
การประเมินความพงึพอใจและการรับรู้ต่อภาพลกัษณ์องค์กร
ที่มีต่อการด าเนินงานตามภารกจิหน้าทีข่อง สช. 

ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ
ร่วมกับ ศูนย์บริกำรวิชำกำร  สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์



วตัถปุระสงคข์องการวิจยั
1. เพือ่ใหท้ราบถงึความพงึพอใจต่อระบบบรหิารจดัการและการรบัรูภ้าพลกัษณ์
ของผูร้บับรกิาร ทีม่ตี่อการด าเนินงานและบทบาทหน้าทีข่องส านักงาน
คณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ(สช.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. เพือ่น าผลการประเมนิความพงึพอใจต่อระบบบรหิารจดัการและการรบัรู้
ภาพลกัษณ์ของผูร้บับรกิาร ไปใชใ้นการปรบัปรุงการปฏบิตังิานหรอืการบรกิาร
ทีเ่กีย่วขอ้งใหต้อบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิา



ขอบเขตการประเมิน



ขอบเขตด้านเน้ือหา

1) ประเมินความพึงพอใจต่อระบบ
บริหารจดัการ 

2) ประเมินความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานตามบทบาทและภารกิจของ 
สช. ภายใต้ พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาติ 

3) ประเมินทศันคติท่ีมีต่อ สช. 
4) ประเมินการรบัรู้และความเข้าใจต่อ
ภาพลกัษณ์ สช. 

5) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อการพฒันาและ
ปรงัปรงุการด าเนินงานของ สช.



ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้น้ี จ านวนไม่น้อยกว่า 1,500 คน 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
รวมจ านวน 350 คน 

ภาคเีครอืขา่ยจากทุกภาค
สว่น  รวมจ านวน 850 คน 

ประชาชนทีส่นใจเรือ่ง
เกีย่วกบัสงัคมและสขุภาพ 

ไมน้่อยกวา่ 300 คน 



ขอบเขตวิธีการประเมิน

การวจิยัเชงิ
ปรมิาณ 

• การเกบ็ขอ้มลูแบบสอบถามโดยตรงในการประชุมของ 
สช.ทีม่ภีาคเีครอืขา่ยเขา้รว่ม

การวจิยัเชงิ
คุณภาพ 

• เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth
Interview) ตวัแทนกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการชุดต่างๆ และภาคเีครอืขา่ยจากทุกภาค
สว่นในจ านวนไมน้่อยกวา่ 30 คน 



ผลผลิตของโครงการ

ส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาตนิ าผลการส ารวจไปใชใ้นการปรบัปรงุ
กระบวนการด าเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพและสามารถสนองตอบความตอ้งการ
ของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดด้มีากยิง่ขึน้



กรอบแนวคดิในการด าเนินงาน
และระเบียบวธีิการวจิัย



กรอบแนวคิด
ในการด าเนินงาน



ขัน้ตอนการด าเนินงาน

ศึกษารายละเอียดและแนวคิด
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ 

จดัท าแผนการด าเนินงานและ
ออกแบบการส ารวจ

จดัเกบ็ข้อมลูตามแผนงาน

วิเคราะหข้์อมลูและประมวลผล
ข้อมลู

จดัท ารายงานฉบบัสมบรูณ์
และรายงานสรปุส าหรบั

ผูบ้ริหาร



เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน

แบบสอบถามภาคเีครอืขา่ย 

• ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
• การเปิดรบัสือ่ทีใ่ชใ้นการเผยแพร่ขอ้มลู

ขา่วเกีย่วกบั สช.
• ประเดน็ขอ้มลูขา่วสารทีท่่านไดร้บัจาก 

สช.
• การรบัรูบ้ทบาทหน้าทีข่อง สช.
• ความพงึพอใจต่อการด าเนินงานของ สช.
• ทศันคตทิีม่ตี่อการด าเนินงานของ สช.
• ความคาดหวงัทีม่ตี่อทศิทางการ

ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
สขุภาพแหง่ชาตใินอนาคต

• ขอ้เสนอแนะต่อการพฒันาและปรบัปรงุ
การด าเนินงานของ สช. 

แบบสอบถามพนกังานของ สช. 

• คา่ตอบแทน
• ความกา้วหน้า
• สวสัดกิาร ความมัน่คง 
• ความมัน่คง 

แบบสอบถามประชาชน 

• ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
ภมูลิ าเนา การประกอบอาชพี 

• การเปิดรบัสือ่ทีใ่ชใ้นการเผยแพร่ขอ้มลู
ขา่วเกีย่วกบั สช. 

• ประเดน็ขอ้มลูขา่วสารทีท่่านไดร้บัจาก 
สช. การรบัรูบ้ทบาทหน้าทีข่อง สช. 

• การรบัรูบ้ทบาทหน้าทีข่อง สช. 



การวิเคราะหข้์อมลู

ใชส้ถติเิชงิพรรณนาในการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่  ความถี ่(Frequency)  รอ้ยละ (Percentage) คา่เฉลีย่ 
(Mean) คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยวธิกีารประเมนิผลความพงึพอใจและการรบัรูต้่อภาพลกัษณ์
องคก์รทีม่ตี่อการด าเนินงานตามภารกจิหน้าทีข่อง สช. ภายใต ้พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาต ิ

ช่วงคะแนน ระดบัความพึงพอใจ/การรบัรู้/
ความคาดหวงั

1.00 - 1.80 น้อยทีส่ดุ
1.81 - 2.60 น้อย
2.61 - 3.40 ปานกลาง
3.41 - 4.20 มาก
4.21 - 5.00 มากทีส่ดุ



ผลการประเมิน



ผลการวจิัยเชิงปริมาณ



อตัราการตอบกลบัแบบสอบถาม

ประชากร จ านวน อตัราการตอบกลบั

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 350 คน
471  คน

ภาคเีครอืขา่ยจากทุกภาคสว่น 850 คน

ประชาชนทีส่นใจเรือ่งเกีย่วกบัสงัคมและ
สขุภาพ 

ไมน้่อยกวา่ 300 คน 370 คน

รวม 1,500  คน 841  คน  

ร้อยละ 
56.06



ส่วนภาคเีครือข่าย



กรงุเทพมหานครและ
ปริมณฑล

24%

ภาคกลาง
24%

ภาคเหนือ
15%

ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

25%

ภาคใต้
12%

ภมิูล าเนา
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การร่วมงานกบัส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
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โทรทศัน์ วทิยุ หนงัสอืพมิพ์ นิตยสาร หนงัสอื เวบ็ไซด์ Line Facebook อนิสตาแกรม ทวติเตอร์ อื่นๆ (YouTube)

ส่ือได้รบัเป็นประจ าทุกวนั 
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การรบัข้อมูลข่าวสารของ สช. จากส่ือต่างๆ
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1. ขอ้มลูขา่วสารจาก สช. ใหม้รีายละเอยีดทีช่ดัเจน

2. ขอ้มลูขา่วสารจาก สช. มคีวามถูกตอ้ง

3. การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารมคีวามรวดเรว็

4. สื่อทีใ่ชใ้นการประชาสมัพนัธม์คีวามน่าสนใจ และทนัสมยั

5. สช. มสีื่อทีห่ลากหลายใชใ้นการประชาสมัพนัธโ์ครงการ หรอืกจิกรรม ของ สช.

ความพึงพอใจต่อข้อมลูข่าวสารท่ีได้รบัจาก สช.

ปี 2562

ปี 2561



ดา้นการบรหิารจดัการ
ดา้นการวางแผนทศิทางการท างาน
เพื่อพฒันานโยบายและ ยทุธศาสตร์

ทศิทางของ สช.

ดา้นการมสี่วนรว่มในการพฒันาและ
ขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมี

ส่วนรว่ม
ดา้นการพฒันาศกัยภาพ 

ปี 2561 80.2 81.4 83.2 78.9

ปี 2562 81 81 83.7 80.2
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ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ สช.



ส่วนประชาชน



กรงุเทพมหานครและ
ปริมณฑล

21%

ภาคกลาง
24%

ภาคเหนือ
16%

ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

20%

ภาคใต้
19%

ภมิูล าเนา
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การรบัข้อมลูข่าวสารของ สช. ผา่นส่ือต่างๆ
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1. ขอ้มลูขา่วสารจาก สช. ใหม้รีายละเอยีดทีช่ดัเจน

2. ขอ้มลูขา่วสารจาก สช. มคีวามถูกตอ้ง

3. การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารมคีวามรวดเรว็

4. สือ่ทีใ่ชใ้นการประชาสมัพนัธม์คีวามน่าสนใจ และทนัสมยั

5. สช. มสีือ่ทีห่ลากหลายใชใ้นการประชาสมัพนัธโ์ครงการ หรอื
กจิกรรม ของ สช.

ความพึงพอใจต่อข้อมลูข่าวสารท่ีได้รบัจาก สช.

ปี 2562

ปี 2561



การรบัรู้ตราสญัลกัษณ์ของส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ

ตรำสั  ัก ณ์ข ง 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ 
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ผลการวจิัยเชิงคุณภาพ



การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติในปี พ.ศ. 2562

▪ สช. เป็นองคก์ารทีม่กีารด าเนินงานตาม พรบ.สขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ.2550  มกีารจดัสมชัชาสขุภาพแห่งชาตเิป็น
ประจ าทุกปี  โดยมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการจดัสมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิ คณะอนุกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งหลายชุด  
มกีารสนบัสนุนการจดัสมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็  และเฉพาะพืน้ทีใ่นระดบัจงัหวดั ผา่นกลไก 4PW 

▪ การด าเนินงานของ สช. ทีผ่า่นมานัน้มกีารด าเนินงานอยา่งมหีลกัการและมคีวามพยายามในการท างานทีด่ ี ยดึ
หลกัการมสีว่นรว่มจากภาคสว่นต่างๆ  มกีารท างานอยา่งเป็นระบบ และมเีป้าหมายชดัเจน  มกีารจดัโครงสรา้ง
องคก์รใหส้อดรบักบัภารกจิทีด่ าเนินการ  ท าหน้าทีใ่นการ “สานพลงัสรา้งสขุภาวะ” ไดด้ ี

▪การสง่เสรมิใหภ้าคเีครอืขา่ย มศีกัยภาพทัง้ดา้นความรูแ้ละทกัษะในการจดัท าและขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
แบบมสีว่นรว่มอยา่งต่อเน่ือง ท าใหเ้ครอืขา่ยมคีวามมัน่ใจ สามารถวางแผนการด าเนินงานไดอ้ย่างชดัเจน พรอ้ม
ทัง้มกีารตดิตามประเมนิผลอยูเ่ป็นประจ า



การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติในปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)
▪ ชว่งรอยต่อของการเปลีย่นเลขาธกิารของ สช. คนใหมท่ าใหก้ารท างานมคีวามล่าชา้ไปบา้ง 

▪ งาน สช. มหีลายบทบาท และมหีลายเครือ่งมอื  เชน่  สมชัชาชาต ิ สมชัชาเฉพาะพืน้ที ่ฯลฯ  การวางน ้าหนกังานและ
เครือ่งมอืแต่ละอยา่งไมเ่ท่ากนั  ท าใหก้ารท างานในภาพยอ่ยยงัไมค่อ่ยเหน็ภาพการบรูณาการงานต่าง ๆ มากนกั 

▪ การมอบหมายงานไมต่รงกบัทกัษะความรูค้วามสามารถของแต่ละบุคคลจงึสง่ผลต่อประสทิธภิาพในการท างาน

▪ สช.เน้นการขบัเคลื่อนธรรมนูญสขุภาพ  การพฒันาโครงการของ สช.มหีลายโครงการ  โดยลงผา่นกลไกของทุก
จงัหวดั  งานธรรมนูญสขุภาพมกีารประสานงานมาทัง้สายของกลไก 4PW  และ ศปจ. (ศนูยป์ระสานงานภาคพีฒันา
จงัหวดั)  แต่การทีส่นบัสนุนโครงการในลกัษณะทีเ่หมอืนกนัมาทัง้สองสว่น  แลว้ใหพ้ืน้ทีม่าบรูณาการกนัเอง คอ่นขา้ง
ล าบากในการท างาน  

▪ สช.ตอ้งขบัเคลื่อนงานใหญ่  แต่มทีรพัยากรดา้นก าลงัคนและก าลงัเงนิทีไ่มเ่พยีงพอ  จงึท าใหก้ารท างานของ สช. ท า
ไดอ้ยา่งจ ากดั



การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติในปี
พ.ศ. 2562 (ต่อ)

บทบาทในการขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 

• เน้นประเดน็ขาขึน้ ยงัขาดขาเคลือ่น และขาประเมนิ 

ฐานะผูป้ระสานงาน  สช. 

• ยงัดงึการมสีว่นรว่มของภาครฐัและภาคการเมอืงมาไดน้้อย สว่นใหญ่เป็นการ
ด าเนินงานภาคประชาสงัคม ท าใหข้าดพลงัในขบัเคลือ่น 



การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ
ในปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

ฐานะหน่วยวชิาการ 

• บางเครือ่งมอืยงัมกีารขบัเคลื่อนไดน้้อย เชน่   การประเมนิผลกระทบทางสุขภาพ 
HIA  สทิธดิา้นสขุภาพ  เป็นตน้

ฐานะผูส้นบัสนุนการขบัเคลื่อนนโยบายระดบัจงัหวดั

• งบประมาณทีส่นบัสนุนทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดัท าใหไ้ม่สามารถสรา้งพืน้ทีต่น้แบบใหเ้กดิ
เป็นชดุความรูแ้ละเกดิผลเป็นรปูธรรม จงึมเีพยีงประชุมเพือ่พดูคยุเท่านัน้



ความคาดหวงัของการด าเนินงาน
ของส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติในอนาคต

▪ เป็นองคก์ารทีส่ามารถปรบัตวัและปรบัเปลีย่นใหท้นัต่อสถานการณ์ของโลกทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็  โดยเฉพาะงานดา้น

นโยบายสาธารณะสขุภาพ  ใหเ้กดิการยกระดบักา้วไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยนื

▪ เป็นกลไกเชงินโยบายของระบบสุขภาพอยา่งแทจ้รงิ และควรพจิารณาบทบาททีค่วรด าเนินการแต่ยงัไมไ่ดด้ าเนินการ ควรยุบเลกิ

บางกลไกทีพ่จิารณาแลว้วา่ไมเ่กดิประโยชน์มากนกั เชน่ เขตสขุภาพเพือ่ประชาชน  เป็นตน้

▪ เป็นกลไกสนบัสนุนการพฒันาและขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพทัง้ในระดบัชาต ิและระดบัพืน้ที ่และมุ่งเน้นพฒันา

ทรพัยากรบุคคล และเครอืขา่ยใหม้ศีกัยภาพ ทัง้ความรู ้เจตคต ิและทกัษะทีส่ าคญัในการท างาน นอกจากนี้สามารถเชือ่มรอ้ยความ

รว่มมอืและสรา้งการยอมรบัของภาคสว่นราชการและภาคการเมอืงในระดบัพืน้ทีใ่หไ้ดม้ากขึน้

▪ เป็นผูส้นบัสนุนเชงิวชิาการในระดบัพืน้ที ่เขา้เป็นตวัเชือ่มระหวา่งภาคใีนจงัหวดั กรณทีีไ่มส่ามารถขบัเคลื่อนได ้หรอืเพือ่ท าความ

เขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องสมชัชาในระดบัจงัหวดักบัภาคใีนจงัหวดั  รวมทัง้ถอดบทเรยีนความส าเรจ็ในพืน้ที ่และมกีารสรา้งองค์

ความรู ้และน าชุดความรูไ้ปขยายต่อ



ความคาดหวงัของการด าเนินงาน
ของส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติในอนาคต (ต่อ)

▪ ควรแยกการบรหิารจดัการออกจากการประสานความรว่มมอื  ควรใหห้น่วยใดหน่วยหนึ่งรบัผดิชอบในแต่ละเรือ่ง เชน่ เรือ่ง

ธรรมนูญสขุภาพ  จะใชก้ลไก 4PW  หรอื ศปจ. กใ็หเ้ลอืกอยา่งใดอยา่งหนึ่ง  เป็นตน้

▪ อยากให ้สช.ดงึภาคสว่นต่างๆ เขา้มามสีว่นรว่มมากขึน้  และน าประเดน็ทีไ่ดจ้ากการประชุมไปสูก่ารด าเนินการอยา่งเป็นรปูธรรม  

▪ ควรเพิม่อตัราก าลงัของบุคลากรในการประสานการท างานกบักรรมการเขตสุขภาพเพือ่ประชาชนทัง้ 13 เขตใหม้ากขึน้

▪ ควรเพิม่การสนบัสนุนงบประมาณใหก้ลไกคนท างานในระดบัพืน้ทีใ่หม้ากขึน้  และมกีารเบกิจา่ยทีร่วดเรว็มากกวา่นี้

▪ ควรจดัหลกัสตูรเกีย่วกบัเทคนิคการท ากระบวนการมสีว่นรว่ม หรอื หลกัสตูรอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหบุ้คลากรภาครฐัเขา้รบัการอบรม  

โดยอาจเพิม่โครงสรา้งภายในองคก์ร เป็นฝ่ายฝีกอบรมและพฒันาศกัยภาพบุคลากร  

▪ ควรมกีารสือ่สารประชาสมัพนัธใ์หเ้ป็นทีรู่จ้กัของประชาชนและภาคเีครอืขา่ย เพือ่ใหส้ามารถดงึคนรุน่ใหม่ใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มใน

การด าเนินงานของ สช.ไดม้ากขึน้



ภาพลกัษณ์และบทบาทหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ
ท่ีผา่นมา (ปัจจบุนั)

▪ สช. เป็นองคก์รทีม่ภีาพลกัษณ์ทีด่ ี มคีวามโปรง่ใส  มคีวามเป็นระบบ  มทีศิทางและนโยบายที่คอ่นขา้งชดัเจน 

▪ สช. เป็นหน่วยงานแบบ soft power  ทีท่ าหน้าทีเ่ป็นมอืประสานสบิทศิ  ชว่ยท างาน  ชว่ยเสนอนโยบาย

สาธารณะดา้นสขุภาพ และบรูณาการความคดิเหน็จากภาคสว่นต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ  

น าไปสูก่ารท างานและขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะไดอ้ยา่งเท่าเทยีม 

▪ ภาพลกัษณ์ของทาง สช. ยงัไม่ค่อยมีความชดัเจน  หลายหน่วยงานยงัไม่รู้จกับทบาทหน้าท่ีของ สช. 

และยงัไม่เข้าใจวตัถปุระสงคข์อง สช. อย่างแท้จริง  หลายส่วนยงัเข้าใจว่ามีภารกิจเหมือนส านักงาน

กองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 



ความคาดหวงัต่อภาพลกัษณ์และบทบาทหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการ
สขุภาพแห่งชาติในอนาคต

▪ ทาง สช. จะปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีแ่ละขอบเขตตามกฏหมายไดม้ปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล  สามารถรกัษาภาพลกัษณ์ทีด่อียา่งต่อเน่ือง

▪ บรูณาการความรว่มมอืในการท างานกบัทุกภาคสว่นทัง้ภาครฐั  ภาคเอกชน  ภาคประชาสงัคม  

ทัง้ Soft power  และ Hard power  เพือ่ใหแ้นวคดิหรอืประเดน็ทีไ่ดจ้ากการประชุมพดูคุยกนัจน

ตกผลกึเรยีบรอ้ยแลว้ น าไปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งเป็นรปูธรรม 

▪ ในอนาคตอยากให ้สช. ท างานเชงิรุกและด าเนินงานอยา่งมเีสถยีรภาพ 



ความคาดหวงัต่อภาพลกัษณ์และบทบาทหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการ
สขุภาพแห่งชาติในอนาคต (ต่อ)

▪ ควรเพิม่บทบาทการประเมนิระบบสุขภาพภาพใหญ่ของประเทศ  โดยอาศยัรฐัธรรมนูญสขุภาพในการ

ประเมนิ  ซึง่จะชว่ยสนบัสนุนใหบ้ทบาทของ สช.ครบถว้นตาม พรบ.ทีก่่อตัง้ และสามารถเสนอแนะ

ทศิทางนโยบายสุขภาพทีถู่กตอ้งและเหมาะสมใหแ้ก่รฐับาลไดม้ากขึน้ 

▪ ควรสรา้งการรบัรูเ้กีย่วกบับทบาทหน้าทีแ่ละภารกจิของ สช. ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของประชาชนใหม้ากขึน้  

▪ ควรมหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการดแูลเครอืขา่ยโดยตรงซึง่จะท าใหม้ฐีานขอ้มลูกลุม่เครอืขา่ยทัง้หมดที่

สามารถดงึมาใชง้านไดใ้นทนัท ี และสามารถดงึประโยชน์จากเครอืขา่ยเขา้มาใชใ้นพืน้ทีไ่ดม้ากขึน้ 



จบการน าเสนอ


