 ฉบบั รูปแบบการประเมินในปี 2562-2564  เปล่ียน
จากการประเมินภาพรวม เป็นประเมินแยกรายดา้น  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ดา้นท่ีพบเป็นปัญหามากท่ีสุด
ของโรงพยาบาลคือ ดา้นกระบวนการ รองลงมาคือ ส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของ
ผูรั้บบริการ ซ่ึงพบวา่ ท่ีนัง่ไม่เพียงพอในงานทนัตกรรม งานคลินิกเร้ือรัง ในช่วงการระบาดของโรค covid 19  
การแกไ้ขคือ ขยายพื้นท่ีนัง่รอคอยไปบริเวณหนา้ห้องคลอด ภายใตม้าตรการ DMHTT และเพิ่มการส่ือสารให้
ผูรั้บบริการรับทราบ ห้องน ้าไม่เพียงพอ/ไม่สะอาด  ความไม่สะอาดแกโ้ดยการเพิ่มจ านวนรอบการท าความ
สะอาด ความเพียงพอประสานผูบ้ริจาคเพิ่มจ านวนห้องน ้าซ่ึงปัจจุบนัด าเนินการก่อสร้าง  

แผนการพฒันา วเิคราะห์ผลแยกรายดา้นและรายขอ้ให้แก่หน่วยงาน พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะ เพื่อให้
หน่วยงานน าไปใชใ้นการพฒันาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการอยา่งต่อเน่ือง  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

1.ช่ือผลงาน/โครงการ :การประเมินผลความพึงพอใจผูรั้บบริการ รพ.เขาชยัสน 

2.ช่ือเจ้าของผลงาน :นางอาลกัษณ์  คลา้ยเล่ียน ต าแหน่งพนกังานบริการ หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาชยัสน 
        นายนฐัพงศ ์  บุญคงแกว้  ต าแหน่งนกัวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ  
                                                                          หน่วยงาน  โรงพยาบาลเขาชยัสน   
3.บทน า 

การประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการ เป็นกระบวนการในการคน้หาความคาดหวงัของผูรั้บบริการ 
เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขใหต้อบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการเพิ่มข้ึน การด าเนินงานในปี 2562 พบวา่ 
แบบฟอร์มท่ีใชใ้นการประเมินเป็นแบบสอบถามระดบัความพึงพอใจ ขาดขอ้มูลในส่วนของขอ้เสนอแนะ และ
ด าเนินการเก็บขอ้มูลในงานผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน ขอ้มูลท่ีไดไ้ม่สามารถวเิคราะห์ไดค้รอบคลุมทุกหน่วยงาน
และยงัไม่สามารถน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาเพื่อตอบสนองผูรั้บบริการได ้ถึงแมร้ะดบัความพึงพอใจในบริการใน
ภาพรวมผา่นเกณฑ ์คือมีค่ามากกวา่ร้อยละ 85 

 
4.วตัถุประสงค์  

1.เพื่อเก็บขอ้มูลความพึงพอใจของผูรั้บบริการใหค้รอบคลุมในหน่วยงานบริการและชุมชน  
2.เพื่อน าผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจไปใชใ้นการพฒันางานต่อไป 
3.เพื่อใหผู้รั้บบริการพึงพอใจจากบริการท่ีไดรั้บ 

5.แนวคิดทฤษฎทีีใ่ช้/การทบทวนวรรณกรรม 
 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบบัท่ี 4  I-3.1 องคก์รรับฟังและเรียนรู้จากผูป่้วย/ผูรั้บผลงาน 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ในการตอบสนองความตอ้งการ/ความคาดหวงั 
 การศึกษาของ ช่อดาว เมืองพล เร่ืองความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการใหบ้ริการของ
โรงพยาบาลธนบุรี กล่าวถึง ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก หรือทศันคติในทางท่ีดี มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตอบสนองต่อส่ิงท่ีตอ้งการของบุคคล เป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนและเปล่ียนแปลง ไดต้ลอดเวลา การประเมินความ
พึงพอใจโดยผูใ้ชบ้ริการจึงเป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญัเพื่อน ามาปรับปรุง คุณภาพการใหบ้ริการและเป็นการสร้าง
สัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการและส่งผลใหเ้กิดความจงรักภกัดี ในการใชบ้ริการต่อไป 
 
 
 
 



 
 
 

6.วธีิการศึกษา 

กระบวนการ/ข้ันตอน ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 
1.การออกแบบ
แบบสอบถาม 

แบบสอบถามกระดาษ แบบสอบถามกระดาษ 
เพิ่มขอ้เสนอแนะขอ้ช่ืน
ชม 

แบบสอบถามกระดาษ 
ขอ้เสนอแนะขอ้ช่ืนชม 
เพิ่มช่องทางออนไลน์ QR Code 

2.การเก็บขอ้มูล 
2.1 จ านวนหน่วยงานท่ี
เก็บขอ้มูล 
 
 
 

 
แบบประเมินผูป่้วยนอก
เก็บ OPD 1 หน่วย 
แบบประเมินผูป่้วยใน 
เก็บIPD 1หน่วย 
 
แบบประเมินท่ีเก็บได้
จ  านวน 60 ฉบบั/เดือน  

 
-เพิ่มหน่วยใหบ้ริการ
ผูป่้วยนอก เป็น 10 หน่วย 
-เพิ่มผูป่้วยใน จ านวน 2 
หน่วย เพิ่มLR 
 
แบบประเมินท่ีเก็บได้
จ  านวน 150 ฉบบั/เดือน 

 
-เพิ่มหน่วยงานอ่ืนๆใหค้รอบคลุม 
ผูป่้วยนอก จ านวน 12 หน่วย 
ผูป่้วยในจ านวน 2 หน่วย 
เพิ่มการประเมินในชุมชนโดย 
PCU รพ. 
แบบประเมินท่ีเก็บไดจ้  านวน 182 
ฉบบั/เดือน 

2.2 ผูเ้ก็บแบบสอบถาม -หน่วยงานเป็นผูจ้ดัเก็บ หน่วยงานเป็นผูจ้ดัเก็บ -ประเมินไขวร้ะหวา่งหน่วยงาน 
3.การวเิคราะห์ผล ผลความพึงพอใจ

ภาพรวม ไม่มีขอ้ช่ืนชม
และขอ้เสนอแนะ 

ผลความพึงพอใจราย
เดือน 
มีขอ้ช่ืนชมและเสนอแนะ 

ผลความพึงพอใจในภาพรวมและ
แยกรายขอ้เป็น 4 ดา้น 
พร้อมขอ้ช่ืนชมและขอ้เสนอแนะ  

4.การน าผลการ
วเิคราะห์มาใช ้

รายงานผลความพึง
พอใจในรายงาน
กิจกรรมสาธารณสุข 
สสจ.พทัลุง 

-รายงานผลความพึงพอใจ
ในรายงานกิจกรรม
สาธารณสุข สสจ.พทัลุง 
-น าเสนอใน
คณะกรรมการบริหาร
ภาพรวม รพ.พร้อมขอ้ช่ืน
ชมและและขอ้เสนอแนะ 

-รายงานผลความพึงพอใจใน
รายงานกิจกรรมสาธารณสุข 
สสจ.พทัลุง 
-น าเสนอในกรรมการบริหาร
ภาพรวม แยกรายดา้น เพื่อน า
ขอ้เสนอแนะมาแกไ้ขปรับปรุง
และแจง้ใหผู้รั้บบริการทราบใน
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของ รพ. 
พร้อมทั้งติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง 

 
 

 



 
 
 

8. ผลการด าเนินงาน 

1.ร้อยละของหน่วยบริการท่ีไดรั้บการประเมินความพึงพอใจจากผูรั้บบริการ 

การพฒันาส่งผลใหทุ้กหน่วยงานไดรั้บการประเมินความพึงพอใจจากผูรั้บบริการ  
 

2.ร้อยละการน าเสนอขอ้มูลการแกไ้ขเพื่อพฒันาตามขอ้เสนอแนะ 
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การน าเสนอขอ้มูลในกรรมการบริหาร และขอ้เสนอแนะ ส่งผลใหข้อ้เสนอแนะไดรั้บการแกไ้ขทุก
ขอ้เสนอแนะ ซ่ึงเม่ือประเมินแยกรายดา้น  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ดา้นท่ีพบเป็นปัญหามากท่ีสุดของ
โรงพยาบาลคือ ดา้นกระบวนการ รองลงมาคือ ส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของ
ผูรั้บบริการ ซ่ึงพบวา่ ท่ีนัง่ไม่เพียงพอในงานทนัตกรรม งานคลินิกเร้ือรัง ในช่วงการระบาดของโรค covid 19  
การแกไ้ขคือ ขยายพื้นท่ีนัง่รอคอยไปบริเวณหนา้ห้องคลอด ภายใตม้าตรการ DMHTT และเพิ่มการส่ือสารให้
ผูรั้บบริการรับทราบ ห้องน ้าไม่เพียงพอ/ไม่สะอาด  ความไม่สะอาดแกโ้ดยการเพิ่มจ านวนรอบการท าความ
สะอาด ความเพียงพอประสานผูบ้ริจาคเพิ่มจ านวนห้องน ้าซ่ึงปัจจุบนัด าเนินการก่อสร้าง  
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3.ผลการประเมินความพึงพอใจผูรั้บบริการผูป่้วยนอกและชุมชน 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจผูรั้บบริการเดิมประเมินไม่ครอบคลุมทุกหน่วย มีเฉพาะการประเมินแบบ
กระดาษ ผูใ้หข้อ้มูลไม่กลา้เสนอขอ้คิดเห็นและผูป้ระเมินคือเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน เม่ือปรับเปล่ียนให้
ครอบคลุมทุกหน่วยบริการของผูป่้วยนอก และในชุมชน เพิ่มการประเมินโดยใช ้QR code ปรับเป็นการประเมิน
ไขว ้ความพึงพอใจปี   -                    ซ่ึงมีระดบัผา่นเกณฑ์ 

 

4.ผลการประเมินความพึงพอใจผูป่้วยใน 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจผูรั้บบริการเดิมประเมินไม่ครอบคลุมทุกหน่วย มีเฉพาะการประเมินแบบ
กระดาษ ผูใ้หข้อ้มูลไม่กลา้เสนอขอ้คิดเห็นและผูป้ระเมินคือเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน เม่ือปรับเปล่ียนใหห้น่วย
บริการของผูป่้วยในและหอ้งคลอด เพิ่มการประเมินโดยใช ้QR code ความพึงพอใจปี     เพิ่มข้ึนในปี 63 และ
ลดลงในปี64 ซ่ึงมีระดบัผา่นเกณฑ ์

 

 



 
 
 

9.สรุปผล  

การปรับปรุงการประเมินผลความพึงพอใจผูรั้บบริการของผูรั้บบริการทั้งในรูปแบบกระดาษและแบบ 
QR Code น าไปใชป้ระเมินครอบคลุมทั้งผูป่้วยนอกผูป่้วยใน และในชุมชน โดยใชก้ารประเมินไขว ้เพื่อลด
ความไม่ตรงของขอ้มูลและน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เป็นรายดา้นในภาพรวม รพ. เช่ือมโยงกบั
ขอ้เสนอแนะ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ และคืนขอ้มูลกลบัแก่ผูรั้บบริการ ส่งผลให้
ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจบริการท่ีไดรั้บ ซ่ึงบางบริการยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการได ้โดยเฉพาะดา้นท่ีเป็นความตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงตอ้งใชง้บประมาณในการ
ด าเนินงาน ปรับแกไ้ขโดยการส่ือสารใหผู้รั้บบริการทราบภายใตข้อ้จ ากดัของรพ.  

10.แผนการพฒันาต่อเน่ือง 

 วเิคราะห์ผลแยกรายดา้นและรายขอ้ใหแ้ก่หน่วยงาน พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะ เพื่อใหห้น่วยงานน าไปใช้
ในการพฒันาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการอยา่งต่อเน่ือง 


