
สรุปแบบสอบถามความพงึพอใจ 

โครงการสวสัดิการสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชน ประจ าปี 2563 
กองสวสัดิการสงัคม เทศบาลเมืองล าพนู 

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

ค ำช้ีแจง  

แบบสอบถามความพงึพอใจของผูม้ารับบริการ ยมือุปกรณ์ช่วยเหลือผูป่้วยฯ ตามโครงการสวสัดิการสงัคม

สงเคราะห์ ของกองสวสัดิการสงัคม ประจ าปีงบประมาณ 2563 มีวตัถุประสงคเ์พือ่ส ารวจความพึงพอใจของ
ผูม้ารับบริการในการติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ในดา้นการขอความอนุเคราะห์ยมือุปกรณ์ช่วยเหลือผูป่้วย

ซ่ึงผลการส ารวจคร้ังน้ี จะเป็นข้อมูลส าหรับกองสวสัดิการสังคม น าไปปรับปรุงการให้บริการในคร้ัง 

ต่อๆไป 

แบบส ำรวจ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
2. ระดบัความพงึพอใจของผูม้ารับบริการ  

3. ขอ้คิดเห็น และเสนอแนะ ที่ตอ้งการใหห้น่วยงานมีการพฒันาการใหบ้ริการ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  

1. เพศ  

 1.1 ชาย  10 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6% 
 1.2 หญิง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4% 

2. สถานะ 

 2.1 ผูป่้วย 6 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6%    
 2.2 ผูดู้แล 13 คน คิดเป็นร้อยละ 68.4% 

3. ประเภทของผูป่้วย (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 3.1 ผูสู้งอาย ุ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 50% 
 3.2 ผูพ้กิาร    9 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1% 

 3.3 ผูป่้วยติดเตียง  5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9% 
 



4. แหล่งขอ้มูล ที่ท  าใหท้ราบวา่มีการใหย้มือุปกรณ์ฯ 

 4.1 ประธานชุมชน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0% 
 4.2 เสียงตามสาย  0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0% 

 4.3 ทีมสหวชิาชีพ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2% 
 4.4 โรงพยาบาลล าพนู 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3% 

 4.5 อ่ืนๆ  1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5% 

5. ประเภทของอุปกรณ์ช่วยเหลือผูป่้วยที่ยมืไป (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 5.1 เตียงผูป่้วย   8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7% 

 5.2 ที่นอนลม   8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7% 

 5.3 ถงัออกซิเจน   9 คน คิดเป็นร้อยละ 30% 
 5.4 เคร่ืองผลิตออกซิเจน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3% 

 5.5 เคร่ืองดูดเสมหะ  1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3% 
 5.6 รถเขน็ผูป่้วย (แบบพบัได)้ 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0% 

 5.7 รถเขน็ผูป่้วย (อะลูมิเนียม) 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10% 

 5.8 ไมเ้ทา้ขาเดียว  0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0% 
 5.9 ที่หดัเดิน 4 ขา (วอคเ์กอร์) 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0% 

ตอนที่ 2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรคดิเป็นร้อยละได้ดังนี้ 

ประเด็นกำรวัดควำมพึงพอใจ ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด 
5 

มำก 
4 

ปำนกลำง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด 
1 

1. ท่านไดรั้บความสะดวกในการยืน่ค  าร้อง ที่กองสวสัดิการสงัคม 63.2 36.8 - - - 

2. ท่านไดรั้บการเยีย่มบา้นอยา่งรวดเร็วหลงัจากยืน่ค  าร้อง 52.7 42.1 5.3 - - 

3. ท่านไดรั้บอุปกรณ์หลงัจากยืน่ค  าร้อง อยา่งรวดเร็ว 52.7 36.8 10.5 - - 

4. ท่านเขา้ใจการใชอุ้ปกรณ์ฯ ตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที่ 42.1 57.9 - - - 

5. อุปกรณ์ที่ยมืสามารถใชง้านไดดี้ 57.9 42.1 - - - 



ประเด็นกำรวัดควำมพึงพอใจ ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด 
5 

มำก 
4 

ปำนกลำง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด 
1 

6. อุปกรณ์มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวติของผูป่้วย 73.7 26.3  - - 

7. ท่านตอ้งการให้มีการด าเนินโครงการสวสัดิการสงเคราะห์ 
และช่วยเหลือประชาชนต่อไป 

78.9 21.1  - - 

8. ท่านไดรั้บการอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการ 78.9 21.1 - - - 

ตอนที่ 3 ข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. ไดรั้บการบริการในการตรวจเยีย่มบา้นเป็นอยา่งดี 
2. เจา้หนา้ที่ใส่ใจ ดูแลในการใหค้  าแนะน าต่อประชาชน 

3. เจา้หนา้ที่มีความเอ้ือเฟ้ือ มีน ้ าใจต่อผูใ้ชบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ 

4. อยากใหมี้การด าเนินโครงการน้ีต่อไป 
 


