
รายงานผลความพึงพอใจผลิตภัณฑ 
"คูมือการดาํเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง                                       

โดยยึดชุมชนเปนฐาน : ชุมชนลดเสี่ยง  ลดโรคไมติดตอเร้ือรงั (CBI NCDs)" 
 
 

 
 

สํานักโรคไมตดิตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ผูจัดทํา  

นางเพชราภรณ  วุฒิวงศชัย 
นางสาวรักนิรันดร  เครือประเสริฐ 

นางสาวเบญจมาศ  วังนุราช 



 

บทคัดยอ 

สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค จัดทําผลิตภัณฑ "คูมือการดําเนินงานปองกันควบคุม           
โรคไมติดตอเรื้อรัง โดยยึดชุมชนเปนฐาน : ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไมติดตอเร้ือรัง (CBI NCDs)" เพื่อใชเปน                
แนวทางการดําเนินงาน “ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไมติดตอเร้ือรัง” ซึ่ งเปนสวนหนึ่งของการสนับสนุน                        
การดําเนินงานมาตรการเชิงรุก ใหกลุมเปาหมายคือ บุคลากรสาธารณสุข หรือผูรับผิดชอบงานโรคไมติดตอ
เรื้อรังจากเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตําบล/องคการบริหารสวนตําบลที่สมัครใจ และแกนนําสุขภาพ
จากจังหวัดกลุมเปาหมาย 31 แหง/ 31 จังหวัด และสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 
และสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดที่ เก่ียวของ หลังจากเผยแพรผลิตภัณฑ ไปแลว ไดมี การสํารวจ                            
การใชประโยชน ความพึงพอใจและไมพึงพอใจ ขอเสนอแนะและสิ่งที่ควรปรับปรุงจากแบบสอบถาม                   
ทั้งหมด 200 ฉบับ ซึ่งไดรบักลับมา 146 ฉบับ คิดเปนรอยละ 73 

การวิเคราะหและแปรผลความพึงพอใจใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน..พบวา ในการใชประโยชนคูมือผูตอบแบบสอบถาม ประโยชนที่ได รับจาก
ผลิตภัณฑสวนใหญใชเปนแนวทางในการทํางาน ใชในการสืบคนขอมูล ใชในการติดตามขอมูลขาวสาร                       
ใชในการดําเนินชีวิต ใชเผยแพรและ ใชในการอางอิง ใชเปนตัวอยางในการสรางผลิตภัณฑ และอื่นๆ รอยละ 
31.6 13.2 12.5..12.0 10.9 10.9 7.9..และ 0.8 ตามลําดับ ความพึงพอใจและไมพึงพอใจตอคูมือสําหรับ                
ดานเนื้อหาเม่ือพิจารณารายขอ พบวา  ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 4 อันดับ คือมีความถูกตองตาม
หลักวิชาการ มีความเปนปจจุบัน สอดคลองตามวัตถุประสงค และลําดับเนื้อหาตอเน่ือง  สวนดานรูปแบบ            
ของผลิตภัณฑเมื่อพิจารณารายขอพบวา ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดท้ัง 4 อันดับ คือขนาดรูปเลม 
ภาพประกอบสอดคลองกับเน้ือหา ปกนาสนใจ และขนาดตัวอักษรตามลําดับ  และความพึงพอใจในภาพรวม
อยูในระดับมากที่สุด 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงผลิตภัณฑ พบวาในดานเนื้อหาผูตอบแบบสอบถามตองการ
เพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องตอไปนี้  แนวทางการพัฒนาทักษะในกระบวนการมีสวนรวม ในการพัฒนาชุมชน                   
ควรมีตัวอยางของชุมชน หรือตัวอยางในครอบครัวตนแบบ ในการปองกันควบคุมโรคไดผลดีสามารถไป                
ศึกษาดูงานได และควรมีตัวอยางเมนูสุขภาพ ท่ีทําแลวประสบความสําเร็จเพื่อใหชุมชนอื่นนําไปประยุกต               
สวนในดานรูปแบบนั้นผูตอบแบบสอบถามตองการเพิ่ม เติมเรื่องตอไปนี้ ..เพ่ิมขนาดตัวอักษรควรมี                         
รูปภาพประกอบเยอะกวานี้ความตองการผลิตภัณฑ อ่ืนจากกรมควบคุมโรค พบวา ตองการทําเนียบ                
เครือขายชุมชนลดเสี่ยง ลดโรค ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน  เพ่ือการติดตาม/  ประสานติดตอสื่อการสอน                           
แบบตางๆ เชน แผนพับ.วัสดุการสอน สาธิต โปสเตอร แผนพับท่ีเกี่ยวกับโรค สื่อVDOในการเผยแพร                                       
ใน ชุ ม ช น ห รือ เสี ย งต าม ส าย .APP..สื่ อ ที่ น าส น ใจ  ให ป ระ ช าช น เข า ถึ ง ง า ย  เช น  เค รื่ อ งป รุ ง รส                               
เครื่ อ งต รวจวัด ความ เค็ ม  ความหวาน  ฟอรมการประเมิน พฤติกรรมการตรวจสอบความ เสี่ ย ง
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คํานํา 
  

รายงานสรุปประเมินผลโครงการพัฒนาผลิตภัณฑหลักเพื่อการปองกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของสํานักโรคไมติดตอใหไดมาตรฐาน ประจําปงบประมาณ 2561 เร่ือง "คูมือการดําเนินงานปองกัน
ควบคุมโรคไมติดตอเร้ือรัง โดยยึดชุมชนเปนฐาน : ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไมติดตอเร้ือรัง (CBI NCDs)"                 
จัดทําขึ้นในปงบประมาณ 2561 เปนผลิตภัณฑที่จัดทําขึ้นเนื่องจากกลุมโรคไมติดตอเรื้อรังไดรับผิดชอบ     
ตัวชี้วัดท่ี 2.1 (คํารับรอง) ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา หรือผูใชผลิตภัณฑหลัก 
เพื่อการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของหนวยงาน และรายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน  
   คูมือนี้เปนสวนหน่ึงของแนวทางการดําเนินงาน CBI NCDs และเนื่องจากสถานการณปญหา
โรคไมติดตอเร้ือรัง ท่ีมีแนวโนมท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด                
โรคหลอดเลือดสมองและเปนภัยเงียบที่สงผลตอสุขภาพทําใหเกิดการเจ็บปวย ความพิการ การสูญเสียสุขภาวะ 
คุณภาพชีวิตและตายกอนวัยอันควรจํานวนมาก จึงตองมีการดําเนินการเชิงรุก โดยมุงเนนที่การปองกัน  
ควบคุมปจจัยเสี่ยงจะสามารถปองกันและชะลอการเกิดโรค โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหชุมชนบุคลากร
สาธารณสุข หรือผูรับผิดชอบงานโรคไมติดตอเรื้อรัง และแกนนําสุขภาพ ใชเปนแนวทางการดําเนินงาน                    
ในชุมชน เพ่ือนําไปประยุกตใช ใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ เกิดความตระหนัก สามารถดูแลสุขภาพ            
และจัดการกับตนเอง ครอบครัวและชุมชนไดอยางเหมาะสมกับ สภาพปญหาวิถีชีวิต เพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยง 
และสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอสังคม ตอโรคไมติดตอเร้ือรัง สงผลใหลดอัตราการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง               
และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 
 
 
 

สํานักโรคไมติดตอ 
                  สิงหาคม 2561
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บทที่ 1  
บทนํา 

1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา  
โรคไมติดตอเรื้อรังที่ เปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขของประเทศ ไดแก  โรคเบาหวาน                          

โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และเปนภัยเงียบที่สงผลตอสุขภาพทําให                  
เกิดการเจ็บปวย ความพิการ การสูญเสียสุขภาวะ คุณภาพชีวิต และตายกอนวัยอันควรจํานวนมาก การเกิดโรค                
มีสาเหตุจากปจจัยเสี่ยงรวมหนึ่งปจจัยหรือมากกวา เปนผลจากการดําเนินชีวิตที่ไมถูกตอง องคการอนามัยโลก                 
ใหความสําคัญในการปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง ซึ่งมีปจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมรวมที่สําคัญ 4 ปจจัยดวยกัน 
ไดแก 1) การบริโภคยาสูบ 2) การด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 3) การบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสม 4) การมีกิจกรรมทาง
กายไมเพียงพอ ปจจัยดานสรีรวิทยา 4 ปจจัย ไดแก 1) ไขมันในเลือดสูง 2) ความดันโลหิตสูง 3) ระดับน้ําตาลในเลือดสูง 
และ 4) ภาวะน้ําหนักเกินและอวน 

ปจจัยเสี่ยงท่ีเปนสาเหตุสามารถปองกันไดดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเหมาะสม ดังนั้นการลด
ความรุนแรงของกลุมโรคนี้ จึงมุงเนนที่การปองกันควบคุมปจจัยเสี่ยง จะสามารถปองกันและชะลอการเกิดโรคได                
รอยละ 80 การดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังใหไดผลและเกิดความย่ังยืนไดจําเปนตองอาศัยพลังของ
ประชาชนเปนรากฐาน และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เนนชุมชนเปนจุดศูนยกลางการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
ดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการดูแลสุขภาพในชุมชนเพ่ือลดปจจัยเสี่ยงโรคไมติดตอเรื้อรัง ทั้งในดานปจจัยทาง
สังคม ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม และพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน โดยการระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น                          
ผานกระบวนการรวมคิดรวมทําในชุมชนอยางเปนระบบ ตั้งแตการแตงตั้งคณะทํางาน ประเมินและวิเคราะหชุมชน 
วางแผน ดําเนินงาน การขับเคลื่อน และติดตามประเมินผล ใหทันตอสถานการณ เหมาะสมกับบริบทของชุมชน ตลอดจน
สรางความมุงมั่นรวมกันของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย ทองถิ่น ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนตางๆ จึงจะสรางความยั่งยืนและลดการเกิดโรค ลดการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคไมติดตอเรื้อรังในระยะยาวได               
จึงไดจัดทําโครงการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง โดยใชกระบวนการชุมชนเปนฐาน 
(Community Based Programs) ดวยการผลักดันใหชุมชนดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขายอื่นๆ ในชุมชนมุงหวังให
ชุมชนเกิดความเขมแข็ง ประชาชนมีความรู ความเขาใจเกิดความตระหนัก สามารถดูแลสุขภาพและจัดการกับตนเอง 
ครอบครัวและชุมชนไดอยางเหมาะสมกับสภาพปญหา วิถีชีวิต และบริบทของชุมชน เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง 
สงผลใหลดอัตราการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการดําเนินงานมาตรการเชิงรุกดังกลาว           
จึงมีความจําเปนที่ตองมีการสื่อสารใหผูที่เขารวมโครงการมีความเขาใจที่ตรงกัน ซึ่งสํานักโรคไมติดตอไดจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรสาธารณสขุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นกลุมเปาหมายและภาคีเครือขาย โดยมีคูมือการ
ดําเนินงานชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไมติดตอเรื้อรังใชเปนแนวทางการดําเนินงานสําหรับผูเก่ียวของทุกระดับ 
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1.2 ลักษณะผลิตภัณฑ 
คูมือการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง โดยยึดชุมชนเปนฐาน : ชุมชนลดเสี่ยง             

ลดโรคไมติดตอเรื้อรัง (CBI..NCDs) สําหรับบุคลากรสาธารณสุขหรือผูรับผิดชอบงานโรคไมติดตอเรื้อรัง                        
และแกนนําสุขภาพ ประกอบดวยเนื้อหาตอไปนี้ 

เนื้อหาหลัก 
1. ปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังและปจจัยเสี่ยง 
 กลาวถึงสถานการณปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง และการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยง และปจจัยเสี่ยงโดยสังเขป                     

  2. กรอบแนวคิดการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง โดยยึดชุมชนเปนฐาน 
(Community Based Intervention for NCDs Controlling : CBI NCDs) 

 แนวคิดการสงเสริมสุขภาพ ชุมชน และภาคีองคกรตางๆกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดปจจัยเสี่ยง  
3. ชุมชน บทบาทเจาหนาที่สาธารณสุข กับการมีสวนรวมของชุมชน 
4. แนวทางการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง โดยยึดชุมชนเปนฐาน  
กระบวนการ/ ขั้นตอนการดําเนินงานชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไมติดตอเรื้อรัง 
5. บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เก่ียวของแตละระดับ  
บทบาทหนาที่ของหนวยงานสวนกลาง ระดับจังหวัด พื้นที่ภาคปฏิบัติการ ระดับทองถ่ิน/ชุมชน

ภาคประชาชน และแกนนําสุขภาพครอบครัว 
6. วิธีการดําเนินงานชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไมติดตอเรื้อรัง  
วิธีการดําเนนิงานชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไมติดตอเรื้อรังของหนวยงานตางๆและภาคีเครือขายที่เก่ียวของ 

1.3 วัตถุประสงค 
1. เพ่ือประเมินการใชประโยชนในการนําคูมือการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง            

โดยยึดชุมชนเปนฐาน : ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไมตดิตอเรื้อรัง (CBI NCDs) ประยุกตใชเปนแนวทางการดําเนินงานในชุมชน 
2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชคูมือการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังฯ 
3. เพ่ือพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบของคูมือการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังฯ                                 
 

1.4 พื้นที่/ประชากรเปาหมาย 
  กลุมลูกคาที่ใชคูมือ: บุคลากรสาธารณสุข หรือผูรับผิดชอบงานโรคไมตดิตอเรื้อรัง                             
จากเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตําบล/องคการบริหารสวนตําบลที่สมัครใจ และแกนนําสุขภาพ                   
จากจังหวัดกลุมเปาหมาย 31 แหง/31 จังหวัด  
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(ไดแก จังหวัดอางทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นครสวรรค สิงหบุรี ราชบุรี แพร อุทัยธานี นาน                      
และชุมพร จันทบุรี พังงา ชัยภูมิ สมุทรสาคร นครราชสีมา นราธิวาส พัทลุง สงขลา ประจวบคีรีขันธ ฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ สุพรรณบุรี กระบ่ี นนทบุรี สตูล  ชลบุรี  สุราษฎรธานี ขอนแกน นครศรีธรรมราช และภูเก็ต)             
และสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11,12 และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เก่ียวของ  

1.5 ขนาด/จํานวนลูกคาที่จะทําการวัด 
กลุมลูกคาที่จะทําการประเมินจํานวนทั้งหมด (N) 200 คน ไดแก 
  บุคลากรสาธารณสุข หรือผูรับผิดชอบงานโรคไมติดตอเรื้อรัง จากเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/
เทศบาลตําบล/องคการบริหารสวนตําบลที่สมัครใจ และแกนนําสุขภาพ 
  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11,12 และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่
เก่ียวของที่เปนกลุมเปาหมายจาก 31 จังหวัด  

1.6 การสุมตัวอยาง(Sampling) 
ผูประเมินไดรับแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง (n) ที่ตอบจํานวน 146 คน จากการประชุม                  

เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคีเครือขาย ระหวางวันที่ 
8-9 มีนาคม 2561 และจากการสงกลับมาทางไปรษณีย ภายในเวลาที่กําหนด 

1.7 ระยะเวลาดําเนินการ 
 จัดทําและผลิตสื่อ เดือน พฤศจิกายน –กุมภาพันธ 2561 
 แจกและสงคูมือ     เดือน มีนาคม 2561 
 เก็บรวบรวมขอมูล  เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561  
 ดําเนินการวิเคราะห   เดือนมิถุนายน- กรกฎาคม 2561 
 สรุปรายงานผล       เดือนสิงหาคม 2561 

1.8 ขั้นตอนการดําเนินการสรางผลิตภัณฑ 
 1.8.1 วิเคราะหความตองการ 
 1.8.2 มีการวิเคราะหกลุมเปาหมาย 
 1.8.3 มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทําคูมือการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง                       

โดยยึดชุมชนเปนฐาน : ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไมติดตอเรื้อรัง (CBI NCDs) 
 1.8.4 มีการจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทํา 
 1.8.5 มีการทบทวนเอกสารหลักฐานทางวิชาการสําคัญ โดยคณะทํางานฯทบทวนกรอบเนื้อหา                

เอกสารวิชาการที่เก่ียวของ 
 หมายเหตุ พิจารณาจากเอกสารอางอิง/บรรณานุกรม 
 1.8.6 คณะทํางานเสนอรางคูมือใหคณะอาจารยที่ปรึกษา ไดแกอาจารยจากคณะสาธารณสุข

ศาสตร  นักวิชาการสาธารณสุขระดับเชี่ยวชาญ /นายแพทยผูบริหาร:..รองผูอํานวยการที่รับผิดชอบงาน                    
โรคไมติดตอ สํานักโรคไมติดตอ ใหขอเสนอแนะคณะทํางานฯตรวจสอบความถูกตองกอนการจัดพิมพ 

 1.8.7 จัดพิมพเปนรูปเลม แจกและสงคูมือใหกลุมเปาหมาย พรอมแนบแบบประเมินความพึงพอใจ 
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 1.8.8 ประเมินผลการนําคูมือ/ แนวทางไปใชประโยชน และแกนนําสุขภาพ 

1.9 เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล 
 แบบสอบถามเรื่อง การใชประโยชน ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจตอคูมือการดําเนินงาน

ปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังโดยยึดชุมชนเปนฐาน : ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไมติดตอเรื้อรัง สําหรับบุคลากร
สาธารณสุขผูรับผิดชอบงานโรคไมตดิตอเรื้อรัง และแกนนําสุขภาพ 

1.10 วธิีการรวบรวมขอมูล 
-  จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ โดยประยุกตจากแบบประเมินกลางที่               

กรมควบคุมโรคกําหนดไว  
-  แจกแบบประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ ไปพรอมกับคูมือการดําเนินงานปองกันควบคุม

โรคไมติดตอเรื้อรัง โดยยึดชุมชนเปนฐาน : ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไมติดตอเรื้อรัง (CBI NCDs) ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561 และสงไปรษณียใหสคร.และสสจ.เปาหมาย โดยกําหนดระยะเวลาในการสง
แบบประเมิน กลับมายังสํานักโรคไมติดตอ  

-  ประสานผูรับผิดชอบ เพ่ือติดตามเรงรัด ใหสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1,3,4,5,6,7,9,11,12
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เกี่ยวของ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงแบบประเมินความพึงพอใจตอ
ผลิตภัณฑ ใหไดอยางนอย 140 ชิ้น  

-  มอบหมายตั วแทนผู รับผิดชอบในการรวบรวมแบบประเมิน  ที่ ส งกลับมายังสํานัก                       
โรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค และจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกลาว 

-  ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

1.11 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูปดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลีย่ และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน. และนําเสนอขอมูลใน
รูปแบบตาราง 
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บทที่ 2 

เครื่องมือทีใ่ชวัดผลิตภัณฑ 
 

2.1 ขั้นตอนการดําเนินการประเมนิ 

      ขั้นเตรียมการ 
- พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ โดยประยุกตแบบประเมินกลางของกรมควบคุมโรค 
- วิเคราะหกลุมเปาหมายและระบุกลุมเปาหมายหลักท่ีตองใชผลิตภัณฑ คูมือการดําเนินงาน

ปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง โดยยึดชุมชนเปนฐาน : ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไมติดตอเรื้อรัง (CBI..NCDs)  
สําหรับบุคลากรสาธารณสุข หรือผูรับผิดชอบงานโรคไมติดตอเรื้อรัง และแกนนําสุขภาพ 

- จัดเตรียมแบบประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ เพื่อแจกในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคีเครือขาย ระหวางวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 

และจัดสงใหหนวยงานกลุมลูกคาประเมนิทางไปรษณยี 

- จัดพิมพและจัดสงผลิตภัณฑใหกลุมเปาหมาย พรอมแนบแบบประเมินความพึงพอใจตอ
ผลิตภัณฑคูมือการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง โดยยึดชุมชนเปนฐาน : ชุมชนลดเสี่ยง                          
ลดโรคไมติดตอเรื้อรัง (CBI NCDs)  สําหรับบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานโรคไมติดตอเรื้อรัง จํานวน 200  ฉบับ 

 

ข้ันรวบรวมขอมูล  
- กําหนดใหหนวยงานกลุมลูกคาที่ใชผลิตภัณฑ สงแบบประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ 

กลับมายังสํานักโรคไมติดตอ ในวันและเวลาที่กําหนด ใหไดอยางนอย 140 ฉบับ 
- หากไมครบตามจํานวนที่กําหนด ใหผูรับผิดชอบติดตาม เรงรัด ใหหนวยงานกลุมลูกคา                 

ที่ใชผลิตภัณฑ จัดแบบประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ 
- ผูรับผิดชอบของสํานักโรคไมติดตอ รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ  
- รวบรวม วิเคราะห และประเมินผลการนําผลิตภัณฑไปใช 
 

ข้ันวิเคราะหขอมูล  
- สํานักโรคไมติดตอ ไดรับแบบประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ กลับมาทั้งสิ้น 146..ฉบับ              

จากการแจกและจัดสง 200 ฉบับ คิดเปนรอยละ 73 
- บันทึกขอมูลผลจากแบบประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ ..และวิเคราะหโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
- อภิปรายผลการประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ ดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
- จัดทําเลมรายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ  
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2.2  เครื่องมือท่ีใชรวบรวมขอมูล 
แบบสอบถาม เรื่องการใชประโยชน ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจตอ คูมือการดําเนินงาน

ป องกั นควบคุ มโรคไมติ ดตอ เรื้ อรัง  โดย ยึดชุมชน เป น ฐาน  : ชุมชนลด เสี่ ยง ลด โรคไม ติ ดต อ เรื้ อ รั ง                                
(CBI..NCDs) (รายละเอียดตามภาคผนวก) โดยแบงออกเปน  3  สวน 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปและขอมูลการใชประโยชน รวม 11 ขอคําถาม มีตัวเลือกใหเลือกตอบ                  
และใสคําตอบ 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจและไมพึงพอใจ จํานวน 12 ขอคําถาม แบงออกเปนดานความพึงพอใจตอ
เนื้อหา 7 ขอคําถาม ดานรูปแบบของผลิตภัณฑ 4 ขอคําถาม และความพึงพอใจโดยภาพรวม 1 ขอคําถาม                
มีตัวเลือกใหเลือกตอบแบบมาตรวัดของลิเคิรท (Likert scales) 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงผลิตภัณฑ และความตองการผลิตภัณฑเปนขอคําถาม
ปลายเปด  2 ขอคําถาม 

2.3 วิธีการรวบรวมขอมูล 
1. กําหนดใหหนวยงานกลุมลูกคาที่ใชผลิตภัณฑ สงแบบประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ 

กลับมายังสํานักโรคไมติดตอ ในวันและเวลาที่กําหนด ใหไดอยางนอย 140 ฉบับ 
2. หากไมครบตามจํานวนที่ กําหนด ใหผูรับผิดชอบติดตาม เรงรัด ใหหนวยงานกลุมลูกคา                     

ที่ใชผลิตภัณฑ จัดสงแบบประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ 
3. ผูรับผิดชอบของสํานักโรคไมติดตอ รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ                     

เพ่ือวิเคราะหและประเมินผลการนําผลิตภัณฑไปใช 
4. สํานักโรคไมติดตอ ไดรับแบบประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ.กลับมาจํานวน 146.ฉบับ

จากทั้งหมด 200 ฉบับ คิดเปนรอยละ 73  
5. บันทึกขอมูลผลจากแบบประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ .และวิเคราะหขอมูลดวย                      

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
6. อภิปรายผลการประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ ดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
7. จัดทําเลมรายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ คูมือการดําเนินงานปองกัน

ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง โดยยึดชุมชนเปนฐาน : ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไมติดตอเรื้อรัง (CBI..NCDs)                       

2.4 การวิเคราะหและแปรผลขอมูล  
 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปและขอมูลการใชประโยชน 

 - ขอมูลทั่วไป ไดแก  เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงงาน หนวยงานและระยะเวลาการทํางาน                       
ในตําแหนงปจจุบัน และขอมูลการใชประโยชนวิเคราะหแปลผลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ   
  
 สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ ประกอบดวย 

 - ประเด็นความพึงพอใจตอเนื้อหา จํานวน 7 ขอ ความพึงพอใจรูปแบบของผลิตภัณฑ จํานวน             
4 ขอ และภาพรวมของความพึงพอใจตอเนื้อหา จํานวน 1 ขอ รวมทั้งหมด 11 ขอคําถาม โดยมีระดับการให
คะแนนความคิดเห็น 5 ระดับ คะแนนคําตอบใชเกณฑรอยละ  
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สวนที่ 3  ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ โดยตั้งเปนคําถามปลายเปด จํานวน 2 ขอ และความ
ตองการผลิตภัณฑอื่นๆ โดยตั้งเปนคําถามปลายเปด จํานวน 1 ขอ แปลผลดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยรวบรวม
ขอเสนอแนะที่เหมือหรือคลายคลึงไวดวยกัน   

ชวงกวางของอันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด) / จํานวนชั้น 
     =  (4-0) /5 
     =  0.8 

สรางตามมาตราวัดของลิเคิรท (Likert scales) โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
1)  พึงพอใจมากที่สุด   คดิเปน   4  คะแนน 
2)  พึงพอใจมา   คิดเปน   3  คะแนน 
3)  พึงพอใจนอย   คิดเปน   2  คะแนน 
4)  พอใจนอยที่สุด   คิดเปน   1  คะแนน 
5)  ไมพึงพอใจ/ ไมทราบ / ไมตอบ   คิดเปน   0  คะแนน 

เกณฑการแปลคา เพ่ือจัดระดับคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ในชวงคะแนนดังตอไปนี้ 
คาเฉลี่ย 0.00-0.80   หมายถึง   ไมพึงพอใจ/ไมทราบ/ไมตอบ 
คาเฉลี่ย 0.81-1.60   หมายถึง   พึงพอใจนอยมาก 
คาเฉลี่ย 1.61-2.40    หมายถึง   พึงพอใจนอย 
คาเฉลี่ย 2.41-3.20   หมายถึง   พึงพอใจมาก 
คาเฉลี่ย 3.21-4.00   หมายถึง   พึงพอใจมากที่สุด 

 ทั้งนี้ระดับคะแนนที่แสดงวาผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ คือ ระดับคะแนนตั้งแต
ระดับมากข้ึนไป การวิเคราะหแปลผลความพึงพอใจตอผลิตภัณฑใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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บทที่ 3 
ผลการวิเคราะห 

 
3.1 ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม   

หลั งจ าก จัดทํ า รูป เล ม คู มื อก ารดํ า เนิ น งาน ป อ ง กัน ควบ คุ ม โรค ไม ติ ด ต อ เรื้ อ รั ง                            
โดยยึดชุมชนเปนฐาน (CBI NCDs) ไดมีการจัดทําแบบสอบถาม เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการพัฒนา
รูปแบบการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอเร้ือรัง โดยชุมชนเปนฐาน : ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไมติดตอ 
(CBI NCDs)  โดยประยุกตจากแบบสอบถามกลางจากกรมควบคุมโรค จากนั้นจัดทําหนังสือนําสงใหบริษัทท่ี
จัดพิมพคูมือ จัดสงคูมือฯพรอมแบบสอบถามตามแผนการจัดสงสื่อไปยังสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1, 3, 
4, 5,..6,..7, 9,..11, 12  และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีเก่ียวของ และสํานักโรคไมติดตอไดแจกคูมือใหกับ
บุคลากรจากเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตําบล/องคการบริหารสวนตําบลที่สมัครใจ และ แกนนํา
สุขภาพ ไดแก อสม. ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและภาคีเครือขาย  จากจังหวัดกลุมเปาหมาย 31 แหง/31 จังหวัด (ไดแก จังหวัดอางทอง สระบุรี 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นครสวรรค สิงหบุรี ราชบุรี แพร อุทัยธานี นานและชุมพร..จันทบุรี พังงา ชัยภูมิ 
สมุทรสาคร นครราชสีมา นราธิวาส พัทลุง สงขลา ประจวบคีรีขันธ ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สุพรรณบุรี 
กระบี่ นนทบุรี สตูล ชลบุรี สุราษฎรธานี ขอนแกน นครศรีธรรมราช และภูเก็ต) สํานักงานปองกันควบคุมโรค 
และสาธารณสุขจังหวัด ดังกลาว ทําการรวบรวมแบบสอบถาม สงกลับมายังสํานักโรคไมติดตอ เพื่อใหผูรับผิดชอบ
ของสํานักโรคไมติดตอดําเนินการรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม คอมพิวเตอร
สําเร็จรูป ซึ่งจําแนกผลการวิเคราะห ดังนี้ 

1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
2) ขอมูลการใชประโยชน 
3) ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ 

3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ผูรับผิดชอบโครงการไดแจกแบบสอบถามในท่ีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคีเครือขายในวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561รวมทั้งสิ้น 200 ฉบับ 
และไดรับแบบสอบถามกลับมา ทั้งสิ้นจํานวน 146 ฉบับ รอยละ 73 ของแบบสอบถามที่จัดสง และแจกไป
ทั้งหมด ซึ่งความพึงพอใจของกลุมลูกคาตอผลิตภัณฑ มีผลดังนี้ 

 
3.2.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 89.7 ชายรอยละ 10.3..มีอายุระหวาง                 

46-55 ป รองลงมาคือ 36-45 ป และ 26-35 ป รอยละ 37.0 28.1และ 21.9 ตามลําดับ ระดับการศึกษา            
สวนใหญจบปริญญาตรีรอยละ 57.5..สูงกวาปริญญาตรีรอยละ 34.2..และต่ํากวาปริญญาตรีรอยละ 8.2                  
มีตําแหนงหนาที่ในการปฏิบัติงานสวนใหญเปนนักวิชาการ และพยาบาลรอยละ 43.8..36.3..ตามลําดับ              
สวนผูที่ไมระบุตําแหนงรอยละ 11.6 อสม. รอยละ 6.8..และแพทยรอยละ 1.4 และสวนใหญปฏิบัติงานใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รอยละ 21.5 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรพ.สต. รอยละ 18.8 สํานักงาน
ปองกันควบคุมโรครอยละ 11.6..โรงพยาบาล รอยละ 10.4..สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ รอยละ 8.3                     
และไมระบุหนวยงานรอยละ 22.2..โดยระยะเวลาทํางานในตําแหนงปจจุบันสวนใหญ  ต่ํากวาหรือเทากับ               
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0-6 ป รอยละ 40.3 ระยะเวลา 7-12 ปรอยละ 26.9 ระยะเวลา 13-18 ป รอยละ 12.7 ระยะเวลา 19-24 ป  
รอยละ 6.7 ระยะเวลา 25 ปข้ึนไป รอยละ 13.4 และไมระบุระยะเวลา รอยละ 8.2 รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบประเมิน (n=146) 

ขอมูลทั่วไป จํานวน  รอยละ 
เพศ   

หญิง 131 89.7 
ชาย 15 10.3 

อายุ   
ต่ํากวา 25 ป 4 2.74 
26-35 ป 32 21.9 
36-45 ป 41 28.1 
46-55 ป 54 37.0 
มากกวา 55 ป ขึ้นไป 15 10.3 

วุฒิการศกึษา   
ปริญญาตรี 84 57.5 
สูงกวาปริญญาตรี 50 34.2 

      ต่ํากวาปริญญาตรี 12 8.2 
ตําแหนงงาน   

นักวิชาการ 64 43.8 
      พยาบาล 53 36.3 

อาสาสมัครสาธารณสุข 10 6.8 
      แพทย 2 1.4 

ไมระบุ 17 11.6 
หนวยงาน   

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 31 21.5 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 27 18.8 
รพ.สต 27 18.8 
สํานักงานปองกันควบคุมโรค 17 11.6 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 12 8.3 
โรงพยาบาล 15 10.4 
ไมระบุ 32 22.2 

ระยะเวลาท่ีทํางานในตําแหนงปจจุบัน   
0-6 ป 54 40.3 
7-12 ป 36 26.9 
13-18 ป 17 12.7 
19-24 ป 9 6.7 
25 ปข้ึนไป 18 13.4 
ไมระบุ 12 8.2 
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3.2.2 ขอมูลการใชประโยชน 
 ผูตอบแบบสอบถามเคยเห็น/เคยไดยิน/เคยทราบเก่ียวกับผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 41.8    

ไมเคยเห็น/เคยไดยิน/เคยทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 58.2 เคยใช/เคยอาน คิดเปนรอยละ 34.2
ไม เคยใช/เคยอาน คิดเปนรอยละ 65.8..สวนใหญ ไดรับผลิตภัณฑจากการเขารวมอบรม/ ประชุม                         
จากหนวยงานตนสังกัด สืบคนเอง การทํางานปกติ ทางไปรษณีย จากเพื่อน/ คนรูจัก อ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 
50.0 25.3 6.6 6.6 4.9 3.8 และ 2.7 ตามลําดับ ประโยชนท่ีไดรับจากผลิตภัณฑคิดจากผูที่ตอบแบบสอบถาม
ที่เคยใช/เคยอานผลิตภัณฑ จํานวน 50 คน สวนใหญใชเปนแนวทางในการทํางาน ใชในการสืบคนขอมูล ใชใน
การดําเนินชีวิต ใชในการติดตามขอมูลขาวสาร ใชในการอางอิง ใชเผยแพร ใชเปนตัวอยางในการสราง
ผลิตภัณฑ อ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 90.0 40.0 40.0 38.0 34.0 20.0 และ18.0 ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ขอมูลการใชประโยชน (n=146) 

ขอมูลการใชประโยชน จํานวน  รอยละ 
เคยเห็น/เคยไดยิน/เคยทราบเก่ียวกับผลิตภัณฑ   

เคย 61 41.8 
ไมเคย 85 58.2 
เคยใช/เคยอานผลิตภัณฑ   
เคย 50 34.2 
ไมเคย 96 65.8 

ทานไดรับคูมือดังกลาวโดยวิธีการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   
ไดรับจากการเขารวมอบรม/ ประชุม 91 50.0 
ไดรับจากหนวยงานตนสังกัด 46 25.3 
ไดรับจากการสืบคนเอง 12 6.6 
ไดรับแจกจากการทํางานปกติ 12 6.6 
ไดรับทางไปรษณีย 9 4.9 
ไดรับตอจากเพ่ือน/ คนรูจัก 7 3.8 
อ่ืนๆ 5 2.7 

ประโยชนท่ีไดรับจากผลิตภัณฑ  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (n=50)                            
ใชเปนแนวทางในการทํางาน 45 90.0 
ใชในการสืบคนขอมูล 20 40.0 
ใชในการดาํเนินชีวิต 20 40.0 
ใชในการตดิตามขอมูลขาวสาร 19 38.0 
ใชในการอางอิง 17 34.0 
ใชเผยแพร 10 20.0 
ใชเปนตัวอยางในการสรางผลิตภัณฑ 9 18.0 

 

3.2.3 ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ 
 ความพึงพอใจในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป( มากที่สุด - มาก) 

จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 91.8 โดยจําแนกเปนความพึงพอใจในระดับมาก 91 คน (รอยละ 65.0) และ

ระดับมากที่สุดจํานวน 43 คน (รอยละ 30.7) ดังตารางท่ี 3
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ความพึงพอใจที่มีตอผลิตภัณฑ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก นอย นอยที่สุด ไมพึงพอใจ รวม คาเฉลี่ย SD ระดับความ
พึงพอใจ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.ดานเนื้อหา                               

1.1 มีความเปนปจจุบัน 45 31.5 91 63.6 6 4.2 1 0.7 0 0.0 146 100 3.26 0.57 มากที่สุด 

1.2 สอดคลองตามวัตถุประสงค 41 28.7 98 68.5 3 2.1 1 0.7 0 0.0 146 100 3.25 0.52 มากที่สุด 

1.3 ตรงตามความตองการของทาน 30 20.5 104 71.7 9 6.2 1 0.7 0 0.0 146 100 3.11 0.59 มาก 

1.4 ครบถวนตามความตองการ 32 22.2 93 64.6 18 12.5 1 0.7 0 0.0 146 100 3.08 0.61 มาก 

1.5 เขาใจงาย 37 25.5 99 68.3 9 6.2 0 0 0 0.0 146 100 3.19 0.53 มาก 

1.6 มีความถูกตองตามหลักวิชาการ  44 30.3 96 66.2 5 3.4 0 0 0 0.0 146 100 3.27 0.52 มากที่สุด 

1.7 ลําดับเนื้อหาตอเนื่อง 39 27.3 99 69.2 5 3.5 0 0 0 0.0 146 100 3.24 0.5 มากที่สุด 

2.ดานรูปแบบของผลิตภัณฑ                   0.0           

2.1 ปกนาสนใจ 52 35.9 81 55.9 11 7.6 1 0.7 0 0.0 146 100 3.27 0.63 มากที่สุด 

2.2 ขนาดตัวอักษร 47 32.4 85 58.6 13 9 0 0 0 0.0 146 100 3.23 0.60 มากที่สุด 

2.3 ขนาดรูปเลม 60 41.1 74 51 10 6.9 1 0.7 0 0.0 146 100 3.33 0.64 มากที่สุด 

2.4 ภาพประกอบสอดคลองกับเนื้อหา 53 36.6 80 55.2 12 8.3 0 0 0 0.0 146 100 3.28 0.61 มากที่สุด 

ความพึงพอใจในภาพรวม 43 30.7 91 65 6 4.3 0 0 0 0.0 146 100 3.28 0.53 มากที่สุด 

ตารางที่ 3 คารอยละและคาเฉลี่ยของความพึงพอใจตอผลิตภัณฑในรายขอ (n=146) 
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บทที่ 4 
สรุปและขอเสนอแนะ 

4.1 สรุปผล 

ในการสํารวจการใชประโยชนความพึงพอใจและไมพึงพอใจตอ คูมือการดําเนินงานปองกัน
ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังโดยยึดชุมชนเปนฐาน (CBI NCDs) ไดมีการจัดทําแบบสอบถาม เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอเร้ือรัง โดยชุมชนเปนฐาน : ชุมชน
ลดเสี่ยง  ลดโรคไมติดตอ (CBI NCDs) โดยใชแบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมลูกคา
หรือผูใชผลิตภัณฑ ไดแก บุคลากรสาธารณสุข/ผูรับผิดชอบงานโรคไมติดตอเร้ือรังจากเทศบาลนคร/ เทศบาล
เมือง/เทศบาลตําบล/องคการบริหารสวนตําบลที่สมัครใจและแกนนําสุขภาพจากจังหวัดกลุมเปาหมาย 31 
แหง/ 31 จังหวัด (ไดแก จังหวัดอางทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นครสวรรค สิงหบุรี ราชบุรี แพร 
อุทัยธานี นานและชุมพร..จันทบุรี พังงา ชัยภูมิ  สมุทรสาคร นครราชสีมา นราธิวาส พัทลุง .สงขลา  
ประจวบคีรีขันธ ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สุพรรณบุรี กระบี่ นนทบุรี สตูล ชลบุรี สุราษฎรธานี ขอนแกน 
นครศรีธรรมราช และภูเก็ต) สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11,12 และสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดที่เกี่ยวของ โดยไดรับแบบสอบถามกลับมา ทั้งสิ้นจํานวน  146  ฉบับ                                          

4.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
  ผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เป นเพศหญิ งรอยละ 89.7 ชายรอยละ 10.3..มี อายุ ระหวาง                 
46-55 ป รองลงมาคือ 36-45 ป และ 26-35 ป คิดเปนรอยละ 37.0 28.1 และ 21.9 ตามลําดับระดับการศึกษาสวนใหญ
จบปริญญาตรีรอยละ 57.5..สูงกวาปริญญาตรีรอยละ 34.2..และต่ํากวาปริญญาตรีรอยละ 8.2 มีตําแหนงหนาที่ในการ
ปฏิบัติงานสวนใหญเปนนักวิชาการรอยละ 43.8 พยาบาลรอยละ..36.3..ผูที่ ไมระบุตําแหนงรอยละ 11.6..อสม.                  
รอยละ 6.8 และแพทยรอยละ 1.4 สวนใหญปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รอยละ 21.5 องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และรพ.สต. รอยละ 18.8..เทากัน สํานักงานปองกันควบคุมโรครอยละ 11.6..โรงพยาบาล รอยละ 10.4..
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ รอยละ 8.3 และไมระบุหนวยงานรอยละ 22.2 โดยระยะเวลาทํางานในตําแหนงปจจุบัน
สวนใหญ ต่ํากวาหรือเทากับ 0-6 ป รอยละ 40.3 ระยะเวลา 7-12 ปรอยละ 26.9 ระยะเวลา 13-18 ป รอยละ 12.7 
ระยะเวลา 19-24 ป  รอยละ 6.7 ระยะเวลา 25 ปขึ้นไป รอยละ 13.4 และไมระบุระยะเวลา รอยละ 8.2 ตามลําดับ 

4.1.2 ขอมูลการใชประโยชน 
  ผูตอบแบบสอบถามเคยเห็น/เคยไดยิน/เคยทราบเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ  คิดเปนรอยละ 41.8                       

ไมเคยเห็น/เคยไดยิน/เคยทราบเก่ียวกับผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 58.2 เคยใช/เคยอาน คิดเปนรอยละ 34.2ไมเคยใช/เคย
อาน คิดเปนรอยละ 65.8..สวนใหญไดรับผลิตภัณฑจากการเขารวมอบรม/ ประชุมจากหนวยงานตนสังกัด สืบคนเอง การ
ทํางานปกติ ทางไปรษณีย จากเพื่อน/ คนรูจัก อื่นๆ คิดเปนรอยละ 50.0 25.3 6.6 6.6 4.9 3.8 และ 2.7 ตามลําดับ 
ประโยชนที่ไดรับจากผลิตภัณฑคิดจากผูท่ีตอบแบบสอบถามที่เคยใช/เคยอานผลิตภัณฑ จํานวน 50 คน สวนใหญใชเปน
แนวทางในการทํางาน ใชในการสืบคนขอมูล ใชในการดําเนินชีวิต ใชในการติดตามขอมูลขาวสาร ใชในการอางอิงใช
เผยแพร ใชเปนตัวอยางในการสรางผลิตภัณฑ อื่น  ๆคิดเปนรอยละ 90.0 40.0 40.0 38.0 34.0 20.0 และ 18.0 ตามลําดับ  

 4.1.3 ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ  
 ความพึงพอใจและไมพึงพอใจตอคูมือ สําหรับดานเนื้อหาเมื่อพิจารณารายขอ พบวา  ความพึง

พอใจอยูในระดับมากที่สุด 4 อันดับแรกคือมีความถูกตองตามหลักวิชาการ มีความเปนปจจุบัน สอดคลองตาม
วัตถุประสงค และลําดับเนื้อหาตอเนื่อง  สวนดานรูปแบบของผลิตภัณฑเมื่อพิจารณารายขอพบวา ความพึงพอใจ
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อยูในระดับมากที่สุดท้ัง 4 อันดับ คือขนาดรูปเลม ภาพประกอบสอดคลองกับเน้ือหา ปกนาสนใจ และขนาด
ตัวอักษรตามลําดับ  และความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
 4.1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ และความตองการผลิตภัณฑอื่นจากกรมควบคุมโรค 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงผลิตภัณฑ พบวาในดานเนื้อหาผูตอบแบบสอบถามตองการเพ่ิมเติม
เนื้อหาเรื่องตอไปนี้ แนวทางการพัฒนาทักษะในกระบวนการมีสวนรวม ในการพัฒนาชุมชนควรมีตัวอยางของ
ชุมชน หรือตัวอยางในครอบครัวตนแบบ ในการปองกันควบคุมโรคไดผลดีสามารถไปศึกษาดูงานได และควรมี
ตัวอยางเมนูสุขภาพ ที่ทําแลวประสบความสําเร็จเพื่อใหชุมชนอ่ืนนําไปประยุกต สวนในดานรูปแบบนั้น                 
ผูตอบแบบสอบถามตองการเพ่ิมเติมเรื่องตอไปนี้ เพ่ิมขนาดตัวอักษร ควรมีรูปภาพประกอบมากกวานี้ 

 ความตองการผลิตภัณฑอ่ืนจากกรมควบคมุโรค พบวาตองการทําเนียบเครือขายชุมชนลดเสี่ยงลดโรค
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบันเพ่ือการติดตาม/ ประสานติดตอ สื่อการสอนแบบตางๆ เชน แผนพับ..วัสดุการสอนสาธิต โปสเตอร 
แผนพับท่ีเกี่ยวกับโรค..สื่อVDO..ในการเผยแพรในชุมชนหรือเสียงตามสาย APP..สื่อท่ีนาสนใจ ใหประชาชนเขาถึงงาย 
เชน เครื่องปรุงรส เครื่องตรวจวัดความเค็ม/ความหวาน แบบฟอรมการประเมินพฤติกรรม  การตรวจสอบความเสี่ยง 
 4.2 ขอเสนอแนะ 

 โรคไมติดตอเร้ือรังที่เปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขของประเทศไดแก โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และ เปนภัยเงียบท่ีสงผลตอสุขภาพทําใหเกิดการเจ็บปวย 
ความพิการ การสูญเสียสุขภาวะ คุณภาพชีวิต และตายกอนวัยอันควรจํานวนมาก การเกิดโรคมีสาเหตุจากปจจัย
เสี่ยงรวมหนึ่งปจจัยหรือมากกวา เปนผลจากการดําเนินชีวิตที่ไมถูกตอง โครงการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานเพ่ือ
ลดพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคไมติดตอเร้ือรัง โดยใชกระบวนการชุมชนเปนฐาน.(Community..Based..Programs)             
จึงผลักดันใหชุมชนดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขายอื่นๆ ในชุมชน มุงหวังใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง ประชาชนมี
ความรู ความเขาใจ เกิดความตระหนัก สามารถดูแลสุขภาพและจัดการกับตนเอง ครอบครัวและชุมชนไดอยาง
เหมาะสมกับสภาพปญหา วิถีชีวิต และบริบทของชุมชน เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงตอโรคไมติดตอเร้ือรัง สงผลใหลดอัตรา
การเกิดโรคไมติดตอเร้ือรังและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในการดําเนินงานมาตรการเชิงรุกดังกลาว จึงมีความ
จําเปนท่ีตองมีการสื่อสารใหผูที่เขารวมโครงการมีความเขาใจที่ตรงกัน ซึ่งสํานักโรคไมติดตอไดจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินกลุมเปาหมายและภาคีเครือขาย โดยมี
คูมือการดําเนินงานชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไมติดตอเร้ือรังใชเปนแนวทางการดําเนินงานสําหรบัผูเกี่ยวของทุกระดับ
รูปธรรมและชัดเจน และไดมีการสํารวจการใชประโยชนความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของกลุมลูกคาหรือกลุมผูใช
ผลิตภัณฑ ทําใหสามารถนําขอมูลจากการวิเคราะหมาใชในการปรับปรุง แกไข และพัฒนาผลิตภัณฑของกรม
ควบคุมโรคตอไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถามเรื่อง การใชประโยชนความพึงพอใจและความไมพึงพอใจตอ 
1.คูมือการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังโดยยึดชุมชนเปนฐาน (CBI NCDs) 

 
คําช้ีแจง แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพ่ือสํารวจความคิดเห็นเร่ืองการใชประโยชนความพึงพอใจและความไมพึงพอใจตอคูมือ
การดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังโดยยึดชุมชนเปนฐาน (CBI NCDs) ขอมูลจากแบบสอบถามคร้ังนี้       
เปนสวนหนึ่งของการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาหรือผูใชผลิตภัณฑเพ่ือการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของกรมควบคุมโรค 
สวนที่ 1 โปรดกรอกขอความลงในชองวางหรือใสเคร่ืองหมาย ในชองคําตอบตามความคิดเห็นของทาน 

1. ขอมูลท่ัวไป 
เพศ  [   ] หญิง            [   ] ชาย 
อายุ [   ] ตํ่ากวา 25 ป           [   ] 26 – 35 ป   [   ] 36 – 45 ป  

  [   ] 46 – 55 ป            [   ] มากกวา 55 ปขึ้นไป 
วุฒิการศึกษา     [   ] ตํ่ากวาปริญญาตรี              [   ] ปริญญาตรี                 [   ] สูงกวาปริญญาตรี 
ตําแหนงงาน      [   ] แพทย   [   ] พยาบาล   [   ] นักวิชาการ                      

[   ] นักวิทยาศาสตร  [   ] อสม.                              [   ] อ่ืนๆ ระบุ...........   
หนวยงาน         [   ] สสจ.   [   ] สสอ.   [   ] โรงพยาบาล                      

[   ] รพ.สต.   [   ] อปท.   [   ] อ่ืนๆระบุ............. 
 

          ทานทํางานในตําแหนงปจจบุัน เปนระยะเวลา...................ป 
  

2. ขอมูลการใชประโยชน  
2.1 ทานเคยเห็น/เคยไดยิน/เคยทราบคูมือดังกลาวมากอนหรือไม  
                    [   ] เคย   [   ] ไมเคย 
2.2 ทานเคยใช/อานคูมือดังกลาว หรือไม 
                    [   ] เคย   [   ] ไมเคย 
2.3 ทานไดรับผลิตภัณฑคูมือดังกลาวเมื่อใด ระบุ (เดอืน/ป)………….………. 
2.4 ทานไดรับคูมือดังกลาวโดยวิธีการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  [   ] สืบคนเอง   [   ] เขารวมอบรม/ประชุม [   ] ไดรับทางไปรษณยี  
[   ] ไดรับตอจากเพ่ือน/คนรูจัก [   ] ไดรับแจกจากการทํางานปกติ 
[   ] ไดรับจากหนวยงานตนสังกัด [   ] อ่ืนๆ.......................................  

2.5 ทานไดประโยชนจากคูมือดังกลาวในเร่ืองใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
  [   ] ไมไดประโยชน  [   ] ติดตามขอมูลขาวสาร   [   ] สืบคนขอมูล 

  [   ] อางองิ   [   ] ใชเปนแนวทางในการทํางาน  [   ] เผยแพร 
  [   ] ใชในการดําเนินชวีิต   [   ] ใชเปนตัวอยางในการสรางผลิต [   ] อ่ืนๆ……………….. 
 
สวนท่ี 2 แบบสอบถามสวนนี้ เปนการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของทานตอคูมือการดําเนินงานปองกันควบคุม                
โรคไมติดตอเร้ือรังโดยยึดชุมชนเปนฐาน (CBI NCDs) โดยความหมายของระดับความพึงพอใจ มีดังนี้  

O  หมายถึง  ไมพึงพอใจ  1  หมายถึง   พอใจนอยที่สุด     2  หมายถึง  พอใจนอย   
3   หมายถึง  พอใจมาก  4  หมายถึง   พอใจมากที่สุด 

กรุณาทําเครื่องหมาย √ ในชองท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของทานมากที่สุด 
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ประเด็นความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ 
 (ใหระบุ)
สาเหตุไม
พึงพอใจ 

4 
พอใจ

มากท่ีสุด 

3 
พอใจ
มาก 

2 
พอใจ
นอย 

1 
พอใจ 

นอยท่ีสุด 

0 
ไมพึง
พอใจ 

1. ความพึงพอใจตอเนื้อหา        
– มีความเปนปจจุบัน       
– สอดคลองตามวัตถุประสงค       
– ตรงตามความตองการของทาน       
– ครบถวนตามความตองการ       
– เขาใจงาย       
– มีความถูกตองตามหลักวิชาการ       
– ลาํดับเน้ือหาตอเนื่อง       

2. รูปแบบของผลิตภัณฑ (กรณีหนังสือ/เอกสาร)       
- ปกนาสนใจ       

- ขนาดตัวอักษรอานงาย       

- ขนาดรูปเลม       

- ภาพประกอบสอดคลองกับเน้ือหา       
*3. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจในระดับใด       

สวนท่ี 3 
ทานมีขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงคูมือดังกลาว  ดังน้ี  

 ดานเนื้อหา...................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ดานรูปแบบ.................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทานตองการผลิตภัณฑอะไรอีกบาง จากกรมควบคุมโรค  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                           

 
 
 
 

กรุณาสงแบบสอบถามกลับมาที่ 
ชื่อ นางสาวรกันิรันดร เครือประเสริฐ 

ท่ีอยู  กลุมโรคไมติดตอเร้ือรัง สํานักโรคไมติดตอกรมควบคุมโรค 126 หมูท่ี 4 ตําบลตลาดขวัญ  อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
E-mail : Ruknirun.bow@hotmail.com 

หมายเลขโทรศัพท  0-2590-3987, หมายเลขโทรสาร  0-2590-3988 
 


