
 

 

 
 
 
 

 
 

รายงานงวดท่ี  2 
 

การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการรับรู้ต่อการด าเนินงาน
ของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  (สช.) ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 
 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ร่วมกับ 

ศูนย์บริการวิชาการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 



 

(1) 
 

บทสรุปผูบ้ริหาร 
 
 

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการรับรู้ต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) ประจ าปี พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจ และการรับรู้ต่อการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 จากคณะกรรมการชุดต่างๆ 
คณะกรรมการเฉพาะกิจ ภาคีเครือข่าย ประชาชน และบุคลากรของ สช. เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์ พัฒนาระบบงาน
และปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือการบริการที่เกี่ยวข้องให้ตอบสนองความต้องการและวัตถุประสงค์ขององค์กรได้
อย่างเหมาะสม ตรงประเด็น รวมทั้งพัฒนา สนับสนุน และข้อเสนอกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความผูกพันภายในองค์การ  
โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ คณะกรรมการต่าง ๆ ภาคีเครือข่าย กรรมการเฉพาะกิจ  และบุคลากร 
สช. จ านวนรวมทั้งสิ้น 1,500 คน และเมื่อค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamane  ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 316 คน ประชาชน จ านวน 320 คน และพนักงาน จ านวน 100 คน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล และในใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) โดยผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 

กลุ่มผู้รับบริการภาคีเครือข่าย ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 51 – 55 ปี มี
การศึกษาระดับปริญญาโท ท างานอยู่ในพ้ืนที่ภาคกลาง มีอาชีพรับราชการ  ร่วมงานกับ สช.เป็นระยะเวลา 1-3 ปี 
ผู้รับบริการภาคีเครือข่ายค้นหาข้อมูลหรือรับสื่อเผยแพร่จากเว็บไซต์ ส่วนใหญ่รับสื่อจากทาง Line โดยมองข้อมูล
ข่าวสารจาก สช. มีความถูกต้อง  และรับรู้บทบาทหน้าที่ของ สช.ว่า สช. มีบทบาทหลักในการสานพลังเพ่ือ
เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนสังคมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม  และมี
ความเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของ สช. ว่า  สช. มีบทบาทหลักในการสานพลังเพ่ือเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายจากทุกภาค
ส่วนสังคมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ผู้รับบริการภาคีเครือข่ายมีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินงานของ สช. ด้านการบริหารจัดการในประเด็นเรื่องกระบวนการด าเนินงานของ สช. มีความชัดเจน
และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้มากที่สุด (ร้อยละ 82.6) ด้านการวางแผนทิศทางการท างานเพ่ือพัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตร์ทิศทางของ สช. มีความพึงพอใจในประเด็นเรื่องการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
วางแผนอย่างมีส่วนร่วมการด าเนินงาน ทั้งในระดับแผนงานและโครงการ (ร้อยละ 81.4) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมมีความพึงพอใจในประเด็นเรื่องการเปิดโอกาสให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมและการเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (ร้อยละ  84.2 เท่ากัน)  ด้านการพัฒนาศักยภาพ (เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ) มีความพึงพอใจในประเด็นเรื่องกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทีมนโยบายสาธารณะ (ร้อยละ 
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81.6) ในส่วนของทัศนคติที่มีต่อการด าเนินงานของ สช. ผู้รับบริการภาคีเครือข่ายเห็นว่า การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพเป็นงานที่น่าภาคภูมิใจ (ร้อยละ 87.2) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือการบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างเหมาะสมและตรงประเด็น  โดยทาง สช. ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 
ของ สช รวมถึงข่าวสารและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดย
ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ social network  และควรมีการเพ่ิมศักยภาพการประสานงานกับภาคี
เครือข่าย และระบบงบประมาณให้กับเจ้าหน้าที่ของ สช. เพ่ือการตอบค าถามที่ ชัดเจน และถูกต้อง ให้ภาคี
เครือข่ายและประชาชน  และด าเนินงานแบบลดขั้นตอนในการด าเนินงานที่มีความซ้ าซ้อน และสร้างระบบการให้
ข้อมูลและการบริการ แบบ One-stop Service 

กลุ่มพนักงาน สช. เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  มีอายุอยู่ระหว่าง 31 – 40 ปี ร่วมงานกับ สช.เป็น
ระยะเวลาระหว่าง 1-5 ปีมากที่สุด พนักงานของ สช. มีความพึงพอใจต่อส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
(สช.)  ในด้านบุคลากรภายในองค์กรในประเด็นเรื่องเพ่ือนร่วมงานมีความเอาใจใส่และกระตือรือร้นต่องานที่
รับผิดชอบมากที่สุด (ร้อยละ 80.0) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานและการพัฒนาองค์กร สช. 
สนับสนุนให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรมากที่สุด (ร้อยละ 80.4) ด้านค่าตอบแทน ความกา้วหน้า 
สวัสดิการ และความปลอดภัย พนักงาน สช. มีความพึงพอใจในประเด็นเรื่องมีมีการสนับสนุนให้เกิดการรับรู้และ
สร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินเพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือสร้างความก้าวหน้าของบุคลากร
อย่างชัดเจน  และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมและให้ก าลังใจกันใน สช. มากที่สุด (ร้อยละ 74.0 เท่ากัน) ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก ระบบสารสนเทศ และสิ่งแวดล้อมในการท างาน  พนักงาน สช. มีความพึงพอใจในประเด็นเรื่ องมี
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ดีเช่น ห้องท างานแสง และเสียง เป็นต้น (ร้อยละ  80.4) ด้านคุณภาพ
และประสิทธิภาพของงาน พนักงาน สช. มีความพึงพอใจในประเด็นเรื่องงานของ สช. มีความท้าทายและมีการ
เรียนรู้ไม่หยุดนิ่งมากที่สุด (ร้อยละ 80.0) โดยคะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยเท่ากับ 8.19 (ร้อยละ 81.9) ส่วน
ความผูกพันของพนักงานต่อส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) พนักงาน สช. มีความผูกพันในประเด็น
เรื่องการทุ่มเทท างานให้กับ สช. อย่างเต็มที่มากท่ีสุด (ร้อยละ 87.0)  
  ข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมความผูกพันภายในองค์การให้กับพนักงาน สช. โดยทาง สช. ควรมีการปรับเปลี่ยน
นโยบายในการจ่ายผลตอบแทน เช่น การปรับขึ้นเงินเดือน การจ่ายโบนัสประจ าปี ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
และปริมาณงานที่พนักงานรับผิดชอบ เป็นต้น และให้ความส าคัญกับการให้โอกาสพนักงานในการเข้ารับการอบรม
หรือศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ และการพิจารณาเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่งที่สมเหตุสมผลและเหมาะสม 
และก าหนดขอบเขตภาระหน้าที่การปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพนั กงานระดับความรู้และ
ความสามารถ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน  ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ 
กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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ประชาชน กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศหญิง   มีอายุอยู่ระหว่าง  51-
55  ปีมากท่ีสุด  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีภูมิล าเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร  มีอาชีพรับราชการ  มีการค้นหา
ข้อมูลหรือรับสื่อของ สช. จากเว็บไซต์และรับสื่อเป็นประจ าทุกวันจาก Facebook มากที่สุด  มีความพึงพอใจต่อ
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก สช. โดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ  ข้อมูลข่าวสาร
จาก สช. มีความถูกต้อง (ร้อยละ 77.8) ส่วนด้านการรับรู้นั้นมีการรับรู้บทบาทหน้าที่ของ สช. อยู่ในระดับมาก โดย
ประเด็นที่มีการรับรู้มากท่ีสุดได้แก่ สช. เป็นแหล่งข้อมูลนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และข้อมูลภาคีเครือข่าย
ด้านสุขภาพ (ร้อยละ 87.9) และมีความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของ สช. โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
ประเด็นที่มีความเห็นด้วยมากที่สุดคือ สช.เป็นแหล่งข้อมูลนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วม และข้อมูลภาคี
เครือข่ายด้านสุขภาพ (ร้อยละ 83.8) 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
 

1.1 หลกัการและเหตุผล 
 

แผนงานหลักของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ฉบับที่ 3 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่จะสร้าง 
สช. เป็นองค์กรสานพลังน าการสร้างสรรค์กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมสู่สังคมสุขภาวะ 
โดยเป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในและต่างประเทศในเรื่องกระบวนการพัฒนานโยบายแบบมีส่วนร่วม โดยใช้แนวทาง 
“สร้างน าซ่อม” ด้วยการสานภาคีเครือข่ายให้ร่วมกันสร้างสรรค์และอภิบาลระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ พัฒนา
คุณภาพกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และหนุนเสริมชุมชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมสร้างสังคมสุข
ภาวะตลอดจนการสร้างและขับเคลื่อนองค์ความรู้ว่าด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ให้มีการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวาง ภายใต้ปรัชญา “สานพลังสร้างเสริมสุขภาวะ” เพ่ือให้การด าเนินงานของ สช. เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ได้วางไว้ ในทุกๆ ปี ทาง สช.ได้มีการ
ก าหนดการประเมินความพึงพอใจ การรับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติของผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย) และตัวชี้วัดการด าเนินงานของ สช. ประจ าปี พ.ศ. 2561 รวมถึง
เป็นการสนับสนุนการท างานร่วมกันด้านนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของประเทศและตอบสนอง
การพัฒนางานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องให้เกิดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในอนาคต   
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1.2.1 เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจ และการรับรู้ต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ 
แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561   

1.2.2 เพ่ือให้เกิดข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือการบริการที่เกี่ยวข้องให้ตอบสนอง 
ความต้องการของผู้รับบริการ 
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1.3 ขอบเขตการประเมิน 
       

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา    
การประเมินผลความพึงพอใจ การรับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย) ประจ าปีงบประมาณ  2561 นี้เป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยประเมินความพึงพอใจ การรับรู้และความคิดเห็นจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 4 กลุ่ม
ได้แก่ 1) ภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนและสื่อชุมชน 2) ภาคีเครือข่าย คณะกรรมการต่างๆ และคณะกรรมการเฉพาะ
กิจ (Commission) 3) ประชาชน 4) บุคลากร สช. 
 
 1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการชุดต่างๆ คณะกรรมการเฉพาะกิจ ภาคี
เครือข่าย ประชาชน และบุคลากรของ สช. รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,500 คน โดยแต่ละกลุ่มมีจ านวนดังนี้ 

   1.3.2.1 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และคณะกรรมการเฉพาะกิจ (Commission) จ านวน  
200 คน 

1) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จ านวน 35 คน 
  2)  คณะกรรมการบริหาร (คบ.) จ านวน 5 คน    
  3)  คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดย คสช. มีจ านวน 10 ชุด โดย สช. จะก าหนด
รายชื่อให้กลุ่มละ 10 คน จ านวน 100 คน  
                  4) คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดย สช. มีจ านวน 5 ชุด โดย สช. จะก าหนดรายชื่อ
ให้กลุ่มละ 8 คน จ านวน 40 คน  

 
            1.3.2.2 ภาคีเครือข่าย จ านวนประมาณ 900 คน โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
                  1) บุคคลที่ท าข้อตกลงกับ สช. คัดรายชื่อทั้งหมด จ านวน 50 คน  
                  2) ตัวแทนจังหวัด ได้แก่ 

▪ คณะท างาน 4PW จังหวัดทุกจังหวัด จ านวน 150 คน 
▪ คณะกรรมการเลขานุการกิจเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน  จ านวน 13 เขต จ านวน   

40 คน 
▪ รายชื่อผู้เข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี 9 พ.ศ. 2560 จ านวน 500 คน 
▪ ทีม 5 พลัง 13 เขต จ านวน 20 คน 
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        3) สื่อและองค์กรสื่อ จ านวน 50 คน 
▪ องค์กรสื่อ จ านวน 30 คน 
▪ นักข่าวสุขภาวะ จ านวน 20 คน 

        4) หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จ านวน 17 องค์กร จ านวน 40 คน 
        5) องค์กรอ่ืนๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (อปท.) ศูนย์
ประสานงานภาคพัีฒนาจังหวัด (ศปจ.) กระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจและสังคมแห่งช าติ 
(สศช.) เป็นต้น จ านวน 50 คน    
 
  1.3.2.3 ประชาชนมุ่งเน้นกลุ่มที่สนใจเรื่องสุขภาพ จ านวน 320 คน 
   

  1.3.2.4 พนักงาน สช. จ านวน 100 คน  โดยแยกแบบสอบถามระหว่างพนักงานประจ า และ
พนักงานโครงการ (Out Source) โดยการปรับหรือเพ่ิมเติมค าถามจากแบบสอบถามชุดเดิมของปี 2559 โดยให้
แยกข้อค าถามด้าน ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า สวัสดิการ และความม่ันคง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ เทโรยามาเน่ (Yamane, 

1973: 727) จากจ านวนประชากรทั้งหมด 1,500 คน  โดยก าหนดระดับความเชื่อมันเท่ากับร้อยละ 95 % ค่า
ระดับความคลาดเคลื่อนยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 5% ตามการค านวณตามสูตรต่อไปนี้ 

 

n= N

1+N𝑒2
    

 

n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
N = จ านวนประชากร 
e = ค่าความคลาดเคลื่อน  

            
  แทนค่าตามสูตรได้ดังนี้ 

 
                           n    =           1,500 
                                            1+ 1,500 (0.05)2 
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               n    =   315.78 
 
            ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 316 คน 
 

1.3.3 ด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยตั้งแต่ 15 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 

 
1.4 ผลผลิตของโครงการ 
 

1.4.1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย) และการรับรู้ต่อการ 
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  
 1.4.2 ระดับความพึงพอใจและการรับรู้ต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
(สช.) ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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บทท่ี 2 
 

กรอบแนวคิดและหลักการในการด าเนินงาน 
 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
 
 2.1.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 Oskamps (1984) ความพึงพอใจไว้มีความหมายใน 3 นัย คือ 
  1.ความพึงพอใจ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกเมื่อเจอสถานการณ์จากการปฏิบัติจริง เป็นไป
ตามบุคคลที่คาดหวังไว้ 
  2.ความพึงพอใจ หมายถึง พฤติกรรมความต้องการที่แสดงระดับของความส าเร็จที่เป็นไปตามผล
การปฏิบัติงาน 
  3.ความพึงพอใจ หมายถึง การตอบสนองต่อคุณค่าต่อภาระงานหรือหน้าที่ที่บุคคลได้รับ 

นภดล ร่มโพธิ์ (2554) ได้ให้ความหมายของพึงพอใจไว้ว่าคือ ความรู้สึกของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการ
ประทับใจหรือไม่ประทับใจภายหลังจากการใช้สินค้าหรือรับบริการ โดยเปรียบเทียบกับความคาดหวังที่มีต่อตัว
สินค้าหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งความพึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งยังเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลาและ
สภาพแวดล้อม 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544 : 122) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจในการปฏิบัติงานว่าเป็นความรู้สึก
รวมของบุคคลที่มีต่อการท างานในทางบวก  เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทน
คือ  ผลที่เป็นความพึงพอใจที่ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะท างานมีขวัญและก าลังใจ 
สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานรวมทั้งการส่งผลต่อความส าเร็จ และเป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์การ 

ภาวิณี เพชรสว่าง (2552) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรืออารมณ์ทางบวกโดยเป็นผลจาก
ประสบการณ์ในการท างาน 

สมศักดิ์ คงเท่ียง และอัญชลี โพธิ์ทอง (2542: 278-279) กล่าวว่า  
  1. ความพึงพอใจเป็นผลรวมของความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับระดับความชอบหรือไม่ชอบต่อ
สภาพต่าง ๆ  
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  2. ความพึงพอใจเป็นผลของทัศนคติที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ  
  3. ความพึงพอใจในการท างานเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานที่ดี และส าเร็จจนเกิดเป็นความภูมิใจ 
และได้ผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ตามท่ีหวังไว้ 
 อุทัยพรรณ สุดใจ (2545: 7) ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งต่างๆ 
หรือสถานการณ์ท่ีบุคคลนั้นพบเจอ จะแสดงความรู้สึกเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 
 อัฎธพร มาข า (2543: 29) ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของบุคคลต่อสิ่งต่างๆ หรือ
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในรูปของพฤติกรรมหรือความรู้สึก จากกิจกรรมนั้นๆ โดยอาศัยพ้ืนฐานของการ
รับรู้ของบุคคลนั้นได้รับ  
 อุดม ทุมโฆสิต (อ้างถึงใน พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ และคณะ, 2552) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงานเป็น
เรื่องเกี่ยวกับทัศนคติบุคคลโดยทั่วๆ ไปที่มีต่องาน บุคคลที่มีความพึงพอใจต่องานอยู่ในระดับสูง จะมีทัศนคติใน
ทางบวก ในขณะที่อีกบุคคลหนึ่งที่มีความพอใจในงานต่ า จะมีทัศนคติในทางลบ โดยทั่วไปเป็นที่เข้าใจว่า เมื่อคน
พูดคุยกันในเรื่องทัศนคติที่มีต่องานมักจะพูดถึงแต่ในทางลบ ในด้านที่ไม่พอใจในงานมากกว่า แต่ในความเป็นจริง
คนจะพูดถึงทัศนคติที่มีต่องานทั้งในด้านบวกและลบ  
 จากความหมายของความพึงพอใจสรุปได้ว่า ความพึงพอใจคือ ทัศนคติหรือความรู้สึกที่เกิดจากความ
ต้องการที่เป็นไปตามความคาดหวัง ถ้าความต้องการได้รับการตอบสนองก็จะเกิดความรู้สึกในทางบวก  และถ้า
ไม่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการหรือความคาดหวังก็จะเกิดความรู้สึกในทางลบ  ดังนั้นความพึงพอใจจึง
เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  
 
 2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

Barnard (1968) ได้กล่าวถึง สิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องกระตุ้นบุคคลให้เกิดความพึงพอใจในงานไว้ 8 ประการ 
คือ 

1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ ได้แก่ เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกายที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นการตอบแทน ชดเชย 
หรือเป็นรางวัลที่เขาได้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานนั้นมาเป็นอย่างดี 

2. สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาสของบุคคลที่มิใช่วัตถุ เป็นสิ่งจูงใจส าคัญที่ช่วยส่งเสริมความร่วมมือในการท างาน
มากกว่ารางวัลที่เป็นวัตถุ เพราะสิ่งจูงใจที่เป็นโอกาสนี้บุคลากรจะได้รับแตกต่างกัน เช่น เกียรติภูมิ การใช้สิทธิ
พิเศษ เป็นต้น 

3. สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนาหมายถึง สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สถานที่ท างาน เครื่องมือการ
ท างาน สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งอันก่อให้เกิดความสุขทางกายในการท างาน 

4. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ หมายถึง สมรรถภาพของหน่วยงานที่สนองความต้องการของบุคคลด้านความ
ภาคภูมิใจที่ได้แสดงฝีมือ การได้มีโอกาสช่วยเหลือครอบครัวตนเองและผู้อ่ืน ทั้งได้แสดงความภักดีต่อหน่วยงาน 
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5. ความดึงดูดใจในสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ฉันท์มิตร ถ้าความสัมพันธ์เป็นไปด้วยดีจะท าให้เกิดความ
ผูกพันและความพอใจที่จะร่วมงานกับหน่วยงาน 

6. การปรับสภาพการท างานให้เหมาะสมกับวิธีการและทัศนคติของบุคคล หมายถึง การปรับปรุงต าแหน่ง
วิธีท างานให้สอดคล้องกับความสามารถของบุคลากร 

7. โอกาสที่จะร่วมมือในการท างาน หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในงานเป็นบุคคล
ส าคัญคนหนึ่งของหน่วยงาน มีความรู้สึกเท่าเทียมกันในหมู่ผู้ร่วมงานและมีก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

8. สภาพของการอยู่ร่วมกัน หมายถึง ความพอใจของบุคคลในด้านสังคมหรือความมั่นคงในการท างาน 
 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ 
 

 2.2.1 ความหมายของการรับรู้ 

  พีระ จิรโสภณ (2546) การรับรู้ หมายถึง การแสวงหา และค้นหาข้อมูลข่าวสาร เพ่ือจุดประสงค์
ที่ตนเองต้องการ ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่ตนต้องการ และ
ถ้าการได้รับข้อมูลข่าวสาร ตรงกับความคิดเดิมของตนจะเป็นการสนับสนุนความคิด รวมถึงความเข้าใจก่อนหน้านี้
ให้มีความชัดเจนเพิม่ข้ึนมากในการตัดสินใจ กระบวนการรับรู้เป็นการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับ
สาร ผู้รับสารมีความต้องการดังนี้ 
   1) ความต้องการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง เพ่ือใช้ในการตัดสินใจต่างๆ ซึ่ง
ผู้รับสารจะเปิดรับข่าวสารที่มีความส าคัญต่อตนเองเท่านั้น  
   2) ความต้องการข้อมูลข่าวสารที่สอดคล้องกับ ความเชื่อ ค่านิยมและแนวคิดของผู้รับ
สาร หรือสอดคล้องกับความต้องการกับปัจจุบัน 
   3) ความต้องการความสะดวกในการับข้อมูลข่าวสารที่ได้มา โดยผู้รับสารจะเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการตนเองแล้ว  
   4) ความสนใจอยากรู้อยากเห็น ผู้รับสารต้องการเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่สามารถเพ่ิม
ศักยภาพในการตัดสินใจ และประสบการณ์ใหม่ให้กับตนเอง 
  จุดประสงค์ในการเปิดรับเพ่ือให้ตนเองเพ่ิมศักยภาพในการเพ่ิมความรู้ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง รวมถึงการรับรู้เป็นตัวเพ่ิมในการตัดสินใจเลือกเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการ 
  Atkin (n.d. อ้างถึงใน พีระ จิรโสภณ, 2546) กล่าว่า รับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคคลเป็นความ
ต้องการได้เปิดรับข้อมูลข่าวสาร การที่บุคคลจะแสวงหาข้อมูลข่าวสารต้องค านึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับของบุคคล 
ดังตอ่ไปนี้  
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   1) ถ้าประโยชน์การการรับรู้มีความหมายมากกว่าการลงแรงเพ่ือที่ได้ข่าวสาร ที่ตน
ต้องการย่อมแสวงหาข่าวสารนั้น (Information Seeking)  
   2) ถ้าประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่จะได้รับมีน้อยกว่าการลงทุนในการเปิดรับข่าวสาร 
บุคคลก็จะเมินเฉยต่อข่าวสารนั้น (Information Ignoring)  
   3) ถ้าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ หรือความลังเลในการตัดสินใจ
ของบุคคลก็จะหลีกเลี่ยงการเปิดรับรู้ข่าวสารนั้น (Information Avoidance)  
   4) การหลีกเลี่ยงการรับรู้ ท าให้เกิดการลงทุนมากกว่าในการยอมเปิดรับข่าวสาร ก็จะ
ยอมเปิดรับข่าวสารนั้นๆ แบบไม่เต็มใจ (Information Yielding) 
  Schcmenhorn, Hunt, และ  Osborn (1985 อ้างถึงใน วัลย์ลิกา บูรณ์ทอง  2557: 32) ได้
กล่าวถึง กระบวนการรับรู้ว่าเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้นในการตีความสิ่งเร้าที่สัมผัสต่าง ๆ เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ท่ีมีความส าคัญส าหรับผู้รู้ การรับรู้เป็นสิ่งที่ทาให้บุคคลมีความหมายแตกต่างกันเมื่อบุคคลได้รับสิ่งเร้า
ก็จะประมวลสิ่งรับรู้นั้นเป็นประสบการณ์ท่ีมีความหมายเฉพาะตนเองดังภาพที่ 2.1 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 กระบวนการการรับรู้ของ Schcmenhorn, Hunt, และ Osborn 
ที่มา: Schcmenhorn, Hunt, และ Osborn (1985 อ้างถึงใน วัลย์ลิกา บูรณ์ทอง 2557: 32) 
 

เสถียร เชยประทับ (2525) การรับรู้ข้อมูล หมายถึง สิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับชีวิตคนเรา เพราะ มนุษย์
เป็นสัตว์สังคมท่ีมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือใช้ชีวิตในสังคม โดยประสบการณ์ที่ผ่านมา การได้ความรู้ความ
เข้าใจ จูงใจ เป็นสิ่งมีอิทธิพลต่อเพ่ือนมนุษย์เพ่ือบรรลุสิ่งที่ตนเองต้องการ 
 ปรมะ สตะเวทิน (2540) กล่าวถึงการเลือกรับรู้ของมนุษย์มี 4 ลักษณะ 
  1) การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) โดยปกติมนุษย์มีโอกาสที่จะรับข้อมูลข่าวสารจาก
แหล่งผู้ส่งต่างๆ จ านวนมาก แต่มนุษย์สามารถเลือกที่จะรับรู้โดยอาศัยการตัดสินใจ ผ่านประสบการณ์ที่สะสมของ
แต่ละบุคคล 

ข้อมูล 

(Information) 
การยอมรับ

(Reception) 

การจัดระเบียบ

(Organization) 

การตีความ

(Interpretation) 

การกระท า 
(Individual Action) 
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  2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) การรับรู้ต้องอาศัยความสนใจในสิ่งนี้ เพ่ือการ
ตัดสินใจเลือกของบุคคล 
  3) การเลือกรับรู้และเลือกตีความ (Selective Perception and Interpretation) ผู้รับขอ้มูลจะ
เลือกรับรู้และท าความเข้าและตีความหมายประสบการณ์ที่สะสมของแต่ละคน  
  4) การเลือกจดจ า (Selective Retention) การจดจ าข้อมูลผู้รับข้อมูลจะสามารถตัดสินใจโดย
อาศัยการจดจ าจากประสบการณ์ที่สะสมตรงเหตุการณ์ที่สอดคล้อง หรือตรงความคิดเห็นของตน 
 
 2.2.2  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
  Schramm (1973 อ้างถึงใน ชวรัตน์ เชิดชัย, 2527) การรับรู้มีองค์ประกอบด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการรับรู้ดังนี้  
   1) ประสบการณ์ได้รับจาก วัตถุ สิ่งของ สิ่งมีชีวิต ฯลฯ ในระดับที่แตกต่างกันออกไป 
ประสบการณ์จะเป็นสิ่งที่ก าหนดทิศทางการับรู้ของบุคคลมาขึ้น รวมถึงความแตกต่างในการรับรู้ข้อมูลข้อสาร  
   2) การประเมินการรับรู้ ผู้รับรู้ข้อมูลจะแสวงหาข้อทูลเพ่ือตอบสนองความต้อกงการของ
ตนเอง การประเมินการับรู้ของบุคคลมีประโยชน์ที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลได้เรียนรู้ ว่าข้อมูลที่เราได้รับมีประโยชน์ไปใน
ทิศทางต่างๆ  
   3) ภูมิหลังที่แตกต่างกัน มนุษย์แต่ละคนจะมีธรรมชาติของตนเองที่แตกต่างกัน โดย
มนุษย์เราจะให้ความสนใจในสิ่งใหม่ๆ หรือไม่เคยเห็นมาก่อน  
   4) สถานภาพทางสังคมและระดับการศึกษา เป็นสิ่งที่สร้างประสบการณ์ให้กับบุคคล ตัว
บ่งบอกถึงพฤติกรรมการรับรู้ของบุคคลนั้น การศึกษาท าให้บุคคลมีการพัฒนาการรับรู้ความสามารถในการสื่อสาร 
การพูด การอ่าน การเขียน ท าให้เกิดการสะสนประสบการณ์เรียนรู้ 
 ท าให้เป็นการเพ่ิมศักยภาพการรับรู้มายิ่งข้ึน  
   5) ความสามารถทางร่างกายและจิตใจของบุคคล มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับรู้ และเป็น
ตัวบอกถึงว่าสามารถของบุคคลในการรับรู้  
   6) บุคลิกภาพ เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล ที่ผ่านการหลอหลอม ออกมาเป็น
บุคลิกภาพ  
   7) อารมณ์ ของผู้ที่มีการรับรู้ข่าวสารเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่ชี้วัดการตัดสินใจของบุคคล ที่
จะท าให้เป็นอุปสรรคต่อการรับข่าวสาร  
   8) ทัศนคติของบุคคล มีส่วนมีมีผลต่อการรับรู้ ทัศนคติเปลี่ยนไปในทางใด การรับรู้ก็
เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน 
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2.3 กรอบแนวทางในการด าเนินงาน 
 

คณะผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินโครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และ
การรับรู้ต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  (สช.) ประจ าปี พ.ศ. 2561  ซึ่งเป็นไป
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนงานหลักส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รองรับการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564) โดยประเด็นการส ารวจ 
ประกอบด้วย 
 2.3.1 การรับรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน และทัศนคติที่มีต่อ
การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ของกลุ่มผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และ
สื่อชุมชน) ประกอบด้วยค าถาม  

(1) การเปิดรับสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวเกี่ยวกับ สช.  
(2) ประเด็นข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้รับจาก สช.  
(3) การรับรู้บทบาทหน้าที่ของ สช.  
(4) ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของ สช.  
(5) ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ สช.  
(6) ทัศนคติท่ีมีต่อการด าเนินงานของ สช. 

2.3.2 ความพึงพอใจการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ประจ าปี 
งบประมาณ 2561 กลุ่มบุคลากร สช. 

(1) ด้านค่าตอบแทน 
(2) ด้านความก้าวหน้า 
(3) ด้านสวัสดิการ 
(4) ด้านความม่ันคง 

2.3.3 การรับรู้ต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ของประชาชนมุ่งเน้นกลุ่มที่สนใจเรื่องสุขภาพ ประกอบด้วยค าถาม 5 ส่วน 

(1) การเปิดรับสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวเกี่ยวกับ สช.  
(2) ประเด็นข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก สช.  
(3) การรับรู้บทบาทหน้าที่ของ สช.  
(4) ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของ สช. 
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ภาพที่ 2.2  กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน 

ส ารวจโครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการรับรู้ต่อการด าเนินงานของ

ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  (สช.) ประจ าปีงบประมาณ 2561 

กลุ่มผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย) 
▪ การรับรูบ้ทบาทหน้าท่ีของ สช. 
▪ ด้านการบริหารจดัการ 
▪ ด้านการก าหนดบทบาทหน้าท่ีใน

การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
ทิศทางของ สช.   

▪ ด้านการมสี่วนร่วมในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วม 

▪ ด้านการพัฒนาศักยภาพ  
▪ ด้านการเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร 
▪ ทัศนคติที่มีต่อการด าเนินงานของ 

สช. 

กลุ่มบุคลากร สช. 
▪ ด้านค่าตอบแทน 
▪ ด้านความก้าวหน้า 
▪ ด้านสวัสดิการ 
▪ ด้านความมั่นคง 

การสัมภาษณ์เชิงลึก 

แนวทางการเพิ่มความพึงพอใจ และการรับรู้ต่อการด าเนินงาน 

ต่อส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

กลุ่มประชาชน 
▪ การเปิดรับสื่อท่ีใช้ในการ

เผยแพร่ข้อมลูข่าว
เกี่ยวกับ สช.  

▪ ประเด็นข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับจาก สช.  

▪ การรับรูบ้ทบาทหน้าท่ี
ของ สช.  

▪ ความคิดเห็นต่อบทบาท
หน้าท่ีของ สช. 
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จากกรอบแนวทางในการด าเนินงานข้างต้น  คณะผู้วิจัยจะด าเนินการศึกษาเป็นขั้นตอน ดังแสดงในภาพที่ 
2.3 

 
ภาพที่ 2.3  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใช้แบบสอบถามจ านวน 3 ชุดได้แก่  แบบสอบถามภาคี
เครือข่าย  แบบสอบถามพนักงานของ สช.  และแบบสอบถามประชาชน ซึ่งแบบสอบถามในแต่ละกลุ่มมี
รายละเอียดเบื้องต้นดังนี้  
 2.4.1 แบบสอบถามภาคีเครอืข่าย โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 7 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิล าเนา  
การประกอบอาชีพ ระยะเวลาท างานกับ สช.  

ส่วนที ่2 การเปิดรับสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวเกี่ยวกับ สช. ประกอบด้วย การค้นหาข้อมูล  
หรือรับสื่อเผยแพร่จาก สช. และการรับสื่อเป็นประจ าทุกวันของภาคีเครือข่าย 

ส่วนที ่3 ประเด็นข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้รับจาก สช. ส่วนที ่4 การรับรู้บทบาทหน้าที่ของ สช.  
ส่วนที ่5 ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของ สช.  

  ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ สช . ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
การก าหนดบทบาทหน้าที่ในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ทิศทางของ สช. ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ด้านการพัฒนาศักยภาพ ด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

ศึกษารายละเอียดและ
แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับโครงการ 

จัดท าแผนการ
ด าเนินงานและออกแบบ

การส ารวจ

จัดเก็บข้อมูลตาม
แผนงาน

วิเคราะห์ข้อมูลและ
ประมวลผลข้อมูล

จัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์และรายงานสรุป

ส าหรับผู้บริหาร
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ส่วนที ่7 ทัศนคติท่ีมีต่อการด าเนินงานของ สช. 
 โดยในส่วนที่ 3, 5, 6 และ 7 เป็นค าถามที่สร้างขึ้นโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 
ระดับ ตามมาตรวัดของ Likert โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   

มากที่สุด    5  คะแนน  
มาก      4  คะแนน  
ปานกลาง    3  คะแนน  
น้อย      2  คะแนน  
น้อยที่สุด    1  คะแนน 

  ส่วนที่ 8 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของ สช. 
 
 2.4.2 แบบสอบถามพนักงานของ สช.  โดยแยกแบบสอบถามระหว่างพนักงานประจ า และพนักงาน
โครงการ (Out Source) โดยการปรับหรือเพ่ิมเติมค าถามจากแบบสอบถามชุดเดิมของปี 2560  และแยกข้อ
ค าถามด้าน ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า สวัสดิการ และความมั่นคง  เป็นค าถามที่สร้างขึ้นโดยใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ตามมาตรวัดของ Likert โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   

มากที่สุด    5  คะแนน  
มาก      4  คะแนน  
ปานกลาง    3  คะแนน  
น้อย      2  คะแนน  
น้อยที่สุด    1  คะแนน 
 

 2.4.3 แบบสอบถามประชาชน โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา  

ภูมิล าเนา  การประกอบอาชีพ  
ส่วนที ่2 การเปิดรับสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวเกี่ยวกับ สช. ประกอบด้วย การค้นหาข้อมูล  

หรือรับสื่อเผยแพร่จาก สช. และการรับสื่อเป็นประจ าทุกวันของภาคีเครือข่าย 
ส่วนที ่3 ประเด็นข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้รับจาก สช.  
ส่วนที ่4 การรับรู้บทบาทหน้าที่ของ สช.  
ส่วนที ่5 ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของ สช 

โดยในส่วนที่ 3 และ 5 เป็นค าถามท่ีสร้างข้ึนโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ตาม
มาตรวัดของ Likert โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   
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มากที่สุด    5  คะแนน  
มาก      4  คะแนน  
ปานกลาง    3  คะแนน  
น้อย      2  คะแนน  

น้อยที่สุด    1  คะแนน.  
 

2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  

รวบรวมจากจดหมายและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)   
 

2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  

ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของภาคีเครือข่ายพนักงาน สช. และประชาชน คณะผู้วิจัยใช้สถิติ
เชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)   
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บทท่ี 3  
 

ผลการประเมิน 
 
 

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ในส่วนของภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน 

 
ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นผลมาจากการเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง  323 ตัวอย่าง  ที่เป็นภาคีเครือข่าย 

สื่อมวลชน และสื่อชุมชนของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดยภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อ
ชุมชนเป็นผู้ประเมินตามความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเอง ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามตัวชี้วัดความส าเร็จของ
องค์กร   

 
3.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย) ของส านักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  ซึ่งประกอบด้วย  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ภูมิล าเนา  การประกอบ
อาชีพ  ระยะเวลาที่ร่วมงานกับ สช.  และฐานะท่ีร่วมกับงานกับ สช.   

 
ตารางท่ี  3.1  จ านวนและร้อยละของผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย    173 53.6 
หญิง 149 46.1 
ไม่ระบุเพศ 1 0.3 

รวม 323 100.0 
 

จากตารางที่  3.1  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย  ร้อยละ 53.6  รองลงมาคือ  เพศหญิง  ร้อยละ  46.1 
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ตารางท่ี  3.2 จ านวนและร้อยละของผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 21 ปี   2 0.6 
21-25 ปี    5 1.5 
26-30 ปี 8 2.5 
31-35 ปี 11 3.4 
36-40 ปี   27 8.4 
41-45 ปี    31 9.6 
45-50 ปี 49 15.2 
51-55 ปี 67 20.7 
56-60 ปี   57 17.6 
มากกว่า 60 ปี    66 20.4 

รวม 323 100.0 
  

จากตารางที่  3.2  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน)  มี
อายุระหว่าง  51-55 ปีมากที่สุด  ร้อยละ 20.7  รองลงมาคือ  อายุมากกว่า 60 ปี  ร้อยละ 20.4  อายุระหว่าง 56-
60 ปี  ร้อยละ 17.6  อายุระหว่าง 45-50 ปี  ร้อยละ 15.2  อายุระหว่าง 41-45 ปี  ร้อยละ 9.6  อายุระหว่าง 36-
40 ปี  ร้อยละ 8.4  อายุระหว่าง 31-35 ปี  ร้อยละ 3.4  อายุระหว่าง 26-30 ปี ร้อยละ 2.5 อายุระหว่าง 21-25 ปี 
ร้อยละ 1.5 และท่ีน้อยที่สุดคือ  อายุต่ ากว่า 21 ปี  ร้อยละ  0.6 
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ตารางที่  3.3 จ านวนและร้อยละของผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา   2 0.6 
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) 6 1.9 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) / ปวช. 12 3.7 
ปวส. /อนุปริญญา 10 3.1 
ปริญญาตรี  110 34.1 
ปริญญาโท  143 44.3 
ปริญญาเอก    37 11.5 
อ่ืน ๆ 1 0.3 
ไม่ระบุ 2 0.6 

รวม 323 100.0 
 
จากตารางที่  3.3  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) มี

การศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด  ร้อยละ 44.3 รองลงมาคือ  ระดับปริญญาตรี  ร้อยละ 34.1  ระดับปริญญา
เอก  ร้อยละ 11.5  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)/ปวช. ร้อยละ 3.7  ระดับปวส./อนุปริญญา  ร้อยละ 
3.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)  ร้อยละ  1.9  ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 0.6  และที่น้อยที่สุดคือ  
อ่ืนๆ  ร้อยละ  0.3   
 
ตารางท่ี  3.4  จ านวนและร้อยละของผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) จ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 76 23.5 
ภาคกลาง 79 24.5 
ภาคเหนือ 51 15.8 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 64 19.8 
ภาคใต้ 51 15.8 
ไม่ระบุ 2 0.6 

รวม 323 100.0 
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จากตารางที่  3.4  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) ส่วน
ใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ที่ภาคกลาง  ร้อยละ  24.5  รองลงมาคือ  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ร้อยละ 23.5  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ร้อยละ  19.8 และที่น้อยที่สุดคือ  ภาคเหนือและภาคใต้  ร้อยละ 15.8 เท่ากัน 

 
ตารางที่ 3.5  จ านวนและร้อยละของผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) จ าแนกตามการ
ประกอบอาชีพ 

การประกอบอาชีพ จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ        123 38.1 
รัฐวิสาหกิจ 8 2.5 
ภาคเอกชน 48 14.9 
นักการเมือง 5 1.5 
ค้าขาย/พาณิชยกรรม 17 5.3 
ภาคเกษตรกรรม 14 4.3 
นักวิชาการ 39 12.1 
สื่อสารมวลชน            17 5.3 
อ่ืน ๆ (NGO, ข้าราชการบ านาญ, นักพัฒนา, นักศึกษา,
ภาคประชาสังคม, องค์กรสาธารณประโยชน์) 

47 14.6 

ไม่ระบุ 5 1.5 
รวม 323 100.0 

 
จากตารางที่  3.5  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) ส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ ร้อยละ 38.1 รองลงมาคือ  ภาคเอกชน  ร้อยละ 14.9  อาชีพอ่ืน ๆ (NGO, 
ข้าราชการบ านาญ, นักพัฒนา, นักศึกษา, ภาคประชาสังคม, องค์กรสาธารณประโยชน์) ร้อยละ  14.6  นักวิชาการ 
ร้อยละ 12.1  ค้าขาย/พาณิชยกรรม และสื่อสารมวลชน  ร้อยละ 5.3 เท่ากัน  ภาคเกษตรกรรม  ร้อยละ 4.3 
รัฐวิสาหกิจ  ร้อยละ 2.5  และท่ีน้อยที่สุดคือ  นักการเมือง  รอ้ยละ 1.5 
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ตารางที ่3.6 จ านวนและร้อยละของผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) จ าแนกตามระยะเวลาที่
ร่วมงานกับ สช. 

ระยะเวลาที่ร่วมงานกับ สช. จ านวน ร้อยละ 
1-3 ป ี 128 39.6 
4-6 ป ี 73 22.6 
6 ปีขึ้นไป 119 36.8 
ไม่ระบุ 3 0.9 

รวม 323 100.0 
 

จากตารางที่  3.6  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) 
ร่วมงานกับ สช.  เป็นระยะเวลา  1-3 ปีมากที่สุด  ร้อยละ  39.6  รองลงมาคือ  ระยะเวลา  6  ปีขึ้นไป  ร้อยละ 
36.8  และที่น้อยที่สุดคือ  ระยะเวลา  4-6  ปี  ร้อยละ 22.6 
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ตารางที่  3.7  จ านวนและร้อยละของผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) จ าแนกตามฐานะที่
ร่วมงานกับ สช. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ฐานะท่ีร่วมงานกับ สช. จ านวน ร้อยละ 
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) 25 7.7 
คณะกรรมการบริหาร (คบ.) 4 1.2 
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดย คสช. 26 8.0 
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดย สช. 68 21.1 
บุคคลที่ท าข้อตกลงกับ สช. 52 16.1 
หน่วยเลขานุการกิจสมัชชาสุขภาพจังหวัด 84 26.0 
หน่วยเลขานุการการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน 12 3.7 
ผู้เข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี 10 พ.ศ. 2560 126 39.0 
ทีม 5 พลัง (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 64 19.8 
องค์กรสื่อ   25 7.7 
นักข่าวสุขภาวะ 15 4.6 
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ   9 2.8 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 4 1.2 
ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด (ศปจ.) 79 24.5 
กระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงอ่ืน ๆ  51 15.8 
คณะกรรมการ /กรรมการ/เลขานุการร่วม เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน  1-13 45 13.9 
อ่ืน ๆ (กรุงเทพฯ, กลุ่มเครือข่ายประชาสังคม, องค์กรเครือข่าย, อสม,/อพ
ม.,ประชารัฐ, อาจารย์มหาวิทยาลัย) 

25 7.7 

 
จากตารางที่  3.7  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) มี

ร่วมงานกับ สช. ในฐานะเป็นผู้เข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560  มากที่สุด ร้อยละ 39.0 
รองลงมาคือ หน่วยเลขานุการกิจสมัชชาสุขภาพจังหวัด ร้อยละ 26.0 ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด (ศปจ.) 
ร้อยละ 24.5 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดย สช. ร้อยละ 21.1 ทีม 5 พลัง (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ร้อย
ละ 19.8 บุคคลที่ท าข้อตกลงกับ สช. ร้อยละ 16.1 กระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงอ่ืน ๆ (กระทรวงยุติธรรม,
กระทรวงวิทยาศาสตร์, กระทรวงกลาโหม) ร้อยละ 15.8 คณะกรรมการ /กรรมการ/เลขานุการร่วม เขตสุขภาพ
เพ่ือประชาชน  1-13 ร้อยละ 13.9 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดย คสช. ร้อยละ 8.0 คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (คสช.) ร้อยละ 7.7 องค์กรสื่อ ร้อยละ 7.7 อ่ืน ๆ (กรุงเทพฯ, กลุ่มเครือข่ายประชาสังคม, องค์กรเครือข่าย
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, อสม,/อพม.,ประชารัฐ, อาจารย์มหาวิทยาลัย) ร้อยละ 7.7 นักข่าวสุขภาวะ ร้อยละ 4.6 หน่วยเลขานุการการเขต
สุขภาพเพ่ือประชาชน ร้อยละ 3.7 หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ร้อยละ 2.8 และน้อยที่สุดคือ 
คณะกรรมการบริหาร (คบ.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ร้อยละ 1.2 เท่ากัน 
 
 3.1.2  การเปิดรับสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวเกี่ยวกับ สช. 
 
ตารางที่  3.8  จ านวนและร้อยละของผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) จ าแนกตามแหล่งใน
การค้นหาข้อมูล หรือรับสื่อเผยแพร่จาก สช. (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

แหล่งในการค้นหาข้อมูล หรือรับสื่อเผยแพร่จาก สช จ านวน ร้อยละ 
จดหมายข่าวสานพลัง 179 55.4 
สถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ (Health station) 64 19.8 
เกาะติด 4PW 98 30.3 
เว็บไซต์ 181 56.0 
รายการปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน 39 12.1 
Facebook 133 41.2 
อ่ืนๆ (เพ่ือนๆ, หนังสือ-คู่มือ, กลุ่ม  line, เจ้าหน้าที่ สช., 
You Tube, หนังสือที่ สช. จดัพิมพ์) 

15 4.6 

 
จากตารางที่  3.8  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) ส่วน

ใหญ่มีการค้นหาข้อมูลหรือรับสื่อของ สช. จากเว็บไซต์  ร้อยละ  56.0  รองลงมาคือ  จดหมายข่าวสานพลัง  ร้อย
ละ 55.4  Facebook  ร้อยละ 41.2  เกาะติด 4PW  ร้อยละ 30.3  สถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ (Health 
station)  ร้อยละ 19.8  รายการปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน  ร้อยละ 12.1 และที่น้อยที่สุดคือ อ่ืนๆ (เพ่ือนๆ, 
หนังสือ-คู่มือ, กลุ่ม  line, เจ้าหน้าที่ สช., You Tube, หนังสือที่ สช. จัดพิมพ์)  ร้อยละ 4.6 
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ตารางท่ี  3.9  จ านวนและร้อยละของผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) จ าแนกตามสื่อที่ได้รับ
เป็นประจ าทุกวัน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

สื่อที่ได้รับเป็นประจ าทุกวัน จ านวน ร้อยละ 

โทรทัศน์ 179 55.4 
วิทยุ 54 16.7 
หนังสือพิมพ์ 56 17.3 
นิตยสาร 23 7.1 
หนังสือ 73 22.6 
เว็บไซด์ 201 62.2 
Line 235 72.8 
Facebook 229 70.9 
อินสตาแกรม 32 9.9 
ทวิตเตอร์ 17 5.3 
อ่ืนๆ (E-mail, เสียงตามสาย, You Tube) 4 1.2 

 
จากตารางที่  3.9  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) ส่วน

ใหญ่รับสื่อเป็นประจ าทุกวันจาก Line ร้อยละ 72.8 รองลงมาคือ  Facebook  ร้อยละ 70.9  เว็บไซด์  ร้อยละ 
62.2  โทรทัศน์  ร้อยละ 55.4  หนังสือ ร้อยละ 22.6 หนังสือพิมพ์  ร้อยละ 17.3  วิทยุ  ร้อยละ  16.7   อินสตา
แกรม ร้อยละ 9.9  นิตยสาร  ร้อยละ 7.1  ทวิตเตอร์  ร้อยละ 5.3 และที่น้อยที่สุดคือ  อ่ืนๆ (E-mail, เสียงตาม
สาย, You Tube)  ร้อยละ 1.2 
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 3.1.3  ประเด็นข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก สช. 
 
ตารางที่ 3.10 ค่าเฉลี่ยและร้อยละของผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) เรื่องความพึงพอใจ
ต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก สช. 

ความพงึพอใจต่อข้อมูลข่าวสาร 
ที่ได้รับจาก สช. 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่
ตอบ 

รวม ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

1. ข้อมูลข่าวสารจาก สช. ให้มี
รายละเอียดที่ชัดเจน 

14.9 58.5 23.5 - 0.6 
 

2.5 100.0 
(323) 

3.89 
(77.8) 

2. ข้อมูลข่าวสารจาก สช. มีความถูก
ต้อง 

20.4 64.4 12.7 0.3 
 

0.3 
 

1.9 100.0 
(323) 

4.06 
(81.2) 

3. การได้รับข้อมูลข่าวสารมีความ
รวดเร็ว 

13.0 50.2 31.9 2.8 0.3 1.9 100.0 
(323) 

3.74 
(74.8) 

4. สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์มีความ
น่าสนใจ และทันสมัย 

15.2 53.6 26.6 2.5 0.3 1.9 100.0 
(323) 

3.82 
(76.4) 

5.สช. มีสื่อที่หลากหลายใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ หรือกิจกรรม 
ของ สช. 

17.3 54.2 23.8 2.5 0.3 1.9 100.0 
(323) 

3.87 
(77.8) 

6. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ สช. 
ผ่านทางเว็บไซต์ของ สช.  

27.6 46.1 22.0 1.5 
 

0.9 
 

1.9 100.0 
(323) 

4.00 
(80.0) 

7. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ สช. 
ผ่านทาง Facebook ของ สช. 

22.9 47.7 23.5 3.4 
 

1.2 
 

1.2 100.0 
(323) 

3.89 
(77.8) 

8. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ สช. 
ผ่านทางจดหมายข่าวสานพลัง 

21.4 44.9 25.7 5.9 
 

1.2 
 

0.9 100.0 
(323) 

3.80 
(76.0) 

9. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ สช. 
ผ่านทาง e-newsletter (เกาะติด
สมัชชา, Healthstation Diget) 

19.2 41.8 29.1 7.4 
 

1.2 
 

1.2 100.0 
(323) 

3.71 
(74.2)

  
10. การให้บริการค าปรึกษาและ
ค าแนะน าด้านข้อมูลข่าวสาร 

16.1 41.2 32.8 6.2 
 

2.2 
 

1.5 100.0 
(323) 

3.64 
(72.8) 

11. การแจ้งกลับและการตอบสนองต่อ
การขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร สช.  

14.6 42.1 34.7 5.3 
 

1.9 
 

1.5 100.0 
(323) 

3.63 
(72.6) 
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ตารางท่ี 3.10  (ต่อ) 
ความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสาร 

ที่ได้รับจาก สช. 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่
ตอบ 

รวม ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

12. ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

17.6 45.8 30.7 2.8 
 

1.9 
 

1.2 100.0 
(323) 

3.76 
(75.2)  

13. การสื่อสารของ สช. เพื่อเผยแพร่ 
ค่านิยมองค์กร และสร้างความเข้าใจ
อันดีร่วมกันต่อภาคีเครือข่าย เช่น การ
จัดนิทรรศการกับภาคีเครือข่าย  

20.7 47.4 26.3 3.4 
 

1.2 
 

0.9 100.0 
(323) 

3.84 
(76.8) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(ร้อยละ) 

3.81 
(76.3) 

 
 จากตารางที่ 3.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) มี
ความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก สช. โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 (คิดเป็นร้อยละ 
76.3)  (วัดจากร้อยละของค่าเฉลี่ย)  โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ  ข้อมูลข่าวสารจาก สช. มีความถูก
ต้อง ร้อยละ 81.2 รองลงมาคือ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ สช. ผ่านทางเว็บไซต์ของ สช.  ร้อยละ 80.0 ข้อมูล
ข่าวสารจาก สช. ให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน ร้อยละ 77.8 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ สช. ผ่านทาง Facebook 
ของ สช. ร้อยละ 77.8 สช. มีสื่อท่ีหลากหลายใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรม ของ สช. ร้อยละ 77.4 
การสื่อสารของ สช. เพ่ือเผยแพร่ค่านิยมองค์กรและสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันต่อภาคีเครือข่าย เช่น การจัด
นิทรรศการกับภาคีเครือข่าย ร้อยละ 76.8  สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจและทันสมัย ร้อยละ 76.4 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ สช. ผ่านทางจดหมายข่าวสานพลัง ร้อยละ 76.0 ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 75.2 การได้รับข้อมูลข่าวสารมีความรวดเร็ว ร้อยละ 74.8 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ สช. ผ่านทาง e-newsletter (เกาะติดสมัชชา, Healthstation Diget) ร้อยละ 74.2 
การให้บริการค าปรึกษาและค าแนะน าด้านข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 72.8 และประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ  
การแจ้งกลับและการตอบสนองต่อการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร สช. ร้อยละ 72.6 
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3.1.4  การรับรู้บทบาทหน้าที่ของ สช. 
 

ตารางท่ี 3.11 ร้อยละของผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) เรื่องการรับรู้บทบาทหน้าที่ของ 
สช. 

การรับรู้บทบาทหน้าที่ของ สช. 
ใช่ ไม่ใช่ ไม่

แน่ใจ 
ไม่

ตอบ 
รวม 

1. สช.เป็นองค์กรของรัฐอยู่ในก ากับของนายกรัฐมนตรี 78.0 10.2 10.8 0.9 100.0 
(323) 

2. สช. มีบทบาทหลักในการสานพลังเพ่ือเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายจาก
ทุกภาคส่วนสังคมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วม 

96.3 1.2 1.9 0.6 100.0 
(323) 

3. สช.เป็นองค์กรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม  

90.7 3.4 5.3 0.6 100.0 
(323) 

4. สช.สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพในทุกระดับ 92.3 2.5 4.0 1.2 100.0 
(323) 

5. สช.มีหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะต่างๆ 

81.1 
 

9.9 
 

8.4 
 

0.6 100.0 
(323) 

6. สช.ดูแลการจัดท าธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติและ
สนับสนุนการจัดท าธรรมนูญสุขภาพทุกระดับ 

88.5 
 

5.9 
 

4.6 
 

0.9 100.0 
(323) 

7. สช. เป็นแหล่งข้อมูลนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และ
ข้อมูลภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ 

92.0 
 

2.5 
 

5.0 
 

0.6 100.0 
(323) 

 
จากตารางที่  3.11  พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) มีการ

รับรู้บทบาทหน้าที่ของ สช.  (วัดจากที่ตอบว่า ใช่) อยู่ในระดับมาก  โดยประเด็นที่มีการรับรู้มากที่สุดได้แก่  สช. มี
บทบาทหลักในการสานพลังเพ่ือเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนสังคมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 96.3  รองลงมาคือ  สช.สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพในทุกระดับ  ร้อยละ 
92.3  สช. เป็นแหล่งข้อมูลนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และข้อมูลภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ  ร้อยละ 92.0
สช.เป็นองค์กรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 90.7 
สช.ดูแลการจัดท าธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติและสนับสนุนการจัดท าธรรมนูญสุขภาพทุกระดับ ร้อยละ 
88.5  สช.มีหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบาย
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สาธารณะต่างๆ ร้อยละ 81.1  และประเด็นที่มีการรับรู้น้อยที่สุดคือ  สช.เป็นองค์กรของรัฐอยู่ในก ากับของ
นายกรัฐมนตรี  ร้อยละ 78.0 
 
 3.1.5 ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของ สช. 
 
ตารางท่ี 3.12  ค่าเฉลี่ยและร้อยละของความคิดเห็นของผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) ที่มี
ต่อบทบาทหน้าที่ของ สช. 

ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของ 
สช. 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่
ตอบ 

รวม ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

1. สช.เป็นองค์กรของรัฐอยู่ในก ากับ
ของนายกรัฐมนตรี 

45.5 35.9 14.2 1.5 
 

0.6 
 

2.2 100.0 
(323) 

4.27 
(85.4) 

2. สช. มีบทบาทหลักในการสานพลัง
เพ่ือเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายจากทุก
ภาคส่วนสังคมในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วม 

54.8 37.8 5.0 0.3 
 

0.3 
 

1.9 100.0 
(323) 

4.49 
(89.8) 

3. สช.เป็นองค์กรที่มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วม 

48.0 42.7 6.5 0.6 
 

0.6 
 

1.5 100.0 
(323) 

4.39 
(87.8) 

4. สช. สนับสนุนการจัดสมัชชา
สุขภาพในทุกระดับ 

53.6 38.1 5.3 0.9 
 

0.3 
 

1.9 100.0 
(323) 

4.46 
(89.2) 

5. สช.มีหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการติดตามและประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพท่ีเกิดจากนโยบาย
สาธารณะต่างๆ 

41.5 40.2 14.6 1.9 
 

0.3 
 

1.5 100.0 
(323) 

4.23 
(84.6) 

6. สช.ดูแลการจัดท าธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติและสนับสนุน
การจัดท าธรรมนูญสุขภาพทุกระดับ 

46.1 42.4 7.7 1.2 
 

0.3 
 

2.2 100.0 
(323) 

4.36 
(87.2) 
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ตารางท่ี 3.12  (ต่อ) 
ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของ 

สช. 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่
ตอบ 

รวม ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

7. สช.เป็นแหล่งข้อมูลนโยบาย
สาธารณะ แบบมีส่วนร่วม และข้อมูล
ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ 

52.0 
 

36.8 9.0 0.3 
 

0.3 
 

1.5 
 

100.0 
(323) 

4.42 
(88.4) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(ร้อยละ) 

4.37 
(87.4) 

 
 จากตารางที่ 3.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) มี
ความคิดเหน็ต่อบทบาทหน้าที่ของ สช. มีโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 (คิดเป็นร้อยละ 84.7) 
(วัดจากร้อยละของค่าเฉลี่ย)  โดยประเด็นที่มีความเห็นด้วยมากที่สุดคือ  สช. มีบทบาทหลักในการสานพลังเพ่ือ
เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนสังคมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 
89.8 รองลงมาคือ สช. สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพในทุกระดับ ร้อยละ 89.2 สช. เป็นแหล่งข้อมูลนโยบาย
สาธารณะ แบบมีส่วนร่วม และข้อมูลภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ร้อยละ 88.4 สช. เป็นองค์กรที่มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 87.8 สช.ดูแลการจัดท าธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติและสนับสนุนการจัดท าธรรมนูญสุขภาพทุกระดับ ร้อยละ 87.2 สช.เป็นองค์กรของรัฐอยู่ใน
ก ากับของนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 85.4 8 และประเด็นที่มีความเห็นด้วยน้อยที่สุดคือ  สช.มีหน้าที่ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะต่างๆ ร้อยละ 84.6 
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 3.1.6  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ สช. 
  
  3.1.6.1 ด้านการบริหารจัดการ   
 
 ตารางท่ี 3.13 ค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) ที่
มีต่อการด าเนินงานของ สช.  ด้านการบริหารจัดการ 

ด้านการบริหารจัดการ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่
ตอบ 

รวม ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

1. กระบวนการด าเนินงานของ สช. มี
ความชัดเจนและเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

30.3 51.7 15.8 0.6 
 

0.3 
 

1.2 100.0 
(323) 

4.13 
(82.6) 

2. ระเบียบและวิธีการท างานของ สช. 
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

24.1 54.5 18.9 1.2 
 

0.6 
 

0.6 100.0 
(323) 

4.01 
(80.2) 

3. ระบบสนับสนุนการท างานของ สช. มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

23.8 49.5 24.1 1.5 
 

0.3 
 

0.6 100.0 
(323) 

3.96 
(79.2) 

4. การก ากับ ติดตามความก้าวหน้า และ
ประเมินผลการด าเนินงานของ สช. มี
ความต่อเนื่อง 

21.7 52.9 22.0 1.9 
 

0.3 
 

1.2 100.0 
(323) 

3.95 
(79.0) 

5. ความพร้อมของสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ สช. (อาทิ เช่น 
เอกสาร หนังสือ ปากกา เป็นต้น) 

26.6 50.2 18.9 3.1 
 

0.6 
 

0.6 100.0 
(323) 

4.00 
(80.0) 

 
6. บุคลากรของ สช. สามารถให้
ค าแนะน า ปรึกษาที่ชัดเจนถูกต้อง 
รวดเร็ว 

26.6 52.3 16.7 2.2 
 

1.2 
 

0.9 100.0 
(323) 

4.02 
(80.4) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
 (ร้อยละ) 

4.01 
80.2 

 
จากตารางที่ 3.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) มีความ

พึงพอใจต่อการด าเนินงานของ สช.ด้านการบริหารจัดการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 (คิดเป็น
ร้อยละ 80.2) (วัดจากร้อยละของค่าเฉลี่ย) โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ กระบวนการด าเนินงานของ 
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สช. มีความชัดเจนและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 82.6 รองลงมาคือ บุคลากรของ สช. สามารถให้
ค าแนะน า ปรึกษาที่ชัดเจน ถูกต้อง รวดเร็ว ร้อยละ 80.4 ระเบียบและวิธีการท างานของ สช. สอดคล้องกับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไป ร้อยละ 80.2 ความพร้อมของสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ สช. (อาทิ เช่น เอกสาร 
หนังสือ ปากกา เป็นต้น) ร้อยละ 80.0 ระบบสนับสนุนการท างานของ สช. มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 79.2  และประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ  การก ากับ ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการ
ด าเนินงานของ สช. มีความต่อเนื่อง ร้อยละ 79.0 
  
 3.1.6.2 ด้านการวางแผนทิศทางการท างานเพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ทิศทางของ สช. 
 
ตารางท่ี 3.14  ค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) ที่
มีต่อการด าเนินงานของ สช.  ด้านการวางแผนทิศทางการท างานเพ่ือพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ทิศทางของ 
สช. 
ด้านการวางแผนทิศทางการท างานเพื่อ
พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ทิศทาง

ของ สช. 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่
ตอบ 

รวม ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

1. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
วางแผนอย่างมีส่วนร่วมการด าเนินงาน 
ทั้งในระดับแผนงานและโครงการ 

26.6 57.0 13.6 1.5 
 

0.9 
 

0.3 100.0 
(323) 

4.07 
(81.4) 

2. การเปิดโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาใน
การพัฒนา สช.  

28.5 51.4 16.7 2.2 
 

0.6 
 

0.6 100.0 
(323) 

4.06 
(81.2) 

3. การก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการท างานที่ชัดเจน 

27.2 55.7 13.6 1.9 
 

0.6 
 

0.9 100.0 
(323) 

4.08 
(81.6) 

ค่าเฉลี่ย  
(ร้อยละ) 

4.07 
(81.4) 

 
 จากตารางที่ 3.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) มี
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ สช.ด้านการวางแผนทิศทางการท างานเพ่ือพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
ทิศทางของ สช. โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 (คิดเป็นร้อยละ 81.4)  (วัดจากร้อยละของค่าเฉลี่ย) 
โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการวางแผนอย่างมีส่วนร่วมการ
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ด าเนินงาน ทั้งในระดับแผนงานและโครงการ ร้อยละ 81.4 รองลงมาคือ การเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น
และเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาในการพัฒนา สช. ร้อยละ 81.2  และประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ การ
ก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการท างานที่ชัดเจน ร้อยละ 81.6 
 
  3.1.6.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
 
ตารางที่ 3.15 ค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) ที่
มีต่อการด าเนินงานของ สช. ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่
ตอบ 

รวม ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

1. การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

35.3 52.6 9.3 1.5 
 

0.6 
 

0.6 100.0 
(323) 

4.21 
(84.2) 

2. การเปิดโอกาสให้เขา้มามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

35.9 50.8 10.2 1.5 
 

0.6 
 

0.9 100.0 
(323) 

4.21 
(84.2) 

3. การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วม 

30.0 48.0 17.6 2.5 
 

0.6 
 

1.2 100.0 
(323) 

4.06 
(81.2) 

ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

4.16 
(83.2) 

 
 จากตารางที่ 3.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) มี
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ สช.ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 (คิดเป็นร้อยละ 83.2) (วัดจากร้อยละของค่าเฉลี่ย)  โดย
ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วม และการเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 84.2 
เท่ากัน รองลงมาคือ การเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาในการพัฒนา สช. ร้อย
ละ 81.2 และประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 81.2 
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  3.1.6.4 ด้านการพัฒนาศักยภาพ (เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาศักยภาพ) 
 
ตารางที่ 3.16 ค่าเฉลี่ยและร้อยละร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อ
ชุมชน) ที่มีต่อการด าเนินงานของ สช. ด้านการพัฒนาศักยภาพ (เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาศักยภาพ) 

ด้านการพัฒนาศักยภาพ (เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ) 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

1. กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทีมนโยบาย
สาธารณะ   

30.8 
 

50.2 
 

16.6 
 

1.4 
 

1.0 
 

100.0 
(289) 

4.08 
(81.6) 

2. การอบรมเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการบริหาร
โครงการ อาทิ การเงิน การบัญชี  

21.8 48.4 
 

24.2 
 

4.5 
 

1.0 
 

100.0 
(289) 

3.85 
(77.0) 

3. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายผู้เข้าร่วม
กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

27.5 49.1 
 

19.2 
 

3.1 
 

1.0 
 

100.0 
(287) 

3.99 
(79.8) 

4. การพัฒนาศักยภาพกระบวนการสมัชชา
สุขภาพในระดับพื้นที่ 

28.1 46.9 
 

19.8 
 

4.5 
 

0.7 
 

100.0 
(288) 

3.97 
(79.4) 

5. การพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ 

24.4 42.2 
 

26.1 
 

6.3 
 

1.0 
 

100.0 
(287) 

3.83 
(76.6) 

6. การพัฒนาศักยภาพด้านสิทธิและหน้าที่ด้าน
สุขภาพ 

23.9 46.1 
 

23.6 
 

4.9 
 

1.4 
 

100.0 
(284) 

3.86 
(77.2) 

7 การพัฒนาศักยภาพว่าด้วยระบบธรรมนูญ
สุขภาพ 

28.8 51.0 17.4 1.7 1.0 100.0 
(288) 

4.05 
(81.0) 

ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

3.95 
78.9 

  
 จากตารางที่ 3.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) มี
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ สช.ด้านการพัฒนาศักยภาพ มีโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 
(คิดเป็นร้อยละ 79.9) (วัดจากร้อยละของค่าเฉลี่ย) โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ กระบวนการเรียนรู้
เพ่ือเสริมสร้างทีมนโยบายสาธารณะ  ร้อยละ 81.6  รองลงมาคือ การพัฒนาศักยภาพว่าด้วยระบบธรรมนูญ
สุขภาพ ร้อยละ 81.0 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายผู้เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ร้อยละ 
79.8 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการสมัชชาสุขภาพในระดับพ้ืนที่ ร้อยละ 79.4 การพัฒนาศักยภาพด้านสิทธิและ
หน้าที่ด้านสุขภาพ ร้อยละ 77.2 การอบรมเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการบริหารโครงการ อาทิ การเงิน การบัญชี  ร้อย
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ละ 77.0 และประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ  การพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
ร้อยละ 76.6 
 
ตารางที่ 3.17 ค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) ที่
มีต่อการด าเนินงานของ สช. 

ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ สช. ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ด้านการบริหารจัดการ 4.01 80.2 
ด้านการวางแผนทิศทางการท างานเพ่ือพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ทิศทาง
ของ สช. 

4.07 81.4 

ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 4.16 83.2 
ด้านการพัฒนาศักยภาพ  3.95 78.9 

ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) 4.05 80.9 
 
 จากตารางที่ 3.17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) มี
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ สช. โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 (คิดเป็นร้อยละ 80.9) โดย
ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วม ร้อยละ 83.2 รองลงมาคือ ด้านการวางแผนทิศทางการท างานเพ่ือพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ทิศทางของ 
สช. ร้อยละ 81.4 ด้านการบริหารจัดการ ร้อยละ 80.2 และด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ด้านการพัฒนา
ศักยภาพ ร้อยละ 78.9 
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3.1.7 ทัศนคติที่มีต่อการด าเนินงานของ สช. 
 
ตารางท่ี 3.18 ค่าเฉลี่ยและร้อยละของทัศนคติของผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) ที่มีต่อ
การด าเนินงานของ สช. 

ทัศนคติที่มีต่อการด าเนินงานของ สช. 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่
ตอบ 

รวม ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

1. การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพเป็นงานที่น่า
ภาคภูมิใจ 

47.4 42.7 8.7 0.3 
 

0.6 
 

0.3 100.0 
(323) 

4.36 
(87.2) 

 
2. มีความสุขทุกครั้งที่ได้ทราบความ
เคลื่อนไหวในประเด็นที่มีส่วนร่วมในการ
ผลักดัน 

42.7 47.4 8.4 - 1.2 
 

0.3 100.0 
(323) 

4.31 
(86.2) 

3. มีความรู้สึกสนุกกับการท างานเชื่อมโยง
เครือข่ายที่หลากหลายเพ่ือผลักดันนโยบาย
สาธารณะเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน 

43.3 45.5 9.6 0.3 
 

0.9 
 

0.3 100.0 
(323) 

4.30 
(86.0) 

 
4. มีรู้สึกไม่อ่อนล้ากับการท างานในลักษณะ
เป็นเครือข่าย และการท างานแบบมีส่วนร่วม
เพราะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ใช้เวลานาน 

13.9 
 

21.1 
 

27.2 24.5 13.3 - 100.0 
(323) 

3.00 
(60.0) 

 
5. มีรู้สึกได้สนับสนุนหรือสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่น 

17.3 26.0 29.7 17.3 
 

9.3 
 

0.3 100.0 
(323) 

2.75 
(55.0) 

ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

3.74 
(74.9) 

 
จากตารางที่ 3.18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) มี

ทัศนคติที่มีต่อการด าเนินงานของ สช. มีโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 (คิดเป็นร้อยละ 74.9) (วัด
จากร้อยละของค่าเฉลี่ย) โดยประเด็นที่มีความเห็นด้วยมากที่สุดคือ การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพ่ือสุขภาพเป็นงานที่น่าภาคภูมิใจ ร้อยละ 87.2 รองลงมาคือ มีความสุขทุกครั้งที่ได้ทราบความ
เคลื่อนไหวในประเด็นที่มีส่วนร่วมในการผลักดัน ร้อยละ 86.2 มีความรู้สึกสนุกกับการท างานเชื่อมโยงเครือข่ายที่
หลากหลายเพ่ือผลักดันนโยบายสาธารณะเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน ร้อยละ 86.0 มีความรู้สึกได้สนับสนุนหรือสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่น ร้อยละ 60.0 และประเด็นที่มีความเห็นด้วยน้อยที่สุดคือ 
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ความรู้สึกไม่อ่อนล้ากับการท างานในลักษณะเป็นเครือข่าย และการท างานแบบมีส่วนร่วมเพราะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก 
ใช้เวลานาน ร้อยละ 55.0 
 

3.1.8 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของ สช. 
 

3.1.8.1 ปัญหาในการด าเนินงานของ สช. 
1) ด้านการสร้างภาคีเครือข่าย 

1.1) การสานพลังเครือข่ายในแต่ละจังหวัด มีบริบทที่แตกต่างกัน ต้องให้ 
จังหวัดออกแบบในการสานพลังเครือข่ายตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

1.2) สช. ละเลย หรือปล่อยให้เครือข่ายระดับพ้ืนที่สร้างการรับรู้/การยอมรับ 
กันเอง  ควรจะเป็นความรับผิดชอบของทาง สช. เนื่องจากความเป็นสถาบันของ สช. ย่อมท าได้ดีกว่า และ
เครือข่ายระดับพ้ืนที่  ในบางพ้ืนที่ไม่มีบุคคลที่เป็นที่ยอมรับในระดับกว้างขวาง  จึงสานพลังกับสถาบันอุดมศึกษา
ไม่ได ้ 

1.3) สช. ไม่ควรเลือกแต่พวกพ้องคนสนิท หรือความพอใจของเจ้าหน้าที่ระดับผู้ 
ปฏิบัติ มาเป็นภาคีเครือข่าย 

2) ด้านงบประมาณ 
2.1) งบประมาณมีจ ากัดในการสนับสนุนการขับเคลื่อนทีมสมัชชาในพ้ืนที ่

3) ด้านการบริหารจัดการ 
    3.1) สช. ยังขาดการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการรับรู้บทบาทและ
หน้าที่ให้กับกลุ่มภาคีเครือข่ายและประชาชนที่เข้ามาร่วมงานกับ สช. 

  3.2) เมื่อมีการเปลี่ยนผู้บริหาร สช. ท าให้แนวทางการท างานก็เปลี่ยนแปลงตาม
ไปด้วย ท าให้เรื่องที่ท าก่อนหน้านี้ขาดความต่อเนื่อง 

 
3.1.8.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของ สช. 

1)  ด้านการสร้างภาคีเครือข่าย 
1.1) ควรมีกลไกการสนับสนุนที่มีความหลากหลาย เช่น นักสานพลัง ทีม 5  

พลัง จิตอาสาประชารัฐ ศปจ. ขาดการท างานบูรณาการเชื่อมโยงกัน จึงควรมีกลไกสร้างการรับรู้และการท างาน
ร่วมกันในระดับจังหวัด และการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
กระบวนการสมัขชาสุขภาพ ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น 

1.2) สช. ควรคัดเลือกภาคีเครือข่ายร่วมงานโดยไม่ใช้ระบบเลือกแต่พวกพ้องคน 
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สนิท หรือความพอใจของเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติ และมีการคัดเลือกสมาชิกภาคีร่วมงานอย่างเป็นระบบ โดย
ก าหนดคุณสมบัติผู้ร่วมงาน เพ่ือการพัฒนาภาคประชาชนอย่างยั่งยืน  

1.3) สช.ควรประกาศรับสมัครบุคคลประชาชนทั่วไปมาเป็น คจสช.ระดับชาติ  
เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมามีส่วนร่วมอย่างหลากหลายและทั่วถึงและไม่ควรด ารงต าแหน่งเกิน 2 ปีติดต่อกัน 

1.4) สช.ควรสนับสนุนการจัดท าวิจัยการท างานของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ 
ของแต่ละจังหวัด 

1.5) เพ่ือไม่ให้สังคมในทุกพ้ืนที่เสียโอกาสในการขับเคลื่อนกระบวนการ 4PW  
สช.ควรมีกลยุทธ์ที่จะปรับกระบวนทัศน์/วิธีคิดของนักวิชาการ (อาจารย์) ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ ให้เห็นคุณค่าความส าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ 4PW ที่มีต่อ
สถาบันของตน ต่อตนเอง และต่อสังคม 

1.6) สช.ควรรับฟังและเข้าติดตามการผลักดันข้อเสนอ ระดับพ้ืนที่ให้มากที่สุด  
รวมถึงร่วมเรียนรู้กับเครือข่ายต่างๆ  
   2) ด้านงบประมาณ 

   2.1) สช.ควรจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดกลุ่มเป้าหมายให้มากกว่าปีที่ผ่าน
มา หรือให้งบประมาณแต่ละจังหวัดบริหารจัดการเอง ที่จะเกิดผลผลิต และผลลัพธ์ 

2.2) สช. ควรมีโควตาร่วมงานสมัชชาชาติและสนับสนุนปัจจัยทั้งข้อมูลทุน 
งบประมาณในการขับเคลื่อนร่วมกับทีมสมัชชาในพ้ืนที่ให้สื่อในท้องถิ่นให้เข้าถึงมากยิ่งขึ้น 
   3) ด้านการบริหารจัดการ 
    3.1) สช. ควรการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ ให้ชาวบ้านเข้าถึงรับรู้ เพราะ
การประชาสัมพันธ์ ลงในแต่ละพ้ืนที่มีน้อยมาก 
    3.2) ควรเพ่ิมช่องทางการประสานงานให้มากกว่านี้ และเปิดช่องทางในการ
รับทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น 
    3.3) สช. ควรเลือกบุคคลที่มีวุฒิภาวะมาท างานในแกนระดับภาค เพ่ือความ
น่าเชื่อถือขององค์กร และควรเน้นการพัฒนาศักยภาพให้คนในพื้นที่ได้ท างานอย่างเต็มศักยภาพ 
    3.4) ควรก าหนดเป้าหมายองค์กร เช่น การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมต้องมีการหนุนเสริมและยกระดับอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เปลี่ยนผู้บริหารแนวทางการท างานก็เปลี่ยนตาม
ผู้บริหาร ผลงานเป็นขององค์กรไม่ใช่ของตัวบุคคล เพ่ิมสิ่งใหม่ได้แต่มิใช่ละทิ้งสิ่งเดิมที่ด าเนินการมาดีแล้ว 
    3.5) ปรับโครงสร้างให้สอดรับเครือข่าย รวมถึงเพ่ิมการบริหารจัดการบุคลากร
ในด้านการด าเนินการจัดการให้มากข้ึน และลดขั้นตอนการด าเนินงานลง 
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    3.6) สช.ควรเป็นองค์กรอิสระ ที่ไม่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ ซึ่งการจะเป็น
อิสระแท้จริงได้ต้องระบุในกฎหมายรัฐธรรมนูญและก าหนดการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจนโดยไม่ต้องขึ้นกับการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายปีจากรัฐ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลจากบอร์ดบริหารที่มาจากการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วนแท้จริง เน้นสัดส่วนภาคประชาชน เอกชน ประชาสังคม มากกว่าภาคราชการ 
 

3.2  การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ในส่วนของพนักงาน สช. 
 
 ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นผลมาจากการเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 86 ตัวอย่าง เป็นพนักงานของ
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดยพนักงานของ สช. เป็นผู้ประเมินตามความคิดเห็นและ
ความรู้สึกของตนเอง ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามตัวชี้วัดความส าเร็จขององค์กร  
 

3.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 3.19 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

หน่วยงาน (ส านัก/โครงการ/ฝ่าย)   
ส านักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สข.) 10 11.6 
ส านักยุทธศาสตร์แผนและประเมินผล (สย.) 7 8.1 
กลุ่มงาน สื่อสาร ทางสังคม (กส.) 7 8.1 
ส านักส่งเสริม และพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ 
   แบบมีส่วนร่วม (สน.) 

6 7.0 

กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (กป.) 3 3.5 
ส านักอ านวยการ (สอ.) 20 23.3 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กบ.) 2 2.3 
ส านักพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สพ) 19 22.1 
ศูนย์สารสนเทศและข้อมูล (ศสข.) 4 4.7 
ส านักสนับสนุนยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง (สยส.) 4 4.7 
ไม่ระบุ 3 3.5 

รวม 86 100.0 
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ตารางท่ี  3.19  (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

ประเภทของพนักงาน   
พนักงาน สช. 74 86.0 
พนักงานโครงการ 12 14.0 

รวม 86 100.0 
เพศ   

ชาย 18 20.9 
หญิง 68 79.1 

รวม 86 100.0 
อายุ   

20-30 ปี 7 8.1 
31-40  ปี 40 46.5 
41-50  ปี 32 37.2 
มากกว่า 50 ปี 7 8.1 

รวม 86 100.0 
อายุการปฏิบัติงานใน สช.   

ต่ ากว่า 1 ปี 1 1.2 
1-5 38 44.2 
5-10 31 36.0 
มากกว่า 10 ปี 16 18.6 

รวม 86 100.0 
 

จากตารางที่ 3.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงาน สช. ส่วนใหญ่สังกัดส านักอ านวยการ (สอ.) ร้อยละ 
23.3 รองลงมาคือ ส านักพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สพ.) ร้อยละ 22.1 ส านักขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สข.) ร้อยละ 11.6 ส านักยุทธศาสตร์แผนและประเมินผล (สย.)  
และกลุ่มงานสื่อสารทางสังคม (กส.) ร้อยละ 8.1 เท่ากัน ส านักส่งเสริมและพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม (สน.) ร้อยละ 7.0 ศูนย์สารสนเทศและข้อมูล (ศสข.) และส านักสนับสนุนยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง 
(สยส.) ร้อยละ 4.7 เท่ากัน กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (กป.) ร้อยละ 3.5 และที่น้อยที่สุดคือ กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล (กบ.) ร้อยละ 2.3   
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 พนักงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงาน สช. ร้อยละ 86.0 และเป็นพนักงานโครงการ ร้อยละ 14.0  
 เพศ กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพนักงาน สช. ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 79.1 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 20.9 
 อายุ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงาน สช. มีอายุระหว่าง 31-40 ปีมากที่สุด ร้อยละ 46.5 รองลงมาคือ อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 37.2 และที่น้อยที่สุดคือ อายุระหว่าง 20-30 ปี และอายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 8.1 
เท่ากัน 
 อายุการปฏิบัติงานใน สช. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงาน สช. มีอายุในการปฏิบัติงานระหว่าง 1-5 ปีมาก
ที่สุด ร้อยละ 44.2 รองลงมาคือ อายุการปฏิบัติงานระหว่าง 5-10 ปี ร้อยละ 36.0 อายุในการปฏิบัติงานมากกว่า 
10 ปี ร้อยละ 18.6 และท่ีน้อยที่สุดคือ อายุในการปฏิบัติงานต่ ากว่า 1 ปี ร้อยละ 1.2 
 

3.2.2 ความพึงพอใจของพนักงาน สช. ท่ีมีต่อส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
 

ตารางท่ี 3.20 ค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจของพนักงาน สช. ที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.) ด้านบุคลากรภายในองค์กร 

ด้านบุคลากรภายในองค์กร 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่พึง
พอใจ
เลย 

รวม ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

1. เพ่ือนร่วมงานมีมนุษยสัมพันธ์ 
ทีด่ี สุภาพและเป็นมิตร 

22.1 54.7 23.2 - 
 

- - 100.0 
(86) 

3.99  
(79.8) 

2. เพ่ือนร่วมงานมีความเอาใจใส่ 
แ ล ะ ก ร ะ ตื อ รื อ ร้ น ต่ อ ง า น ที่
รับผิดชอบ 

18.6 62.8 18.6 - - - 100.0 
(86) 

4.00 
 

(80.0) 

3. เพ่ือนร่วมงานช่วยเหลือกัน 
และกันด้วยความเต็มใจ 

18.6 59.3 22.1 - - - 100.0 
(86) 

3.97 
 (79.4) 

4. เพ่ือนร่วมงานสามารถให้ 
ค าแนะน าและตอบข้อซักถามใน
งานที่รับผิดชอบได้ถูกต้องและ
ชัดเจน 

14.0 60.5 25.6 - - - 100.0 
(86) 

3.88  
(77.6) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(ร้อยละ) 

3.95 
(79.0) 
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จากตารางที่ 3.20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงาน สช. ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อส านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ด้านบุคลากรภายในองค์กรอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 (คิดเป็นร้อยละ 
79.0) (วัดจากร้อยละของค่าเฉลี่ย) โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ เพ่ือนร่วมงานมีความเอาใจใส่และ
กระตือรือร้นต่องานที่รับผิดชอบ ร้อยละ 80.0 รองลงมาคือ เพ่ือนร่วมงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพและเป็นมิตร 
ร้อยละ 79.8 เพ่ือนร่วมงานช่วยเหลือกันและกันด้วยความเต็มใจ  ร้อยละ 79.4 และประเด็นที่พึงพอใจน้อยที่สุด
คือ เพ่ือนร่วมงานสามารถให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามในงานที่ได้ถูกต้องและชัดเจน ร้อยละ 77.6 
 
ตารางที่ 3.21 ค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจของพนักงาน สช. ที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานและการพัฒนาองค์กร 

ด้านการมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการปฏิบัติงานและการ

พัฒนาองค์กร 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่พึง
พอใจ
เลย 

รวม ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

1. สช. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ 
เสนอแนะ/ให้ข้อคิดเห็นในการ
ก าหนดแนวทางและการวาง
แผนการปฏิบัติงาน 

18.6 64.0 17.4 - - - 100.0 
(86) 

4.01 
(80.2) 

  
 

2. สช. มีการสื่อสารเพื่อสร้าง 
ความเข้า ใจเกี่ ยวกับวิสั ยทัศน์  
ยุทธศาสตร์ และภารกิจส าคัญของ 
สช. ในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง 

17.4 58.1 24.4 - - - 100.0 
(86) 

3.93 
(78.6) 

  
 

3. สช. สนับสนุนให้บุคลากรเข้า 
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร 

17.4 67.4 15.1 - - - 100.0 
(86) 

4.02 
(80.4)  

ค่าเฉลี่ยรวม 
(ร้อยละ) 

3.98 
(79.6) 

 
จากตารางที่ 3.21 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงาน สช. ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อส านักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานและการพัฒนาองค์การอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 (คิดเป็นร้อยละ 79.6) (วัดจากร้อยละของค่าเฉลี่ย) โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ  สช. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร  ร้อยละ 80.4  รองลงมาคือ  สช. เปิด
โอกาสให้บุคลากรได้เสนอแนะ/ให้ข้อคิดเห็นในการก าหนดแนวทางและการวางแผนการปฏิบัติงาน ร้อยละ  80.2 
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และประเด็นที่พึงพอใจน้อยที่สุดคือ  สช. มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และ
ภารกิจส าคัญของ สช. ในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง  ร้อยละ  78.6 
ตารางที่ 3.22 ค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจของพนักงาน สช. ที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.)  ด้านค่าตอบแทน ความก้าวหน้า สวัสดิการ และความปลอดภัย 

ด้านค่าตอบแทน 
ความก้าวหน้า สวัสดิการและ

ความปลอดภัย 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่พึง
พอใจ
เลย 

รวม ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

1. มีความม่ันคง ปลอดภัย  
และได้รับการคุ้มครองดูแลจาก
การปฏิบัติงาน 

3.5 53.5 43.0 - - - 100.0 
(86) 

3.60 
(72.0)  

2. การประเมินความด ี
ความชอบประสิทธิภาพของ
งานมีความเหมาะสม ยุติธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

3.5 53.5 43.0 - - - 100.0 
(86) 

3.60 
(72.0)  

3. มีการสนับสนุนให้เกิดการ 
รับรู้และสร้างความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์และ แนวทางการ
ประเมินเพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือ
ส ร้ า ง ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง
บุคลากรอย่างชัดเจน 

7.0 55.8 37.2 - - - 100.0 
(86) 

3.70 
(74.0)  

4. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ที่ท่านได้รับในปัจจุบันมีความ
เหมาะสมกับปริมาณงานที่ท า 

4.7 50.0 39.5 - - - 100.0 
(86) 

3.65 
(73.0)  

   

5. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ที่ท่านได้รับในปัจจุบันสามารถ
แข่งขันได้เมื่อเปรียบเทียบกับ
การจ่ายในองค์กร อ่ืน ๆ ใน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

7.0 50.0 43.0 - - - 100.0 
(86) 

3.64 
(72.8)  

   

6. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมและให้ 
ก าลังใจกันใน สช. 

12.8 44.2 43.0 - - - 100.0 
(86) 

3.70 
(74.0) 
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ตารางท่ี  3.22  (ต่อ) 
ด้านค่าตอบแทน 

ความก้าวหน้า สวัสดิการและ
ความปลอดภัย 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่พึง
พอใจ
เลย 

รวม ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

7. มีแผนการพัฒนาและ 
สนับสนุนให้บุคลากรเกิดการ
พัฒนาศักยภาพตามแผนอย่าง
เหมาะสม 

10.5 50.0 38.4 - - 1.2 100.0 
(86) 

3.67 
(73.4)    

 

8. มีทางเดินและ 
ความก้าวหน้าในสายอาชีพที่
ชัดเจน 

8.1 48.8 43.0 - - - 100.0 
(86) 

3.65 
(73.0)  

   

ค่าเฉลี่ยรวม 
(ร้อยละ) 

3.65 
(73.0) 

 
จากตารางที่ 3.22  พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงาน สช. ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อส านักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  ด้านค่าตอบแทน ความก้าวหน้า สวัสดิการ และความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65  (คิดเป็นร้อยละ 7.30) (วัดจากร้อยละของค่าเฉลี่ย) โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ  มีการสนับสนุนให้เกิดการรับรู้และสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และ แนวทางการประเมินเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง
หรือสร้างความก้าวหน้าของบุคลากรอย่างชัดเจนและมีกิจกรรมที่ส่งเสริมและให้ก าลังใจกันใน สช.  ร้อยละ 74.0  
เท่ากัน  รองลงมาคือ  มีแผนการพัฒนาและสนับสนุนให้บุคลากรเกิดการพัฒนาศักยภาพตามแผนอย่างเหมาะสม  
ร้อยละ  73.4  ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่ท า และ มีทางเดิน
และความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน ร้อยละ 73.0 เท่ากัน  ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบัน
สามารถแข่งขันได้เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายในองค์กรอ่ืน ๆ ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ร้อยละ 72.8  มี
ความมั่นคง ปลอดภัย และได้รับการคุ้มครองดูแลจากการปฏิบัติงาน   และการประเมินความดีความชอบ
ประสิทธิภาพของงานมีความเหมาะสม ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  ร้อยละ 72.0  เท่ากัน 
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ตารางที่ 3.23 ค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจของพนักงาน สช. ที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระบบสารสนเทศ และสิ่งแวดล้อมในการท างาน 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
ระบบสารสนเทศ และ

สิ่งแวดล้อมในการท างาน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่พึง
พอใจ
เลย 

รวม ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

1. มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
ในการท างานที่ดีเช่น ห้องท างาน
แสง และเสียง  เป็นต้น 

16.3 65.1 16.3 - - - 100.0 
(86) 

4.02 
(80.4)  

2. มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการท างานที่ทันสมัย
และเพียงพอ 

19.8 59.3 20.9 - - - 100.0 
(86) 

3.99 
(79.8)  

3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่มีความเหมาะสมเอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน 

17.4 57.0 25.6 - - - 100.0 
(86) 

3.92 
(78.4)  

ค่าเฉลี่ยรวม 
(ร้อยละ) 

3.97 
(79.4) 

 
จากตารางที่  3.23  พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงาน สช. ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อส านักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระบบสารสนเทศ และสิ่งแวดล้อมในการท างานอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 (คิดเป็นร้อยละ 79.4) (วัดจากร้อยละของค่าเฉลี่ย) โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ  มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ดีเช่น ห้องท างานแสง และเสียง  เป็นต้น  ร้อยละ  80.4  
รองลงมาคือ  มีวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างานที่ทันสมัยและเพียงพอ  ร้อยละ  79.8  และประเด็น
ที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเหมาะสมเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  ร้อยละ  
78.4 
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ตารางท่ี 3.24 ค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจของพนักงาน สช. ที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.) ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของงาน 

ด้านคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของงาน 

 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่พึง
พอใจ
เลย 

รวม ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

1. งานของ สช. มีความ 
ท้าทายและมีการเรียนรู้  ไม่
หยุดนิ่ง 

25.6 48.8 25.6 - - - 100.0 
(86) 

4.00 
(80.0)  

2. สามารถตัดสินใจภายใต้ 
ขอบเขตความรับผิดชอบเพ่ือ
ความส าเร็จตามเป้าหมายของ
งาน 

7.0 64.0 29.1 - - - 100.0 
(86) 

3.78 
(75.6)  

3. บุคลากรได้รับมอบหมาย 
งานที่ตรงกับความถนัดและ
ความสามารถ 

9.3 50.0 9.3 - - - 100.0 
(86) 

3.69 
(73.8)  

4. บุคลากรได้รับมอบหมาย 
งานที่ตรงกับความสนใจส่วนตัว 

10.5 54.7 34.9 - - - 100.0 
(86) 

3.76 
(75.2)     

5. บุคลากรไดร้ับมอบหมาย 
งานที่เหมาะสมกับต าแหน่ง ทั้ง
ในเชิงปริมาณและความยุ่งยาก
ซับซ้อน 

10.5 46.5 43.0 - - - 100.0 
(86) 

3.67 
(73.4)  

   

6. บุคลากรได้รับการท างานที ่
เหมาะสม และสมดุลกับชีวิต
ส่วนตัว 

5.8 69.8 24.4 - - - 100.0 
(86) 

3.81 
(76.2)  

   

ค่าเฉลี่ยรวม 
(ร้อยละ) 

3.78 
(75.6) 

 
จากตารางที่ 3.24 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงาน สช. ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อส านักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 (คิด
เป็นร้อยละ 75.6) (วัดจากร้อยละของค่าเฉลี่ย) โดยประเด็นทีม่ีความพึงพอใจมากที่สุดคือ  งานของ สช. มีความท้า
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ทายและมีการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง  ร้อยละ 80.0 รองลงมาคือ บุคลากรได้รับการท างานที่เหมาะสมและสมดุลกับชีวิต
ส่วนตัว ร้อยละ  76.2  ความสามารถตัดสินใจภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบเพ่ือความส าเร็จตามเป้าหมายของ
งาน  ร้อยละ  75.6  บุคลากรได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความสนใจส่วนตัว  ร้อยละ 75.2  บุคลากรได้รับ
มอบหมายงานที่ตรงกับความถนัดและความสามารถ  ร้อยละ  69.0  ละประเด็นท่ีพึงพอใจน้อยที่สุดคือ  บุคลากร
ได้รับมอบหมายงานที่เหมาะสมกับต าแหน่ง ทั้งในเชิงปริมาณและความยุ่งยากซับซ้อน  ร้อยละ 73.4 

 
3.2.3 ความพึงพอใจในภาพรวม 

 
ตารางท่ี 3.25 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในภาพรวมของพนักงานที่ท างานร่วมกับ สช. 

คะแนน จ านวน ร้อยละ 

1 - - 
2 - - 
3 - - 
4 3 3.5 
5 3 3.5 
6 - - 
7 8 9.3 
8 35 40.7 
9 29 33.7 
10 8 9.3 
รวม 86 100.0 

ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

8.19 
(81.9) 

 
 จากตารางที่  3.25  พบว่า คะแนนภาพรวมความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) ระหว่างคะแนน 0-10 พนักงานส่วนใหญ่ให้คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมมากที่สุด 8  
คะแนน (ร้อยละ 40.7)  รองลงมาคือ  9  คะแนน (ร้อยละ 33.7)  7 และ 10  คะแนน (ร้อยละ 9.3 เท่ากัน)  และ
น้อยที่สุดคือ 4  และ  5  คะแนน (ร้อยละ 3.5  เท่ากัน)  โดยคะแนนความพึงพอใจของพนักงานส านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  8.19 (คิดเป็นร้อยละ 81.9) 
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3.2.4 ความผูกพันของพนักงานต่อส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
 

ตารางท่ี 3.26 ร้อยละของความผูกพันของพนักงานต่อส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ

ของงาน 
 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่
ผูกพัน
เลย 

รวม ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

1. การกล่าวถึง สช. ในแง่บวก 
เสมอ 

27.9 51.2 19.8 1.2 - - 100.0 
(86) 

4.06 
(81.2)  

2. การแนะน าให้ผู้อ่ืนมาท างาน 
ใน สช. 

8.1 65.1 26.7 - - - 100.0 
(86) 

3.81 
(76.2)  

3. ความรู้สึกสิ่งที่ได้รับจาก สช.  
มากกว่าสิ่งที่ท่านคาดหวัง 

11.6 58.1 30.2 - - - 100.0 
(86) 

3.81 
(76.2)  

4. การท างานให้ สช. จน 
เกษียณอาย ุ

12.8 54.7 32.6 - - - 100.0 
(86) 

3.80 
(76.0)     

5.  การกระตื อรื อร้น ในการ
ค้นหาวิธีพัฒนางานของตนเอง
อยู่เสมอ 

31.4 50.0 18.6 - - - 100.0 
(86) 

 

4.13 
(82.6) 

 
 

   

7. การทุ่มเทท างานให้กับ สช.  
อย่างเต็มที ่

39.5 55.8 4.7 - - - 100.0 
(86) 

4.35 
(87.0)     

8. การท างานให้ส าเร็จโดยเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากรู้
ว่างานมีคุณค่าต่อสังคม  

36.0 57.0 7.0 - - - 100.0 
(86) 

 

4.29 
(85.8) 

 
 

   

8. สช. เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง
และเป็นที่ยอมรับในสังคม 

18.6 47.7 33.7 - - - 100.0 
(86) 

3.85 
(77.0)     

9. ความภาคภูมิใจที่เป็น
บุคลากรของ สช. 

26.7 48.8 24.4 - - - 100.0 
(86) 

4.02 
(80.4)     

10. ความผูกพันกับ สช. 20.9 44.2 34.2 - - - 100.0 
(86) 

3.86 
(77.2)     

ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

3.99 
(79.8) 
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 จากตารางที่ 3.26 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงาน สช. ส่วนใหญ่มีความผูกพันต่อส านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 (คิดเป็นร้อยละ 79.8) (วัดจากร้อยละ
ของค่าเฉลี่ย) โดยประเด็นที่มีความผูกพันมากที่สุดคือ  การทุ่มเทท างานให้กับ สช. อย่างเต็มที่ ร้อยละ 87.0 
รองลงมาคือ  การท างานให้ส าเร็จโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากรู้ว่างานมีคุณค่าต่อสังคม ร้อยละ 85.8 การ
กระตือรือร้นในการค้นหาวิธีพัฒนางานของตนเองอยู่เสมอ  ร้อยละ  82.6  การกล่าวถึง สช. ในแง่บวกเสมอ  ร้อย
ละ 81.2 ความภาคภูมิใจที่เป็นบุคลากรของ สช. ร้อยละ 80.4 สช. เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับใน
สังคม ร้อยละ 75.2 ความผูกพันกับ สช. ร้อยละ 77.2 การแนะน าให้ผู้อ่ืนมาท างานใน สช. และความรู้สึกสิ่งที่
ได้รับจาก สช. มากกว่าสิ่งที่คาดหวัง ร้อยละ 76.2 เท่ากัน และที่มีความผูกพันน้อยที่สุดคือ การท างานให้ สช. จน
เกษียณอายุ ร้อยละ 76.0  
 

3.2.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของพนักงานต่อส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
  1)  ควรเพิ่มมิติทางด้านจิตใจ การดูแลเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี 
  2)  ควรมีการศึกษาด้านกฎหมายเพ่ิมเติมส าหรับองค์กร 
  3)  ควรมีการพัฒนาความสามัคดี ความช่วยเหลือกันระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 

4)  ควรมีการแบ่งงานให้เหมาะสมกับต าแหน่ง/หน้าที่/ค่าตอบแทน 
5)  ผู้บริหารควรรับฟังความคิดห็นจากพนักงานระดับล่างอย่างทั่วถึงเพ่ือทราบปัญหาในการ 

ท างาน   
6)  ไม่ควรก้าวล่วงเกินการท างานหรือภารกิจของคนอ่ืน จนท าให้เกิดความอึดอัด ไม่ควรวิพากษ์ 

งานของคนอ่ืน 
7)  สช. เป็นองค์กรเล็ก ไม่ควรแบ่งแยกการท างาน ควรท างานเป็นทีม 

  8)  ควรมีการปรับปรุงเรื่องค่าตอบแทน ความก้าวหน้า และสวัสดิการทุกปีเพ่ือขวัญและก าลังใจ
ของพนักงาน 
  9)  ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่สมดุลกับกฎระเบียบโดยเน้นการสร้างประโยชน์ต่อ
บุคลากรในองค์การเป็นหลัก 
  10)  ควรพิจารณาสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ให้มีความเป็นธรรมสอดคล้องกับทักษะความรู้
ความสามารถ 

11)  ควรพัฒนาเรื่องการสื่อสารภายในองค์กรระหว่างความไม่ไว้ใจกันกับความเป็นทางการที่ต้อง 
เคารพซึ่งกันและกัน 
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3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ที่มีต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ในส่วนของประชาชน 
 
 ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นผลมาจากการเก็บแบบสอบถามจากประชาชนมุ่งเน้นกลุ่มที่สนใจเรื่องสุขภาพ  
จ านวน 320 คน ได้แบบสอบถามตอบกลับมา 280 ฉบับ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 320 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ  
87.5 โดยแบบสอบถามมี 5 ส่วนได้แก่ ข้อมูลทั่วไป การเปิดรับสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ สช.  
ประเด็นข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก สช. การรับรู้บทบาทหน้าที่ของ สช. และความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของ สช. 
 

3.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นประชาชน 
 

ตารางท่ี 3.27 จ านวนและร้อยละของประชาชน จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย    79 28.2 
หญิง 201 71.8 

รวม 280 100.0 
 

จากตารางที ่3.27 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.8 รองลงมาคือ 
เพศชาย ร้อยละ 28.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

48 
 

ตารางท่ี 3.28 จ านวนและร้อยละของประชาชน จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 21 ปี   - - 
21-25 ปี    10 3.6 
26-30 ปี 23 8.2 
31-35 ปี 22 7.9 
36-40 ปี   20 7.1 
41-45 ปี    28 10.0 
45-50 ปี 27 9.6 
51-55 ปี 46 16.4 
56-60 ปี   26 9.3 
มากกว่า 60 ปี    78 27.9 

รวม 280 100.0 
  

จากตารางที่  3.28  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนมีอายุมากกว่า 60 ปีมากที่สุด  ร้อยละ 27.9  
รองลงมาคือ  อายุระหว่าง 51-55 ปี  ร้อยละ 16.4  อายุระหว่าง 41-45 ปี  ร้อยละ 10.0  อายุระหว่าง 45-50 ปี  
ร้อยละ 9.6  อายุระหว่าง 56-60 ปี  ร้อยละ 9.3  อายุระหว่าง 26-30 ปี  ร้อยละ 8.2  อายุระหว่าง 31-35 ปี  ร้อย
ละ 7.9  อายุระหว่าง 36-40 ปี ร้อยละ 7.1 และท่ีน้อยที่สุดคือ  อายุระหว่าง 21-25 ปี ร้อยละ 3.6 
 
ตารางท่ี  3.29 จ านวนและร้อยละของประชาชน  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา   2 0.7 
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) 4 1.4 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) / ปวช. 13 4.6 
ปวส. /อนุปริญญา 8 2.9 
ปริญญาตรี  148 52.9 
ปริญญาโท  92 32.9 
ปริญญาเอก   12 4.3 
อ่ืน ๆ 1 0.4 

รวม 280 100.0 
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จากตารางที่ 3.29 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชนมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด ร้อยละ 52.9 
รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท ร้อยละ 32.9 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)/ปวช. ร้อยละ 4.6ระดับ
ปริญญาเอก ร้อยละ 4.3 ระดับปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 2.9 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) ร้อยละ 1.4 
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 0.7 และท่ีน้อยที่สุดคือ อ่ืนๆ ร้อยละ 0.4  
 
ตารางท่ี  3.30  จ านวนและร้อยละของประชาชน จ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 139 49.6 
ภาคกลาง 72 25.7 
ภาคเหนือ 24 8.6 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28 10.0 
ภาคใต้ 17 6.1 

รวม 280 100.0 
 
จากตารางที่ 3.30 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ร้อยละ 49.6 รองลงมาคือ  ภาคกลาง  ร้อยละ 25.7  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ร้อยละ  10.0  
ภาคเหนือ  ร้อยละ  8.6  และท่ีน้อยที่สุดคือ  ภาคใต้  ร้อยละ 6.1 
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ตารางท่ี 3.31 จ านวนและร้อยละของประชาชน  จ าแนกตามการประกอบอาชีพ 
การประกอบอาชีพ จ านวน ร้อยละ 

รับราชการ        138 49.3 
รัฐวิสาหกิจ 10 3.6 
ภาคเอกชน 32 11.4 
นักการเมือง 1 0.4 
ค้าขาย/พาณิชยกรรม 16 5.7 
ภาคเกษตรกรรม 2 0.7 
นักวิชาการ 14 5.0 
สื่อสารมวลชน    5 1.8 
อ่ืน ๆ  60 21.4 
ไม่ตอบ 2 0.7 

รวม 280 100.0 
 
จากตารางที่  3.31  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ ร้อยละ 49.3 

รองลงมาคือ  อาชีพอ่ืน ๆ ร้อยละ 21.4 ภาคเอกชน ร้อยละ 11.4 ค้าขาย/พาณิชยกรรม ร้อยละ 5.7 นักวิชาการ 
ร้อยละ 5.0 รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 3.6 สื่อสารมวลชน ร้อยละ 1.8 ภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 0.7 และที่น้อยที่สุดคือ  
นักการเมือง  ร้อยละ 0.4 
 
 3.3.2  การเปิดรับสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวเกี่ยวกับ สช. 
 
ตารางที่  3.32  จ านวนและร้อยละของประชาชน จ าแนกตามแหล่งในการค้นหาข้อมูล หรือรับสื่อเผยแพร่จาก 
สช. (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

แหล่งในการค้นหาข้อมูล หรือรับสื่อเผยแพร่จาก สช จ านวน ร้อยละ 
จดหมายข่าวสานพลัง 58 20.7 
สถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ (Health station) 42 15.0 
รายการปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน 10 3.6 
เว็บไซต์ 159 56.8 
Facebook 130 46.4 
อ่ืนๆ  37 13.2 
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จากตารางที่  3.32  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่มีการค้นหาข้อมูลหรือรับสื่อของ สช. 
จากเว็บไซต์  ร้อยละ  56.8  รองลงมาคือ  Facebook  ร้อยละ 46.4  จดหมายข่าวสานพลัง  ร้อยละ 20.7 สถานี
วิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ (Health station)  ร้อยละ 15.0  อ่ืนๆ ร้อยละ 13.2  และที่น้อยที่สุดคือ รายการ
ปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน  ร้อยละ 3.6 
 
ตารางท่ี  3.33  จ านวนและร้อยละของประชาชน จ าแนกตามสื่อที่ได้รับเป็นประจ าทุกวัน (เลือกได้มากกว่า 1 
ข้อ) 

สื่อที่ได้รับเป็นประจ าทุกวัน จ านวน ร้อยละ 

โทรทัศน์ 169 60.4 
วิทยุ 61 21.8 
หนังสือพิมพ์ 51 18.2 
นิตยสาร 18 6.4 
หนังสือ 48 17.1 
เว็บไซด์ 142 50.7 
Line 187 66.8 
Facebook 190 67.9 
อินสตาแกรม 34 12.1 
ทวิตเตอร์ 14 5.0 
อ่ืนๆ  3 1.1 

 
จากตารางที่  3.33  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชนส่วนใหญ่รับสื่อเป็นประจ าทุกวันจาก Facebook 

ร้อยละ 67.9 รองลงมาคือ  Line  ร้อยละ 66.8  โทรทัศน์  ร้อยละ 60.4  เว็บไซด์  ร้อยละ 50.7 วิทยุ  ร้อยละ  
21.8   หนังสือพิมพ์  ร้อยละ 18.2  หนังสือ ร้อยละ 17.1 อินสตาแกรม ร้อยละ 12.1  นิตยสาร  ร้อยละ 6.4  ทวิต
เตอร์  ร้อยละ 5.0  และท่ีน้อยที่สุดคือ  อื่นๆ ร้อยละ 1.1 
 
 
 
 
 
 



 

52 
 

 3.2.3  ประเด็นข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก สช. 
 
ตารางท่ี 3.34 ค่าเฉลี่ยและร้อยละของความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประเด็นข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก สช. 

ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็นข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับจาก สช. 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

1. ข้อมูลข่าวสารจาก สช. ให้มี
รายละเอียดที่ชัดเจน 

13.2 60.4 22.1 2.1 2.1 100.0 
(280) 

3.80 
(76.0) 

2. ข้อมูลข่าวสารจาก สช. มีความถูก
ต้อง 

18.2 58.6 19.6 1.4 2.1 100.0 
(280) 

3.89 
(77.8) 

3. การได้รับข้อมูลข่าวสารมีความ
รวดเร็ว 

13.9 52.1 29.3 2.5 2.1 100.0 
(280) 

3.73 
(74.6) 

4. สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์มีความ
น่าสนใจ และทันสมัย 

21.8 50.0 23.6 2.5 2.1 100.0 
(280) 

3.87 
(77.4) 

5. สช. มีสื่อที่หลากหลายใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ หรือกิจกรรม 
ของ สช. 

21.4 51.4 22.5 2.1 2.5 100.0 
(280) 

3.87 
(77.4) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(ร้อยละ) 

3.83 
(76.6) 

 
 จากตารางที่ 3.34 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนมีความคิดเห็นต่อประเด็นข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จาก สช. โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 (คิดเป็นร้อยละ 76.6)  (วัดจากร้อยละของค่าเฉลี่ย)  โดย
ประเด็นที่มีความเห็นด้วยมากที่สุดคือ  ข้อมูลข่าวสารจาก สช. มีความถูกต้อง ร้อยละ 77.8 รองลงมาคือ สื่อที่ใช้
ในการประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจ และทันสมัย และสช. มีสื่อที่หลากหลายใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ 
หรือกิจกรรม ของ สช. รอ้ยละ 77.4  เท่ากัน  ข้อมูลข่าวสารจาก สช. ให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน ร้อยละ 76.0  และ
ประเด็นที่มีความเห็นด้วยน้อยที่สุดคือ  การได้รับข้อมูลข่าวสารมีความรวดเร็ว ร้อยละ 74.6 
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3.3.4  การรับรู้บทบาทหน้าที่ของ สช. 
 

ตารางท่ี 3.35  ร้อยละของการรับรู้ของประชาชนทีม่ีต่อบทบาทหน้าที่ของ สช. 

การรับรู้บทบาทหน้าที่ของ สช. 
ใช่ ไม่ใช่ ไม่

แน่ใจ 
ไม่

ตอบ 
รวม 

1. สช.เป็นองค์กรของรัฐอยู่ในก ากับของนายกรัฐมนตรี 69.3 8.9 21.4 0.4 100.0 
(280) 

2. สช. มีบทบาทหลักในการสานพลังเพ่ือเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายจาก
ทุกภาคส่วนสังคมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วม 

86.4 2.9 10.4 0.4 100.0 
(280) 

3. สช.เป็นองค์กรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม  

81.1 5.0 13.9 - 100.0 
(280) 

4. สช.สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพในทุกระดับ 77.5 4.6 17.5 0.4 100.0 
(280) 

5. สช.มีหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะต่างๆ 

79.3 4.3 16.4 - 100.0 
(280) 

6. สช.ดูแลการจัดท าธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติและ
สนับสนุนการจัดท าธรรมนูญสุขภาพทุกระดับ 

77.1 4.3 18.2 0.4 100.0 
(280) 

7. สช. เป็นแหล่งข้อมูลนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และ
ข้อมูลภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ 

87.9 1.4 10.7 - 100.0 
(280) 

8. สช. สนับสนุนการใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 

83.2 1.4 15.4 - 100.0 
(280) 

9. สช. เป็นหนว่ยงานสนับสนนุการจัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน 80.0 2.9 17.1 - 100.0 
(280) 

 
จากตารางที่ 3.35 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนมีการรับรู้บทบาทหน้าที่ของ สช. (วัดจากที่ตอบว่า 

ใช่) อยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีการรับรู้มากที่สุดได้แก่ สช. เป็นแหล่งข้อมูลนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
และข้อมูลภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ร้อยละ 87.9 รองลงมาคือ สช. มีบทบาทหลักในการสานพลังเพ่ือเชื่อมโยง
ภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนสังคมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม  ร้อยละ 86.4 
สช. สนับสนุนการใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ร้อยละ 83.2 สช.เป็น
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องค์กรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 81.1 สช. 
เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน ร้อยละ 80.0 สช.มีหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ติดตามและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะต่างๆ ร้อยละ 79.3 สช.สนับสนุนการจัด
สมัชชาสุขภาพในทุกระดับ ร้อยละ 77.5 สช.ดูแลการจัดท าธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติและสนับสนุน
การจัดท าธรรมนูญสุขภาพทุกระดับ ร้อยละ 77.1 และประเด็นที่มีการรับรู้น้อยที่สุดคือ สช.เป็นองค์กรของรัฐอยู่
ในก ากับของนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 69.3 

 
 3.3.5 ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของ สช. 
 
ตารางท่ี 3.36  ค่าเฉลี่ยและร้อยละของความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของ สช. 

ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของ สช. 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

1. สช.เป็นองค์กรของรัฐอยู่ในก ากับของ
นายกรัฐมนตรี 

30.7 44.3 21.8 2.5 0.7 100.0 
(280) 

4.02 
(80.4) 

2. สช. มีบทบาทหลักในการสานพลังเพ่ือ
เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน
สังคมในการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

35.7 48.6 14.3 1.1 0.4 100.0 
(280) 

4.18 
(83.6) 

3. สช.เป็นองค์กรที่มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

33.6 49.3 15.0 1.8 0.4 100.0 
(280) 

4.14 
(82.8) 

4. สช. สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพ
ในทุกระดับ 

37.1 41.1 19.6 1.8 0.4 100.0 
(280) 

4.13 
(82.6) 

5. สช.มีหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ติดตามและประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะต่างๆ 

30.7 46.1 20.7 1.8 0.7 100.0 
(280) 

4.04 
(80.8) 

6. สช.ดูแลการจัดท าธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติและสนับสนุนการ
จัดท าธรรมนูญสุขภาพทุกระดับ 

34.6 45.0 17.9 1.4 1.1 100.0 
(280) 

4.11 
(82.2) 
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ตารางท่ี 3.36  (ต่อ) 
ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของ 

สช. 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

7. สช.เป็นแหล่งข้อมูลนโยบาย
สาธารณะ แบบมีส่วนร่วม และข้อมูล
ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ 

38.2 44.3 16.1 1.1 0.4 100.0 
(280) 

4.19 
(83.8) 

8. สช. สนับสนุนการใช้สิทธิและหน้าที่
ด้านสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2550 

38.9 41.1 18.2 1.4 0.4 100.0 
(280) 

4.17 
(83.4) 

9. สช. เป็นหนว่ยงานสนับสนนุการ
จัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน 

37.9 43.9 16.1 1.8 0.4 100.0 
(280) 

4.17 
(83.4) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(ร้อยละ) 

4.12 
(82.4) 

 
 จากตารางที่ 3.36 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของ สช. มี
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 (คิดเป็นร้อยละ 82.4) (วัดจากร้อยละของค่าเฉลี่ย)  โดย
ประเด็นที่มีความเห็นด้วยมากที่สุดคือ  สช.เป็นแหล่งข้อมูลนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วม และข้อมูลภาคี
เครือข่ายด้านสุขภาพ  ร้อยละ 83.8 รองลงมาคือ สช. มีบทบาทหลักในการสานพลังเพ่ือเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย
จากทุกภาคส่วนสังคมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม   ร้อยละ 83.6 สช. สนับสนุน
การใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550  และ สช. เป็นหน่วยงานสนับสนุนการ
จัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน ร้อยละ 83.4  เท่ากัน  สช.เป็นองค์กรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม  ร้อยละ 82.8  สช. สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพในทุกระดับ  ร้อย
ละ  82.6  สช.ดูแลการจัดท าธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติและสนับสนุนการจัดท าธรรมนูญสุขภาพทุก
ระดับ ร้อยละ  82.2  สช.มีหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจาก
นโยบายสาธารณะต่างๆ  ร้อยละ 80.8  และประเด็นที่มีความเห็นด้วยน้อยที่สุดคือ  สช.เป็นองค์กรของรัฐอยู่ใน
ก ากับของนายกรัฐมนตรี  ร้อยละ 80.4 
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บทท่ี 4 

 

 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

4.1 บทสรุป 
  

4.1.1 กลุ่มผู้รับบริการภาคีเครือข่าย 
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย) ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง  

51-55 ปีมากที่สุด มีการศึกษาระดับปริญญาโท  ท างานอยู่ในพื้นท่ีภาคกลาง  มีอาชีพรับราชการ  ร่วมงานกับ สช.
เป็นระยะเวลา 1-3 ปี ส่วนใหญ่ร่วมงานกับ สช.ในฐานะผู้เข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560 
มากที่สุด  มีการค้นหาข้อมูลหรือรับสื่อของ สช. จากเว็บไซต์และรับสื่อเป็นประจ าทุกวันจาก Line มากที่สุด มี
ความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก สช. โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 
ข้อมูลข่าวสารจาก สช. มีความถูกต้อง ส่วนด้านการรับรู้นั้นมีการรับรู้บทบาทหน้าที่ของ สช. อยู่ในระดับมาก โดย
ประเด็นที่มีการรับรู้มากที่สุดได้แก่ สช. มีบทบาทหลักในการสานพลังเพ่ือเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน
สังคมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
 ผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) มีความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของ สช. มีโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยประเด็นที่มีความเห็นด้วยมากที่สุดคือ สช. มีบทบาทหลักในการสานพลังเพ่ือเชื่อมโยง
ภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนสังคมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ในส่วนของ
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ด้านการบริหารจัดการ ประเด็นที่มี
ความพึงพอใจมากท่ีสุดได้แก่ กระบวนการด าเนินงานของ สช. มีความชัดเจนและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ด้านการวางแผนทิศทางการท างานเพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ทิศทางของ สช.  ประเด็นที่มีความพึง
พอใจมากที่สุดได้แก่ การเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาในการพัฒนา สช. ด้าน
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม  ประเด็นที่มีความพึง
พอใจมากที่สุดได้แก่ การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และการ
เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ด้านการพัฒนาศักยภาพ 
ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทีมนโยบายสาธารณะ ด้านการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ สช. ในส่วนด้านทัศนคติที่มี
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ต่อการด าเนินงานของ สช. มีโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีความเห็นด้วยมากที่สุดคือ การเข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพเป็นงานที่น่าภาคภูมิใจ 
 

4.1.2 กลุ่มพนักงาน สช. 
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ส่วนใหญ่ท างานสังกัด

ส านักอ านวยการ (สอ.) เป็นบุคลากรประเภทพนักงาน สช. เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
31-40 ปี และมีอายุในการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 1-5 ปี  
 ความพึงพอใจของพนักงานต่อส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
พนักงานของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มีความพึงพอใจด้านบุคลากรภายในองค์กร ใน
ประเด็นเพ่ือนร่วมงานมีความเอาใจใส่และกระตือรือร้นต่องานที่รับผิดชอบนมากที่สุด ด้านการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการปฏิบัติงานและการพัฒนาองค์กร ประเด็นที่พึงพอใจมากที่สุดคือ สช. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ด้านค่าตอบแทน ความก้าวหน้า สวัสดิการ และความปลอดภัย ประเด็นที่พึงพอใจ
มากที่สุดคือ มีการสนับสนุนให้เกิดการรับรู้และสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินเพ่ือเลื่อน
ต าแหน่งหรือสร้างความก้าวหน้าของบุคลากรอย่างชัดเจน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระบบสารสนเทศ และ
สิ่งแวดล้อมในการท างาน ประเด็นที่พึงพอใจมากที่สุดคือ มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ดีเช่น ห้อง
ท างานแสง และเสียง เป็นต้น ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของงาน ประเด็นที่พึงพอใจมากที่สุดคือ งานของ 
สช. มีความท้าทายและมีการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง โดยคะแนนความพึงพอใจของพนักงานส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.19 
 ความผูกพันของพนักงานต่อส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  (สช.) กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
พนักงานของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ส่วนใหญ่มีความผูกพันต่อส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) อยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีความผูกพันมากที่สุดได้แก่ การทุ่มเทท างานให้กับ สช. อย่าง
เต็มที่  
  

 4.1.3 ประชาชน 
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศหญิง มีอายุอยูร่ะหว่าง 51-55 ปีมากที่สุด 

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีภูมิล าเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีอาชีพรับราชการ มีการค้นหาข้อมูลหรือรับสื่อ
ของ สช. จากเว็บไซต์และรับสื่อเป็นประจ าทุกวันจาก Facebook มากที่สุด มีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับจาก สช. โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ข้อมูลข่าวสารจาก สช. มี
ความถูกต้อง ส่วนด้านการรับรู้นั้นมีการรับรู้บทบาทหน้าที่ของ สช. อยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีการรับรู้มาก
ที่สุดได้แก่ สช. เป็นแหล่งข้อมูลนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และข้อมูลภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ  และมี
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ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของ สช. โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยประเด็นที่มีความเห็นด้วยมากที่สุดคือ  
สช.เป็นแหล่งข้อมูลนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วม และข้อมูลภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ   
 

4.2 ข้อจ ากัดในการวิจัย 
 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย) ในครั้งนี้  คณะผู้วิจัยพบปัญหาเกี่ยวกับ
ฐานช้อมูลของภาคีเครือข่ายที่มีความซ้ าซ้อนท าให้เกิดความสับสนในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 

4.3 ข้อเสนอแนะ 
 

 4.3.1 กลุ่มผู้รับบริการภาคีเครือข่าย 
 

4.3.1.1 ระยะสั้น 
1) สช. ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ สช รวมถึงข่าวสารและข้อมูลต่างๆ  

เกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ 
social network ซึ่งเป็นสื่อสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งควรมีการท าสื่อที่เป็นการแนะน าองค์กร และ
ภารกิจของ สช. เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายและประชาชน เข้าใจและรู้จัก สช. มากยิ่งขึ้นควรดึงบุคคลภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ มาช่วยประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะกลุ่ม youtuber  

2) สช. ควรมีการเพ่ิมศักยภาพการประสานงานกับภาคีเครือข่าย และระบบ 
งบประมาณให้กับเจ้าหน้าที่ของ สช. เพื่อการตอบค าถามท่ีชัดเจน และถูกต้อง ให้ภาคีเครือข่ายและประชาชน 

3) สช. ควรด าเนินงานแบบ ลดขั้นตอนในการด าเนินงานที่มีความซ้ าซ้อน และสร้าง 
ระบบการให้ข้อมูลและการบริการ แบบ One-stop Service 

4.3.1.2 ระยะยาว 
1) สช. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างใน 

การด าเนินโครงการในระยะยาวและต่อเนื่อง  
2) สช. ควรคัดเลือกภาคีเครือข่ายจากบุคคลที่มีความสามารถในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะ 

เทคโนโลยี เพราะสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทใน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์มากขึ้น สช. ควรรับฟังภาคีความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผลนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมมากขึ้น รวมถึงมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างภาคีเครือข่าย  
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3) สช.ควรมีการท าฐานข้อมูลสมาชิกภาคีเครือข่ายในเป็นระบบ เพราะสมาชิกภาคี 
เครือข่ายมีบทบาทในภาคีเครือข่ายหลายบทบาท หรือสวมหมวกหลายใบ เพ่ือที่จะได้รู้จ านวนสมาชิกที่แน่นอน 
 
 4.3.2 กลุ่มพนักงาน สช. 

 
4.3.2.1 ระยะสั้น 

1) ควรมีการปรับเปลี่ยนนโยบายในการจ่ายผลตอบแทน เช่น การปรับขึ้นเงินเดือน  
การจ่ายโบนัสประจ าปี ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและปริมาณงานที่พนักงานรับผิดชอบ เป็นต้น 
   2) ควรให้ความส าคัญกับการให้โอกาสพนักงานในการเข้ารับการอบรมหรือศึกษาต่อเพ่ือ
พัฒนาทักษะความสามารถ และการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งที่สมเหตุสมผลและเหมาะสม 
   3) ควรก าหนดขอบเขตภาระหน้าที่การปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
พนักงานระดับความรู้และความสามารถ    
   4)  ควรส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์ กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
  4.3.2.2 ระยะยาว 

การส่งเสริมความพึงพอใจในระยะยาว (> 6 เดือนขึ้นไป) ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาและ 
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน   การดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของพนักงาน  การปฏิบัติต่อคนท างานอย่าง
ถูกต้องตามกฏระเบียบ  และการเปิดโอกาสหรือสร้างสภาพแวดล้อมที่คนท างานสามารถแสดงความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะกับผู้บังคับบัญชา 
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แบบสอบถามการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการรับรู้ต่อการ

ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ประจ าปี พ.ศ. 2561 
(ภาคีเครือข่าย สือ่มวลชน และสือ่ชุมชน) 
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การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการรับรู้ต่อการด าเนินงานของ 
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ประจ าปี พ.ศ. 2561 

(ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และสื่อชุมชน) 
ค าชี้แจงแบบสอบสอบถาม  

แบบสอบถามชุดนี้ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการรับรู้ต่อ
การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ประจ าปี พ.ศ. 2561 โดยแบบสอบถามชุดนี้
แบ่งออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที ่2 การเปิดรับสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวเกี่ยวกับ สช.  
ส่วนที ่3 ประเด็นข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้รับจาก สช.  
ส่วนที ่4 การรับรู้บทบาทหน้าที่ของ สช.  
ส่วนที ่5 ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของ สช.  
ส่วนที ่6 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ สช.  
ส่วนที ่7 ทัศนคติท่ีมีต่อการด าเนินงานของ สช. 

 ข้อมูลที่ได้จากแบบส ารวจถือว่าเป็นความลับจะไม่มีการน าไปเปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การศึกษา และข้อมูลที่ได้จะถูกน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
1) เพศ 
 (     ) ชาย  (     ) หญิง 
2) อายุ 
(     ) ต่ ากว่า 21 ปี   (     ) 21-25 ปี    (     ) 26-30 ปี (     ) 31-35 ปี 
(     ) 36-40 ปี    (     ) 41-45 ปี    (     ) 45-50 ปี (     ) 51-55 ปี  
(     ) 56-60 ปี   (     ) มากกว่า 60 ปี      

                               
3) ระดับการศึกษา  
(     ) ประถมศึกษา    (     ) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

(     ) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) / ปวช. (     ) ปวส. /อนุปริญญา 
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(     ) ปริญญาตรี  (     ) ปริญญาโท  
(     ) ปริญญาเอก    (     ) อ่ืน ๆ ระบุ ..................................... 

 
4) ภูมิล าเนา 
(     )  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   (     ) ภาคกลาง   
(     )  ภาคเหนือ        (     ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(     )  ภาคใต้   
5) การประกอบอาชีพ 
 (     ) รับราชการ      (     ) รัฐวิสาหกิจ 
          (     ) ภาคเอกชน    (     ) นักการเมือง  

(     ) ค้าขาย/พาณิชยกรรม   (     ) ภาคเกษตรกรรม  
(     ) นักวิชาการ    (     ) สื่อสารมวลชน             

 (     ) อ่ืน ๆ ระบุ ..................................... 
6) ระยะเวลาที่ร่วมงานกับ สช. 
 (     ) 1-3 ปี  (     ) 4-6 ปี  (     ) 6 ปีขึ้นไป  
7) ท่านร่วมงานกับส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
(     ) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) 
(     )  คณะกรรมการบริหาร (คบ.) 
(     )  คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดย คสช. 
(     )  คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดย สช. 
 (     ) บุคคลที่ท าข้อตกลงกับ สช.  
(     )  หน่วยเลขานุการกิจสมัชชาสุขภาพจังหวัด  
(     )  หน่วยเลขานุการการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน  
(     )  ผู้เข้าร่วมงานสมัชชาสขุภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560  
(     )  ทีม 5 พลัง (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)  
 (     )  องค์กรสื่อ   
(     )  นักข่าวสุขภาวะ 
 (     )  หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ   
(     )  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
(     )  ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด (ศปจ.) 
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(     )  กระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงอ่ืน ๆ ระบุ..................................................... 
(     )  คณะกรรมการ /กรรมการ/เลขานุการร่วม เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน  1-13 
(     )  อื่น ๆ ระบุ ......................................................................... 
 
ส่วนที่ 2  การเปิดรับสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวเกี่ยวกับ สช. 
2.1 ท่านเคยค้นหาข้อมูล หรือรับสื่อเผยแพร่อะไรจาก สช. (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(............) จดหมายข่าวสานพลัง 
(............) เกาะติด 4PW 
(............) รายการปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน 
(............) อ่ืนๆ ระบุ.................................... 

(............) สถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ (Healthstation) 
(............) เว็บไซด์ 
(............) Facebook 
 

2.2 ในแต่ละวันท่านรับสื่อใดเป็นประจ าทุกวัน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(............) โทรทัศน์ 
(............)  นิตยสาร 
(............)  Line 
(............) ทวิตเตอร ์

(............) วิทยุ 
(............) หนังสือ 
(............) Facebook 
(............) อ่ืนๆ ระบุ............. 

(............) หนังสือพิมพ์ 
(............)  เว็บไซด์ 
(............)  อินสตาแกรม 

 
ส่วนที่ 3  ประเด็นข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้รับจาก สช. 
 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ข้อมูลข่าวสารจาก สช. ให้มีรายละเอียดที่
ชัดเจน 

     

2. ข้อมูลข่าวสารจาก สช. มีความถูกต้อง      

3. การได้รับข้อมูลข่าวสารมีความรวดเร็ว      
4. สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจ 
และทันสมัย 

     

5.สช. มีสื่อที่หลากหลายใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ หรือกิจกรรม ของ สช. 
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ส่วนที่ 4  การรับรู้บทบาทหน้าที่ของ สช. 
 

ข้อค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 

1. สช.เป็นองค์กรของรัฐอยู่ในก ากับของนายกรัฐมนตรี    

2. สช. มีบทบาทหลักในการสานพลังเพ่ือเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน
สังคมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

   

3. สช.เป็นองค์กรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบาย 
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม  

   

4. สช.สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพในทุกระดับ    

5. สช.มีหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลกระทบด้าน 
สุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะต่างๆ 

   

6. สช.ดูแลการจัดท าธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติและสนับสนุนการ 
จัดท าธรรมนูญสุขภาพทุกระดับ 

   

7. สช. เป็นแหล่งข้อมูลนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และข้อมูลภาคีเครือข่าย
ด้านสุขภาพ 

   

 

ส่วนที่ 5  ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของ สช. 
 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.สช.เป็นองค์กรของรัฐอยู่ในก ากับของ
นายกรัฐมนตรี 

     

2.  สช. มีบทบาทหลักในการสานพลังเพื่อ
เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน
สังคมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

     

3. สช.เป็นองค์กรที่มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

     

4.สช. สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพใน
ทุกระดับ 
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ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5. สช.มีหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ติดตามและประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะต่างๆ 

     

6. สช.ดูแลการจัดท าธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติและสนับสนุนการ
จดัท าธรรมนูญสุขภาพทุกระดับ 

     

7. สช.เป็นแหล่งข้อมูลนโยบายสาธารณะ 
แบบมีส่วนร่วม และข้อมูลภาคีเครือข่าย
ด้านสุขภาพ 

     

   
ส่วนที่ 6  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ สช.  

ประเด็นค าถาม ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ด้านการบริหารจัดการ 

1. กระบวนการด าเนินงานของ สช. มีความชัดเจนและเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

     

2. ระเบียบและวิธีการท างานของ สช. สอดคล้องกับบริบทที่

เปลี่ยนแปลงไป 

     

3. ระบบสนับสนุนการท างานของ สช. มีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

     

4. การก ากับ ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการด าเนินงาน

ของ สช. มีความต่อเนื่อง 

     

5. ความพร้อมของสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ สช. 

 (อาทิ เช่น เอกสาร หนังสือ ปากกา เป็นต้น) 
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ประเด็นค าถาม ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

6. บุคลากรของ สช. สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาที่ชัดเจน ถูกต้อง 

รวดเร็ว 

     

ด้านการวางแผนทิศทางการท างานเพ่ือพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ทิศทางของ สช. 

7. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการวางแผนอย่างมีส่วนร่วมการ

ด าเนินงาน ทั้งในระดับแผนงานและโครงการ 

     

8. การเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับ

ปัญหาในการพัฒนา สช.  

     

9. การก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์เก่ียวกับการท างานที่ชัดเจน      

ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม  

10. การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย

สาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

     

11. การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

     

12. การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล

นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

     

ด้านการพัฒนาศักยภาพ (เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาศักยภาพ) 

13. กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทีมนโยบายสาธารณะ        

14. การอบรมเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการบริหารโครงการ อาทิ การเงิน 

การบัญชี  

     

15. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายผู้เข้าร่วมกระบวนการสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติ 

     

16. การพัฒนาศักยภาพกระบวนการสมัชชาสุขภาพในระดับพื้นท่ี      

17. การพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ      

18. การพัฒนาศกัยภาพด้านสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ      

19 การพัฒนาศักยภาพว่าด้วยระบบธรรมนูญสุขภาพ      
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ประเด็นค าถาม ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

20. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ สช. ผ่านทางเว็บไซต์ของ สช.       

21. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ สช. ผ่านทาง Facebook ของ สช.      

22. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ สช. ผ่านทางจดหมายข่าวสานพลัง      

23. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ สช. ผ่านทาง e-newsletter 

(เกาะติดสมัชชา, Healthstation Diget) 

     

24. การให้บริการค าปรึกษาและค าแนะน าด้านข้อมูลข่าวสาร      

25. การแจ้งกลับและการตอบสนองต่อการขอรับบริการข้อมูล

ข่าวสาร สช.  

     

26. ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ

ด้านข้อมูลข่าวสาร 

     

27. การสื่อสารของ สช. เพื่อเผยแพร่ ค่านิยมองค์กร และสร้างความ

เข้าใจอันดีร่วมกันต่อภาคีเครือข่าย เช่น การจัดนิทรรศการกับภาคี

เครือข่าย  

     

 
ส่วนที่ 7 ทัศนคติที่มีต่อการด าเนินงานของ สช. 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1. ท่านเห็นว่าการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือ
สุขภาพเป็นงานที่น่าภาคภูมิใจ 

     

2. ท่านมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทราบ
ความเคลื่อนไหวในประเด็นที่มีส่วน
ร่วมในการผลักดัน 
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ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
3. ท่านรู้สึกสนุกกับการท างาน
เชื่อมโยงเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อ
ผลักดันนโยบายสาธารณะเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งร่วมกัน 

     

4. ท่านรู้สึกอ่อนล้ากับการท างานใน
ลักษณะเป็นเครือข่าย และการท างาน
แบบมีส่วนร่วมเพราะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก 
ใช้เวลานาน 

     

5. ท่านรู้สึกขาดแรงสนับสนุนหรือสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้การท างาน
เป็นไปอย่างราบรื่น 

     

 
ส่วนที่ 8  ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของ สช. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

********************************* 
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ภาคผนวก  ข 
 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร สช. 
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร สช. 

 

ค าชี้แจง แบบประเมินนี้ เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของส านักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดยพนักงานของ สช. เป็นผู้ประเมินตามความคิดเห็นและความรู้สึกของ

ตนเอง ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามตัวชี้วัดความส าเร็จขององค์กร แบบประเมินประกอบด้วยข้อค าถาม 2 ส่วน ได้แก่ 

ข้อมูลทั่ ว ไปและข้อมูลความพึงพอใจ กรุณาตอบให้ครบถ้วนทุกข้อเ พ่ือประโยชน์ของการปรับปรุ ง                         

การท างานของ สช. ต่อไป 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  

1. หน่วยงาน (ส านัก/โครงการ/ฝ่าย) ............................................................................................... ............. 

2. ประเภทของพนักงาน   พนักงาน สช.    พนักงานโครงการ 

3. เพศ     ชาย     หญิง 

4. อายุ     20-30 ปี  31-40 ปี  41-50 ปี  มากกว่า 50 ปี 

5. อายุในการปฏิบัติงานใน สช.  ต่ ากว่า 1 ปี  1-5 ปี  5-10 ปี  มากกว่า 10 ปี 

 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อหน่วยงาน โดยการแบ่งความหมายของระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 

5 = มากท่ีสุด     4 = มาก     3 = ปานกลาง     2 = น้อย     1= น้อยที่สุด     0 = ไม่พึงพอใจเลย 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

0 1 2 3 4 5 

1. ด้านบุคลากรภายในองค์กร       

1.1 เพ่ือนร่วมงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพและเป็นมิตร       

1.2 เพ่ือนร่วมงานมีความเอาใจใส่และกระตือรือร้นต่องานที่รับผิดชอบ       

1.3 เพ่ือนร่วมงานช่วยเหลือกันและกันด้วยความเต็มใจ       
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ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

0 1 2 3 4 5 

1.4 เพ่ือนร่วมงานสามารถให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามในงานที่รับผิดชอบได้

ถูกต้องและชัดเจน 

      

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานและการพัฒนาองค์กร       

2.1 สช. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอแนะ/ให้ข้อคิดเห็นในการก าหนดแนวทาง

และการวางแผนการปฏิบัติงาน 

      

2.2 สช. มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และ 

ภารกิจส าคัญของ สช. ในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง 

      

2.3 สช. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร       

3. ด้านค่าตอบแทน ความก้าวหน้า สวัสดิการ และความปลอดภัย       

3.1 มีความม่ันคง ปลอดภัย และได้รับการคุ้มครองดูแลจากการปฏิบัติงาน       

3.2 การประเมินความดีความชอบ ประสิทธิภาพของงานมีความเหมาะสม  

ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

      

3.1 มีการสนับสนุนให้เกิดการรับรู้และสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และ         

แนวทางการประเมินเพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือสร้างความก้าวหน้าของบุคลากรอย่าง

ชัดเจน 

      

3.4 ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ท่านได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับ 

ปริมาณงานที่ท า 

      

3.5 ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ท่านได้รับในปัจจุบันสามารถแข่งขันได้เมื่อ 

เปรียบเทียบกับการจ่ายในองค์กรอื่น ๆ ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

      

3.6 มีกิจกรรมที่ส่งเสริมและให้ก าลังใจกันใน สช.       

3.7 มีแผนการพัฒนาและสนับสนุนให้บุคลากรเกิดการพัฒนาศักยภาพตามแผน 

อย่างเหมาะสม 

      

3.8 มีทางเดินและความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน 
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ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

0 1 2 3 4 5 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระบบสารสนเทศ และสิ่งแวดล้อมในการ 

ท างาน 

      

3.1 มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ดี เช่น ห้องท างาน แสง และ 

เสียง 

      

4.2 มีวัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการท างานที่ทันสมัยและ 

เพียงพอ 

      

4.3  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเหมาะสมเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน       

5. ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของงาน       

5.1 งานของ สช. มีความท้าทายและมีการเรียนรู้ ไม่หยุดนิ่ง       

5.2 สามารถตัดสินใจภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบเพ่ือความส าเร็จตาม 

เป้าหมายของงาน 

      

5.3 บุคลากรได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความถนัดและความสามารถ       

5.4 บุคลากรได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความสนใจส่วนตัว       

5.5 บุคลากรได้รับมอบหมายงานที่เหมาะสมกับต าแหน่ง ทั้งในเชิงปริมาณและ 

ความยุ่งยากซับซ้อน 

      

5.6 บุคลากรได้รับการท างานที่เหมาะสม และสมดุลกับชีวิตส่วนตัว       

 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจรวม โดยตอบค าถามดังนี้ 

 ในภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจที่ท างานร่วมกับ สช. มากน้อยเพียงใด จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

โดย 0 = ไม่พอใจเลย และ 10 = พอใจมากท่ีสุด (กรุณากาเครื่องหมาย X ลงในช่องที่ก าหนด) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ส่วนที่ 4 ความผูกพันต่อหน่วยงาน โดยตอบค าถามดังนี้ 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

0 1 2 3 4 5 

ท่านจะกล่าวถึง สช. ในแง่บวกเสมอ       

ท่านจะแนะน าให้ผู้อ่ืนมาท างานใน สช.       

ท่านรู้สึกสิ่งที่ได้รับจาก สช. มากกว่าสิ่งที่ท่านคาดหวัง       

ท่านคิดว่าจะท างานให้ สช. จนเกษียณอายุ       

ท่านกระตือรือร้นในการค้นหาวิธีพัฒนางานของตนเองอยู่เสมอ       

ท่านได้ทุ่มเทท างานให้กับ สช. อย่างเต็มที่       

ท่านจะท างานให้ส าเร็จโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากรู้ว่างานมีคุณค่าต่อ

สังคม  

      

ท่านเห็นว่า สช. เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในสังคม       

ท่านภูมิใจที่เป็นบุคลากรของ สช.       

ท่านผูกพันกับ สช. มาก       

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

 

 

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประเมิน  
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ภาคผนวก  ค 
 

แบบประเมินการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
และการรับรูต้่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  (สช.) 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 (ส่วนประชาชน) 
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การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการรับรู้ต่อการด าเนินงานของ 
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  (สช.) ประจ าปี พ.ศ. 2561 

(ส่วนประชาชน) 
 
ค าชี้แจงแบบสอบสอบถาม 
 

แบบสอบถามชุดนี้ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการรับรู้ต่อ
การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  (สช.) ประจ าปี พ.ศ. 2561  โดยแบบสอบถามชุดนี้
แบ่งออกเป็น 5  ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2  การเปิดรับสื่อที่ใช้ในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวเกี่ยวกับ สช.  ส่วนที่  3  ประเด็นข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้รับจาก สช.  ส่วนที่ 4 4  การรับรู้
บทบาทหน้าทีข่อง สช. และส่วนที่ 5 ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของ สช.  

ข้อมูลที่ได้จากแบบส ารวจถือว่าเป็นความลับจะไม่มีการน าไปเปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การศึกษา และข้อมูลที่ได้จะถูกน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
1) เพศ 
 (     ) ชาย  (     ) หญิง 
2) อายุ 

(     )  ต่ ากว่า 21 ปี   (     )  21-25 ปี    (     )  26-30 ปี  (     )  31-35 ปี 
(     )  36-40 ปี   (     )  41-45 ปี    (     )  45-50 ปี  (     )  51-55 ปี  
(     )  56-60 ปี   (     )  มากกว่า 60 ปี    

                               
3) ระดับการศึกษา  

(     ) ประถมศึกษา       (     ) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 
(     ) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) / ปวช. (     ) ปวส. /อนุปริญญา 
(     ) ปริญญาตรี     (     ) ปริญญาโท  
(     ) ปริญญาเอก       (     ) อ่ืน ๆ ระบุ ..................................... 
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4) ภูมิล าเนา 
(     )  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  (     ) ภาคกลาง   
(     ) ภาคเหนือ     (     ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(     ) ภาคใต้  
  

5) การประกอบอาชีพ 
 (     ) รับราชการ      (     ) รัฐวิสาหกิจ 
          (     ) ภาคเอกชน    (     ) นักการเมือง  

(     ) ค้าขาย/พาณิชยกรรม   (     ) ภาคเกษตรกรรม  
(     ) นักวิชาการ    (     ) สื่อสารมวลชน             

 (     ) อ่ืน ๆ ระบุ ..................................... 
 
ส่วนที่ 2  การเปิดรับสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวเกี่ยวกับ สช. 

ช่องทางท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์ ความบ่อยครั้ง 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
โทรทัศน์      

วิทยุ      

สื่อสิ่งพิมพ์      
เว็บไซด์ของ สช.      

Line      

Facebook       
 
ส่วนที่ 3  ประเด็นข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้รับจาก สช. 

ข้อค าถาม ระดับความคิดเหน็ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ข้อมูลข่าวสารจาก สช. ให้มี 
รายละเอียดที่ชัดเจน 

     

2. ข้อมูลข่าวสารจาก สช. มีความถูกต้อง      
3. การได้รับข้อมูลข่าวสารมีความรวดเร็ว 
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ข้อค าถาม ระดับความคิดเหน็ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
4. สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์มีความ 
น่าสนใจ และทันสมัย 

     

5. สช. มีสื่อที่หลากหลายใช้ในการ 
ประชาสัมพันธ์โครงการ หรือกิจกรรม  
ของ สช. 

     

  
ส่วนที่ 4  การรับรู้บทบาทหน้าที่ของ สช. 

ข้อค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 

1. สช. ท าหน้าที่ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ด้านนโยบาย เรื่องสุขภาพ     

2.  สช. ท าหน้าที่ ส ารวจ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ ของ
ระบบสุขภาพ 

   

3.  ด าเนินการเพ่ือให้การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน้าที่ของ สช.    
4.  สช. ท าหน้าที่ ช่วยออกแบบกรอบและแนวทางในการก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ 

   

6. สช.ท าหน้าที่ เป็นองค์กรเลขานุการให้กับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
(คสช.) 

   

 
ส่วนที่ 5  ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของ สช. 

ข้อค าถาม ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

สช.มีความสามารถในการเชื่อม
ประสานกับหน่วยงาน องค์กร ภาคี 
เครือข่ายต่างๆ ได้ดี 

     

สช.ต่อบทบาทหน้าที่ด้านวิชาการ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ เพ่ือประโยชน์
ต่อสังคมด้านสุขภาพ 
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ข้อค าถาม ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
สช. ต่อบทบาทหน้าที่เป็นนัก
ยุทธศาสตร์ ค่อยวางแนวทางในการ
ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพของประเทศ 

     

สช.มีความสามารถในการเป็นนัก
สื่อสาร ที่ค่อยถ่ายทอดสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมด้านสุขภาพ 

     

สช. เป็นนักจัดการที่ดี ท างาน 
เป็นระบบ รวดเร็ว รู้จักจังหวะการ
ท างาน ชอบการมีส่วนร่วม ซื่อสัตย์ 
ไว้วางใจได้ดี ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 

     

 
 
 

**************ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม************** 

 

 


