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การสนับสนุนการตรวจราชการ 
ของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2558 

……………………………………………………………………………… 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

การตรวจราชการและนิเทศงานเป็นภารกิจส าคัญของส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือชี้แจง แนะน า ท าความเข้าใจกับหน่วยงาน
ของรัฐในการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และแผนต่างๆ ของชาติ และตรวจติดตามความก้าวหน้า ปัญหา
อุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งการสดับตรับฟังทุกข์สุข 
ความคิดเห็น และความต้องการ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน  แสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในพ้ืนที่  ท าให้ได้รับรู้ข้อมูล กระบวนการท างานจริงในพ้ืนที่ว่าเป็นอย่างไร  มีปัญหา 
อุปสรรค และมีวิธีการแก้ไข อย่างไร สะท้อนถึงผู้บริหารในพื้นที่รับนโยบายของจากส่วนกลาง น าไปสู่การปฏิบัติจริง ได้
ถูกต้องหรือไม่ มีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม และสะท้อนถึงความส าเร็จของการบริหารทั้งในระดับเขต , ระดับจังหวัด , 
ระดับอ าเภอ  สอดคล้องกับหลักการ“บริหารแบบเครือข่าย”ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  เป็นการตรวจราชการ
ภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดินร่วมสมัย  ตามยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน  ปรับระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน ให้เกิดความสะดวก คล่องตัว ในการก ากับ ติดตาม และขับเคลื่อน
นโยบายส าคัญของกระทรวง  และแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ได้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน  
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้ด าเนินไปตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผล  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข มีความเข้มแข็ง เป็นระบบ สามารถตรวจราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
แผนการตรวจราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จึงได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการการสนับสนุนการตรวจราชการ โดยการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ
หน่วยรับการตรวจในพื้นที ่เขตตรวจราชการที่ 9 ซึ่งถือเป็นผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตรวจราชการ 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

เพ่ือประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสนับสนุนการตรวจ
ราชการในเขตตรวจราชการที่ 9 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ประจ าปีงบประมาณ 2558 ใน 2 
ด้าน ดังนี้  
1. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ แบ่งเป็น  

1.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
1.2 ด้านบุคลากรที่ให้บริการ  
1.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
1.4 ด้านคุณภาพการให้บริการ  
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2. ความไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ แบ่งเป็น  

2.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
2.2 ด้านบุคลากรที่ให้บริการ  
2.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
2.4 ด้านคุณภาพการให้บริการ 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
ผู้รับบริการ ได้แก่ หน่วยรับการตรวจ ซึ่งรับบริการงานประสานและงานตรวจราชการ ได้แก่ ส านักงานเขต

บริการสุขภาพ, ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป  และหน่วยรับการตรวจเยี่ยม ได้แก่ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ, โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล รวมทั้งสิ้น 100 คน  
 
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการการสนับสนุนการตรวจราชการ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเขตตรวจราชการที่ 9 ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ  
ตอนที่ 3 ความไม่พึงพอใจการให้บริการ  
เกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ ใช้การหาค่าเฉลี่ย (x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แล้วแปล

ความหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ตามแบบของ Likert’s Scale ดังนี้  
ระดับคะแนน 1  หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อย  
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง  
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  
ระดับคะแนน 5 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

โดยก าหนดระดับค่าเฉลี่ยเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 ช่วงค่าเฉลี่ย 3.68 – 5.00 มีระดับมาก 
 ช่วงค่าเฉลี่ย 2.34 – 3.67 มีระดับปานกลาง 

ช่วงค่าเฉลี่ย 1.00 – 2.33 มีระดับน้อย 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้รับบริการที่ร่วมในการตรวจราชการในเขตตรวจราชการที่  9 ประจ าปี
งบประมาณ 2558 จ านวน 100  คน  ทั้งนี้ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 100  ฉบับ หรือคิดเป็นร้อยละ 100    
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ร่วมในการตรวจราชการในเขตตรวจราชการที่  9 ประจ าปี
งบประมาณ 2558 จ านวน  25  คน ทั้งนี้ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 25  ฉบับ หรอืคิดเป็นร้อยละ 100 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้ันตอนต่อไปนี้  
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับปรากฏว่ามีความสมบูรณ์  
2. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)   
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (x̄ ) และ 
    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)   
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ผลการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการ  
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ตาราง 1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้รับบริการ จ าแนกตามสถานภาพ 

ข้อมูลทั่วไป 
N = 100 

จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 28 28 
     หญิง 72 72 
อายุ   
     26 - 35 ปี 12 12 
     36 - 45 ปี 43 43 
     46 - 55 ปี 36 36 
     56 ปี ขึ้นไป 9 9 
ระดับการศึกษาสูงสุด    
     ต่ ากว่าปริญญาตรี 4 4 
     ปริญญาตรี 70 70 
     ปริญญาโท     26 26 
     สูงกว่าปริญญาโท 0 0 
หน่วยงานที่สังกัด   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 39 39 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 20 20 
โรงพยาบาล (รพศ./รพท./รพช.) 21 21 
รพ.สต. 20 20 

 
จากตาราง 1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 100 คน จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบ แบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นหญิง ร้อยละ 72  และชาย ร้อยละ 28   ช่วงอายุของผู้ตอบ แบบสอบถามส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 36 -
45 ปี ร้อยละ 43   ระดับการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 70  โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัด
หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ร้อยละ 39 รองลงไปได้แก่ โรงพยาบาล (รพศ./รพท./รพช.), ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ และ รพ.สต. ร้อยละ 21, 20 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 



5 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ  
 

 ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการสนับสนุน
การตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ 2558 ในภาพรวม 

รายด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

x̄  S.D แปลผล 
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  3.76 0.620 มาก 
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ทีมตรวจราชการ) 3.05 0.506 ปานกลาง 
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก  2.71 0.557 ปานกลาง 
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  3.67 0.739 ปานกลาง 

ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 3.30 0.606 ปานกลาง 
 

จากตาราง 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการสนับสนุนการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 9 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ =3.30 ) 
เมื่อจ าแนกรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (x̄ = 3.76)  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการสนับสนุน
การตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ 2558 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

รายข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

x̄  S.D แปลผล 

1. การจัดให้มีการประสานแจ้งก าหนดการออกปฏิบัติงาน ตรวจ
ราชการและประเด็นการตรวจราชการ ให้หน่วยรับตรวจทราบ
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้ข้อมูลเพ่ือการตรวจราชการ 

3.90 0.674 มาก 

2. ก าหนดขั้นตอนการรับการตรวจราชการมีความชัดเจน 
เหมาะสม 

3.72 0.621 มาก 

3. ระยะเวลาการปฏิบัติงานตรวจราชการมีความเหมาะสม 3.73 0.737 มาก 
4. การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจราชการให้กับ 
หน่วยรับตรวจในรูปแบบเอกสารรายงาน การน าเสนอ เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจในการน าข้อมูล ไปใช้ปรับปรุงหรือ
พัฒนาการด าเนินงานตามนโยบาย 

3.69 0.775 มาก 

รวม 3.76 0.701 มาก 
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จากตาราง 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการสนับสนุนการตรวจราชการ  เขตตรวจราชการที่ 9 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄ 
=3.71 ) เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทุกรายข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การจัดให้มีการประสานแจ้งก าหนดการออกปฏิบัติงาน ตรวจราชการและประเด็นการตรวจราชการ ให้หน่วยรับตรวจ
ทราบเพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้ข้อมูลเพื่อการตรวจราชการ (x̄ = 3.90)  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 

ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการสนับสนุนการตรวจ
ราชการ เขตตรวจราชการที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ 2558 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ทีมตรวจราชการ) 

รายข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

x̄  S.D แปลผล 

1. มีความเป็นกัลยาณมิตร สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส เป็นกันเอง 4.23 0.601 มาก 
2. มีความรู้ ความเข้าใจในระบบงานตรวจราชการ และงานที่
เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 

4.02 0.696 มาก 

3. มีความสามารถในการให้ค าปรึกษา แนะน า และให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง ชัดเจน ตรงกับความต้องการของหน่วยรับตรวจ 

3.93 0.868 มาก 

รวม 4.06 0.721 มาก 
 

จากตาราง 4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการสนับสนุนการตรวจราชการ  เขตตรวจราชการที่ 9 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ทีมตรวจราชการ) พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (x̄ = 4.06 ) เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทุกรายข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ มีความเป็นกัลยาณมิตร สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส เป็นกันเอง (x̄ = 4.23)  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 

ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการสนับสนุนการตรวจ
ราชการ เขตตรวจราชการที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ 2558 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

รายข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

x̄  S.D แปลผล 
1. การจัดให้มีช่องทางในการติดต่อ ประสานงานการตรวจ
ราชการ ได้หลายวิธี เช่น โทรศัพท์ แฟกซ์ ไปรษณีย์ E-mail  
line facebook เป็นต้น 

3.65 0.821 ปานกลาง 

2. การจัดให้มีเอกสารต่างๆที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของหน่วยรับ
ตรวจ เช่น แผนปฏิบัติการตรวจราชการ ในเขตตรวจราชการ
สุขภาพที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ 2558 

3.56 0.808 ปานกลาง 

3. ความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการจากช่องทางการ
สื่อสาร ต่างๆ 

3.63 0.774 ปานกลาง 

รวม 3.61 0.801 ปานกลาง 
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จากตาราง 5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการสนับสนุนการตรวจราชการ  เขตตรวจราชการที่ 9 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 
3.61) เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ทุกรายข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การจัดให้มีช่องทางในการติดต่อ ประสานงานการตรวจราชการ ได้หลายวิธี เช่น โทรศัพท์ แฟกซ์ ไปรษณีย์ E-mail  
line facebook เป็นต้น (x̄ = 3.65)  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 

ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการสนับสนุนการตรวจ
ราชการ เขตตรวจราชการที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ 2558 ด้านคุณภาพการให้บริการ 

รายข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

x̄  S.D แปลผล 
1. การให้บริการตรงกับความต้องการของหน่วยรับตรวจ 3.64 0.772 ปานกลาง 
2. การให้บริการเก่ียวกับการสนับสนุนการตรวจราชการโดยรวม  
มีการด าเนินงานเป็นระบบ มีความคุ้มค่าสมประโยชน์ ต่อหน่วย
รับการตรวจ 

3.70 0.745 มาก 

รวม 3.67 0.758 ปานกลาง 
 

จากตาราง 6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการสนับสนุนการตรวจราชการ  เขตตรวจราชการที่ 9 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 
3.67) เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การให้บริการเกี่ยวกับการสนับสนุนการตรวจราชการโดยรวม
มีการด าเนินงานเป็นระบบ มีความคุ้มค่าสมประโยชน์ ต่อหน่วยรับการตรวจ (x̄ = 3.70)  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. จังหวัดต้องการความรู้เนื้อหาวิชาการท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง เห็นเป็นรูปธรรม 
2. อยากให้การนิเทศ/ตรวจราชการเป็นแบบกัลยาณมิตร รับฟังและร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาช่วยจังหวัด 

ไม่ใช่ บอกว่า “ไปใช้จังหวัดให้ไปหาแนวทางเอง” 
3. ควรแจ้งสิ่งที่ทีมตรวจราชการต้องการ เพราะบางตัวไม่อยู่ในนโยบาย/KPI Template หรือขัดแย้งกับ 

นโยบาย ซึ่งเพียงแค่เตรียมข้อมูลตามประเด็นการตรวจก็เยอะมากอยู่แล้ว 
4. ควรก าหนดตัวชี้วัดที่คงที่ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
5. ส่วนกลาง(ระดับกระทรวง) ควรมีการพูดคุยกันให้ชัดเจน ที่จะให้จังหวัดด าเนินการตามนโยบายของแต่ละ

กรม กอง 
6. การสอบถามขอข้อมูลเพ่ิมเติม นอกเหนือตัวชี้วัด การหาข้อมูลเพ่ิมยุ่งยากถ้าต้องมาสรุปให้ในระหว่างการ

ตรวจราชการ ควรมีการให้เป็นลักษณะข้อเสนอแนะ และน าไปหารือในระดับนโยบายเพ่ือถ่ายทอดในปี
ต่อไป 
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7. การลงเยี่ยมพ้ืนที่ ทีมตรวจราชการควรมาตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในก าหนด เนื่องจาก อสม. ผู้น าชุมชนมา
รอตั้งแตเ่ช้า–เย็น  

8. ควรจัดเวทีคืนข้อมูลการตรวจราชการและข้อเสนอแนะภาพรวมทั้ง 4 จังหวัด เพื่อหาแนวทางการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 

 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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(ส าหรับผู้รับบริการ) 
 

แบบส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ 
การสนับสนุนการตรวจราชการ ของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 

ค าชี้แจง  
แบบส ารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการ

เกี่ยวกับการสนับสนุนการตรวจราชการของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เพ่ือน าผลการส ารวจไปพัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพต่อไป  

ระดับความพึงพอใจ   หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อการให้บริการของการสนับสนุนการตรวจราชการของศูนย์อนามัยที่ 
5 นครราชสีมา 

ผู้รับบริการ  หมายถึง  หน่วยรับการตรวจ ซึ่งรับบริการงานประสานและงานตรวจราชการ ได้แก่ ส านักงานเขต
บริการสุขภาพ, ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป  และหน่วยรับการตรวจเยี่ยม ได้แก่ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ, โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 
ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบส ารวจ โดยใส่เครื่องหมาย √  ลงใน ตามความเป็นจริง 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ       

        ชาย              หญิง 
2. อายุ         26 – 35 ปี      36 -45 ปี         46-55 ปี       56 ปี ขึ้นไป  
 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด        ต่ ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี     ปริญญาโท     สูงกว่าปริญญาโท  
 
4. หน่วยงานที่สังกัด  

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด       
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 โรงพยาบาล (รพศ./รพท./รพช.) 
 รพ.สต. 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………… 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ : การสนับสนุนการตรวจราชการ 

 ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆเหล่านี้อย่างไรบ้าง โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดย  (5 = พอใจมากที่สุด  4 = พอใจมาก  3 = พอใจปานกลาง  2 = พอใจน้อย  
1 = พอใจน้อยที่สุด) 
 

การให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
1.1 การจัดให้มีการประสานแจ้งก าหนดการออกปฏิบัติงาน ตรวจ
ราชการและประเด็นการตรวจราชการ ให้หน่วยรับตรวจทราบเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการให้ข้อมูลเพื่อการตรวจราชการ  

     

1.2 ก าหนดขั้นตอนการรับการตรวจราชการมีความชัดเจน เหมาะสม      
1.3 ระยะเวลาการปฏิบัติงานตรวจราชการมีความเหมาะสม      
1.4 การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจราชการให้กับ หน่วย
รับตรวจในรูปแบบเอกสารรายงาน การน าเสนอ เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยรับตรวจในการน าข้อมูล ไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาการ
ด าเนินงานตามนโยบาย 

     

2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ทีมตรวจราชการ) 
2.1 มีความเป็นกัลยาณมิตร สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส เป็นกันเอง       
2.2 มีความรู้ ความเข้าใจในระบบงานตรวจราชการ และงานที่
เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  

     

2.3 มีความสามารถในการให้ค าปรึกษา แนะน า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  
ชัดเจน ตรงกับความต้องการของหน่วยรับตรวจ  

     

3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก  
3.1 การจัดให้มีช่องทางในการติดต่อ ประสานงานการตรวจราชการ 
ได้หลายวิธี เช่น โทรศัพท์ แฟกซ์ ไปรษณีย์ E-mail  line facebook 
เป็นต้น  

     

3.2 การจัดให้มีเอกสารต่างๆที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของหน่วยรับ
ตรวจ เช่น แผนปฏิบัติการตรวจราชการ ในเขตตรวจราชการสุขภาพที่ 
9 ประจ าปงีบประมาณ 2558  

     

3.3 ความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการจากช่องทางการสื่อสาร  
ต่างๆ  
 
 
 

     



4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ  
4.1 การให้บริการตรงกับความต้องการของหน่วยรับตรวจ       
4.2 การให้บริการเกี่ยวกับการสนับสนุนการตรวจราชการโดยรวม  
มีการด าเนินงานเป็นระบบ มีความคุ้มค่าสมประโยชน์ ต่อหน่วยรับ
การตรวจ 

     

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

 
 
 

ข้อมูลจากท่านจะน ามาปรับปรุง พัฒนา งานสนับสนุนการตรวจราชการต่อไป 
ขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจ 

งานติดตามและประเมินผล  
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย   

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
044-305131, 044-305134 ต่อ 106  

e-mail : jeerawan2519@gmail.com 
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