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1.2 ผลการวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือขับเคลื่อนตัวช้ีวัด  
1) กลุมผูรับบริการ จากรายงานผลสํารวจความตองการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของภาคี
เครือขาย ผู รับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียผูมีสวนไดสวนเสียตอสินคาและบริการ สํานักสงเสริมสุขภาพ              
กรมอนามัย ประจําป 2563 
 

1.1) กลุมผูรับบริการปจจุบัน 
กลุมอายุ 21 – 30 ป   15.1% 
กลุมอายุ 31 – 40 ป 23.3% 
กลุมอายุ 41 – 50 ป 32.1% 
กลุมอายุ 50 ปขึ้น 29.6% 
แบงเปนเพศหญิง 83.6%  เพศชาย 16.4% 
สวนใหญเปนหนวยงานภาครัฐ 98.7%   

1.2) กลุมผูรับบริการอนาคต 
กลุมเด็กพิเศษและกลุมเปราะบาง 

1.3) ความตองการ/ความคาดหวัง 

• รูปแบบของเทคโนโลย ีปรับรูปแบบเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสใหประชาชนเขาถึงงายทุกกลุมวัย 
ทันสมัย สอดคลองกับปจจุบัน มีความรูครบทุกดาน สามารถดาวนโหลดเพื่อใชงานได 

• เสนอใหมีการเผยแพรสื่อทางโทรทัศนเพื่อใหเขาถึงประชาชนไดงาย และรวดเร็ว 

• พัฒนาสื่อสิ่งพิมพใหมีเน้ือหาครบถวนและไมแยกสวนกันเพื่อความสะดวกในการใชงานของพื้นที่ 
1.4) ความผูกพันและระดับความสัมพันธ 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของสาํนักสงเสริมสุขภาพ 
 - ผูมีสวนไดสวนเสียมีความคิดเห็นวาสํานักสงเสริมสุขภาพเปนศูนยกลางการพัฒนาขีด
ความสามารถดานสงเสริมสุขภาพใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ในระดับมาก 51.6 เปอรเซ็นต ระดับปาน
กลาง 25.2 เปอรเซ็นต และระดับมากที่สุด 19.5 เปอรเซ็นต 
 - ผูมีสวนไดสวนเสียมีความคิดเห็นวาสํานักสงเสริมสุขภาพเปนแหลงความรูและสนับสนุนดาน
วิชาการสงเสริมสุขภาพของประเทศ ในระดับมาก 49.7 เปอรเซ็นต ระดับมากที่สุด 24.5 เปอรเซ็นต และ
ระดับปานกลาง 23.9 เปอรเซ็นต 
 - ผูมีสวนไดสวนเสียมีความคิดเห็นวาสํานักสงเสริมสุขภาพมีความเปนผูนําในการกําหนดนโยบาย
ดานสงเสริมสุขภาพของประเทศ ระดับมาก 51.6 เปอรเซ็นต ระดับปานกลาง 25.8 เปอรเซ็นต และระดับ
มากที่สุด 21.4 เปอรเซ็นต 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธกับสํานักสงเสริมสุขภาพ 
 - หนวยงานของทานมีความสัมพันธกับหนวยงานของสาํนักสงเสริมสุขภาพ ระดับมาก 45.3 
เปอรเซ็นต ระดับปานกลาง 27.7 เปอรเซ็นตและระดับมากที่สุด 20.1 เปอรเซ็นต 
 - แนวโนมที่ทานจะแนะนําใหเพื่อนหรือคนรูจักมาใชสินคาของสํานักสงเสริมสุขภาพ ระดับมาก 
54.1 เปอรเซ็นต ระดับปานกลาง 22.6 เปอรเซ็นต และระดับมากที่สุด 18.2 เปอรเซ็นต 
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1.5) ความพึงพอใจ 

ดานสอดคลองกับสภาพปญหาในพ้ืนที่ 
มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 84.7%  
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 88.9% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 85.6% 

ดานสนับสนุนเจาหนาที่ทํางานไดดีข้ึน 
มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 87.8% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 92.2% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 91.4% 

ดานมีความชัดเจนไมยุงยากในการใชงาน 
มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 84.3% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 89.6% 

สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 87.9% 
1.6) ความไมพึงพอใจ 

ดานสอดคลองกับสภาพปญหาในพ้ืนที่ 
มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 15.3%  
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 11.1% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 14.4% 

ดานสนับสนุนเจาหนาที่ทํางานไดดีข้ึน 
มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 12.2% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 7.8% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 8.6% 

ดานมีความชัดเจนไมยุงยากในการใชงาน 
มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 15.7% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 10.4% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 12.1% 

1.7) ขอเสนอแนะจากผูรับบริการ 
พื้นที่ยังไมไดรับแบบ อร.14 ที่จําเปนตองใชในโรงเรียน 

 

2) กลุมผูมีสวนไดสวนเสียจากรายงานผลสํารวจความตองการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ
ภาคีเครือขาย ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียตอสินคาและบริการ สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ประจําป 
พ.ศ.2563 

2.1) กลุมผูมีสวนไดสวนเสียปจจุบัน 
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1.  บุคคลที่มีอายุ ดังน้ี 
- อายุ 21-30 ป จํานวน 15.1 เปอรเซ็นต 
- อายุ 31-40 ป จํานวน 23.3 เปอรเซ็นต 
- อายุ 41-50 ป จํานวน 32.1 เปอรเซ็นต 
- มากกวา 50 ปขึ้นไป จํานวน 29.6 เปอรเซ็นต 
 
 

 2. เพศ หญิง จํานวน 83.6 เปอรเซ็นต เพศชายจํานวน 16.4 เปอรเซ็นต 
 3. สถานที่ทํางาน หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 98.7 เปอรเซ็นต และหนวยงานภาคเอกชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชน สื่อมวลชน จํานวน 1.3 เปอรเซ็นต 
 2.2) กลุมผูมีสวนไดสวนเสียงในอนาคต 

กลุมเด็กเปราะบาง (เด็กพิเศษ) ที่จะตองขยายผลการดําเนินงานในเด็กกลุมน้ีใหครอบคลุมในเร่ืองการ
สงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค 
 2.3) ความตองการ/ความคาดหวัง 

ความคิดเห็นตอการบริการ และบุคลากร ในภาพรวมของสํานักสงเสริมสุขภาพ ผูมีสวนไดสวนเสียเคยใช
สินคา/บริการของสํานักสงเสริมสุขภาพ 98.3 เปอรเซ็นต 

โดยผูมี่สวนไดสวนเสีย มีความคาดหวังและความตองการตอสินคา /บริการของสํานักสงเสริมสุขภาพดังน้ี 
1. เกณฑ/มาตรฐานการสงเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย ตองชัดเจน แนวทางการดําเนินงานสอดคลองกัน เชน 
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
2. การบูรณาการงานที่เกี่ยวของเชน โภชนาการ การกําลังกาย ที่เน้ือหาเชื่อมโยงกัน สวนกลางจะแยก
ตามงาน แตพื้นที่แยกตามกลุมวัย เมื่องานลงมาพื้นที่จึงตองนํามาบูรณาการใหได 
3. รูปแบบของเทคโนโลย ีปรับรูปแบบเปนสื่ออิเลคทรอนิกสใหประชาชนเขาถึงงายทุกกลุมวัย ทันสมัย 
สอดคลองกับปจจุบัน มีความรูครบทุกดาน สามารถดาวนโหลดเพื่อใชงานได 
4. เสนอใหมีการเผยแพรสื่อทางโทรทัศนเพื่อใหเขาถึงประชาชนไดงาย และรวดเร็ว 
5. พัฒนาสื่อสิ่งพิมพใหมีเน้ือหาครบถวนและไมแยกสวนกันเพื่อความสะดวกในการใชงานของพื้นที่ 
6. การติดตามการดําเนินงานตามนโยบายอยางตอเน่ือง ผูปฏิบัติงานสวนกลางควรฟงขอคิดเห็นจาก
ผูปฏิบัติงานระดับพื้นที่ 
2.4) ความผูกพัน 
 - หนวยงานของทานมีความสัมพันธกับหนวยงานของสาํนักสงเสริมสุขภาพ ระดับมาก 45.3 
เปอรเซ็นต ระดับปานกลาง 27.7 เปอรเซ็นตและระดับมากที่สุด 20.1 เปอรเซ็นต 
 - แนวโนมที่ทานจะแนะนําใหเพื่อนหรือคนรูจักมาใชสินคาของสํานักสงเสริมสุขภาพ ระดับมาก 
54.1 เปอรเซ็นต ระดับปานกลาง 22.6 เปอรเซ็นต และระดับมากที่สุด 18.2 เปอรเซ็นต 
2.5) ความพึงพอใจ  

ดานสอดคลองกับสภาพปญหาในพ้ืนที่ 
มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 84.7%  
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สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 88.9% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 85.6% 

ดานสนับสนุนเจาหนาที่ทํางานไดดีข้ึน 
มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 87.8% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 92.2% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 91.4% 

ดานมีความชัดเจนไมยุงยากในการใชงาน 
มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 84.3% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 89.6% 

          สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 87.9% 
2.6) ความไมพึงพอใจ 

ดานสอดคลองกับสภาพปญหาในพ้ืนที่ 
มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 15.3%  
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 11.1% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 14.4% 

ดานสนับสนุนเจาหนาที่ทํางานไดดีข้ึน 
มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 12.2% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 7.8% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 8.6% 

ดานมีความชัดเจนไมยุงยากในการใชงาน 
มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 15.7% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 10.4% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 12.1% 

2.7) ขอเสนอแนะจากผูรับบริการ 
 ควรมีการสํารวจความตองการ สื่อ/คูมือ/โปสเตอร ของผูใชงานในระดับพื้นที่ กอนการสนับสนุน
เพื่อใหการดําเนินงานตรงกับความตองการของพื้นที่และเกิดประโยชนสูงสุดแกเด็กวยัเรียนวัยรุน 

 


