
รายการขอมูลนำเขาตัวช้ีวัดที่ 3.7 จำนวนโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (Health Literate School)   
 

1.2 ผลการวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 

    วิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

1) ดานผูรับบริการมีขอมูล 

กลุมผูรับบริการ จากรายงานผลสำรวจความตองการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของภาคีเครือขาย 

ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียตอสินคาและบริการ 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 ปข้ึน 29.6% 

แบงเปนเพศหญิง 83.6%  เพศชาย 16.4% 

สวนใหญเปนหนวยงานภาครัฐ 98.7%   

1.2) กลุมผูรับบริการอนาคต 

กลุมเด็กพิเศษและกลุมเปราะบาง 

1.3) ความตองการ/ความคาดหวัง 

• รูปแบบของเทคโนโลยี ปรับรปูแบบเปนสื่ออิเลก็ทรอนิกสใหประชาชนเขาถึงงายทุกกลุมวัย ทันสมัย 

สอดคลองกับปจจุบัน มีความรูครบทุกดาน สามารถดาวนโหลดเพ่ือใชงานได 

• เสนอใหมีการเผยแพรสื่อทางโทรทัศนเพ่ือใหเขาถึงประชาชนไดงาย และรวดเร็ว 

• พัฒนาสื่อสิ่งพิมพใหมีเนื้อหาครบถวนและไมแยกสวนกันเพ่ือความสะดวกในการใชงานของพ้ืนท่ี 

1.4) ความผูกพัน 

1. ความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณของสำนักสงเสริมสุขภาพ 

 - ผูมีสวนไดสวนเสียมีความคิดเห็นวาสำนักสงเสริมสุขภาพเปนศูนยกลางการพัฒนาขีดความสามารถดาน

สงเสริมสุขภาพใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ในระดับมาก 51.6 เปอรเซ็นต ระดับปานกลาง 25.2 เปอรเซ็นต และ

ระดับมากท่ีสุด 19.5 เปอรเซ็นต 

 - ผูมีสวนไดสวนเสียมีความคิดเห็นวาสำนักสงเสริมสุขภาพเปนแหลงความรูและสนับสนุนดานวิชาการ

สงเสริมสุขภาพของประเทศ ในระดับมาก 49.7 เปอรเซ็นต ระดับมากท่ีสุด 24.5 เปอรเซ็นต และระดับปานกลาง 

23.9 เปอรเซ็นต 

 - ผูมีสวนไดสวนเสียมีความคิดเห็นวาสำนักสงเสริมสุขภาพมีความเปนผูนำในการกำหนดนโยบายดาน

สงเสริมสุขภาพของประเทศ ระดับมาก 51.6 เปอรเซ็นต ระดับปานกลาง 25.8 เปอรเซ็นต และระดับมากท่ีสุด 21.4 

เปอรเซ็นต 

ความคิดเห็นเก่ียวกับความสัมพันธกับสำนักสงเสริมสุขภาพ 



 - หนวยงานของทานมีความสัมพันธกับหนวยงานของสำนักสงเสริมสุขภาพ ระดับมาก 45.3 เปอรเซ็นต 

ระดับปานกลาง 27.7 เปอรเซ็นตและระดับมากท่ีสุด 20.1 เปอรเซ็นต 

 - แนวโนมท่ีทานจะแนะนำใหเพ่ือนหรือคนรูจักมาใชสินคาของสำนักสงเสริมสุขภาพ ระดับมาก 54.1 

เปอรเซ็นต ระดับปานกลาง 22.6 เปอรเซ็นต และระดับมากท่ีสุด 18.2 เปอรเซ็นต 

1.5) ความพึงพอใจ 

ดานสอดคลองกับสภาพปญหาในพ้ืนท่ี 

มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 84.7%  

สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 88.9% 

สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 85.6% 

ดานสนับสนุนเจาหนาท่ีทำงานไดดีข้ึน 

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 

ดานสอดคลองกับสภาพปญหาในพ้ืนท่ี 

มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 15.3%  

สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 11.1% 

สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 14.4% 

ดานสนับสนุนเจาหนาท่ีทำงานไดดีข้ึน 

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 

สวนกลางควรมีการสนับสนุน สมุดบันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน (อร. 14) ใหครอบคลุมและตอเนื่องทุกป 

 

 



2 ) ดานผูมีสวนไดสวนเสียมีขอมูล 

           กลุมผูมีสวนไดสวนเสียจากรายงานผลสำรวจความตองการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจ

ของภาคีเครือขาย ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียตอสินคาและบริการ สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ประจำป 

พ.ศ.2563 

  2.1) กลุมผูมีสวนไดสวนเสียปจจุบัน 

1.  บุคคลท่ีมีอายุ ดังนี้ 

- 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 ปข้ึนไป จำนวน 29.6 เปอรเซ็นต 

2. เพศ หญิง จำนวน 83.6 เปอรเซ็นต เพศชายจำนวน 16.4 เปอรเซ็นต 

3. สถานท่ีทำงาน หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 98.7 เปอรเซ็นต และหนวยงานภาคเอกชน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน องคกรชุมชน สื่อมวลชน จำนวน 1.3 เปอรเซ็นต 

2.2) กลุมผูมีสวนไดสวนเสียงในอนาคต 

กลุมเด็กเปราะบาง (เด็กพิเศษ) ท่ีจะตองขยายผลการดำเนินงานในเด็กกลุมนี้ใหครอบคลุมในเรื่องการสงเสริมสุขภาพ

และการปองกันโรค 

 2.3) ความตองการ/ความคาดหวัง 

ความคิดเห็นตอการบริการ และบุคลากร ในภาพรวมของสำนักสงเสริมสุขภาพ ผูมีสวนไดสวนเสียเคยใชสินคา/

บริการของสำนักสงเสริมสุขภาพ 98.3 เปอรเซ็นต 

โดยผูม่ีสวนไดสวนเสีย มีความคาดหวังและความตองการตอสินคา /บริการของสำนักสงเสริมสุขภาพดังนี้ 

1. เกณฑ/มาตรฐานการสงเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย ตองชัดเจน แนวทางการดำเนินงานสอดคลองกัน เชน 

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

2. การบูรณาการงานท่ีเก่ียวของเชน โภชนาการ การกำลังกาย ท่ีเนื้อหาเชื่อมโยงกัน สวนกลางจะแยกตาม

งาน แตพ้ืนท่ีแยกตามกลุมวัย เม่ืองานลงมาพ้ืนท่ีจึงตองนำมาบูรณาการใหได 

3. รูปแบบของเทคโนโลยี ปรับรปูแบบเปนสื่ออิเลคทรอนิกสใหประชาชนเขาถึงงายทุกกลุมวัย ทันสมัย 

สอดคลองกับปจจุบัน มีความรูครบทุกดาน สามารถดาวนโหลดเพ่ือใชงานได 

4. เสนอใหมีการเผยแพรสื่อทางโทรทัศนเพ่ือใหเขาถึงประชาชนไดงาย และรวดเร็ว 

5. พัฒนาสื่อสิ่งพิมพใหมีเนื้อหาครบถวนและไมแยกสวนกันเพ่ือความสะดวกในการใชงานของพ้ืนท่ี 

6. การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายอยางตอเนื่อง ผูปฏิบัติงานสวนกลางควรฟงขอคิดเห็นจาก

ผูปฏิบัติงานระดับพ้ืนท่ี 

2.4) ความผูกพัน 

 - หนวยงานของทานมีความสัมพันธกับหนวยงานของสำนักสงเสริมสุขภาพ ระดับมาก 45.3 เปอรเซ็นต 

ระดับปานกลาง 27.7 เปอรเซ็นตและระดับมากท่ีสุด 20.1 เปอรเซ็นต 



 - แนวโนมท่ีทานจะแนะนำใหเพ่ือนหรือคนรูจักมาใชสินคาของสำนักสงเสริมสุขภาพ ระดับมาก 54.1 

เปอรเซ็นต ระดับปานกลาง 22.6 เปอรเซ็นต และระดับมากท่ีสุด 18.2 เปอรเซ็นต 

2.5) ความพึงพอใจ  

ดานสอดคลองกับสภาพปญหาในพ้ืนท่ี 

มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 84.7%  

สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 88.9% 

สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 85.6% 

ดานสนับสนุนเจาหนาท่ีทำงานไดดีข้ึน 

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 

ดานสอดคลองกับสภาพปญหาในพ้ืนท่ี 

มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 15.3%  

สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 11.1% 

สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 14.4% 

ดานสนับสนุนเจาหนาท่ีทำงานไดดีข้ึน 

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 ของผูใชงานในระดับพ้ืนท่ี กอนการสนับสนุนเพ่ือใหการ

ดำเนินงานตรงกับความตองการของพ้ืนท่ีและเกิดประโยชนสูงสุดแกเด็กวัยเรียนวัยรุน 

  


