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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการการตรวจสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ  2558  

กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

(วันที่ 6 มิถุนายน 2558 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป สถานภาพของผู้ประเมิน 
ตารางที่ 1 เพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 11 78.57 
ชาย 3 21.43 
รวม 14 100.00 

  
จากตารางที่ 1 ข้อมูลสถานภาพผู้ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการการตรวจสุขภาพ ประจ าปี

งบประมาณ  2558 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 78.57 รองลงมาเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 21.43 จาก
ผู้ตอบแบบประเมินฯ ทั้งหมด 14 คน 
 
ตารางที่ 2 อายุ 

อายุ (ปี) จ านวน ร้อยละ 
21-30 ปี 4 28.57 
31-40 ปี 7 50.00 
41-50 ปี 2 14.29 

มากกว่า 50 ปี 1 7.14 
รวม 14 100.00 

 
 จากตารางที่ 2 ข้อมูลสถานภาพผู้ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการการตรวจสุขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ  2558 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 28.57 และอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 14.29 จากผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 14 คน 
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ตารางที่ 3 วุฒิการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า ปริญญาตรี  -  - 

ปริญญาตรี 5 35.71 
ปริญญาโท 9 64.29 
ปริญญาเอก  -  - 

รวม 14 100.00 
 

จากตารางที่ 3 ข้อมูลสถานภาพผู้ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการการตรวจสุขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ  2558 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 64.29 รองลงมาระดับการศึกษาปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 35.71 จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 14 คน 
 
ตารางที่ 4 ประเภทบุคลากร 
 

ประเภทบุคลากร จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 1 7.14 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน 4 28.57 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 9 64.29 

รวม 14 100.00 
 

จากตารางที่ 4 ข้อมูลประเภทบุคลากรผู้ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการการตรวจสุขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ  2558 ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 64.29
รองลงมาบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และบุคลากรประเภท
ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 7.14 จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 14 คน 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/โครงการ (คะแนนเต็ม 5) 
 การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรกองแผนงานที่เข้าร่วมโครงการการตรวจสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ  
2558 มีจ านวน 14 คน มีการก าหนดค่าคะแนน โดยแบ่งช่วงค่าคะแนนดังนี้ 
   

4.51-5.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นดีมากที่สุด 
3.51-4.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นดีมาก 
2.51-3.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นดีปานกลาง 
1.51-2.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นดีน้อย 
1.00-1.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นดีน้อยที่สุด 
 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการการตรวจสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ  2558 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

X ระดับ 

1. มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ 13 2 - - - 4.86 มากที่สุด 
2. ล าดับขั้นตอนและรูปแบบการด าเนินงาน มีความเหมาะสม 5 9 - - - 4.36 มาก 
3. เจ้าหน้าท่ีให้บริการตรวจสุขภาพให้บริการและ
ค าแนะน าท่ีด ี

10 4 - - - 4.71 มากที่สุด 

4. เครื่องมือและอุปกรณ์ มีความพร้อมและเพียงพอ 11 3 - - - 4.79 มากที่สุด 
5. ระยะเวลาในการจดัโครงการมคีวามเหมาะสม 5 6 3 - - 4.14 มาก 
6. สถานท่ีที่ใช้ในการจัดโครงการมีความเหมาะสม 9 5 - - - 4.64 มากที่สุด 
7. ประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการ 12 3 - - - 4.79 มากที่สุด 
8. ภาพรวมความพึงพอใจท้ังหมดที่ท่านได้รับ 10 4 - - - 4.71 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย รวม 75 36 3 - - 4.63 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 6 พบว่า บุคลากรกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความพึงพอใจ
การเข้าร่วมโครงการการตรวจสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ  2558 ในภาพรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.63 อยู่ในช่วง
ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.50  ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสามอันดับแรก พบว่า 
 บุคลากรกองแผนงานส่วนใหญ่มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.86 
รองลงมาพบว่ามีเครื่องมือและอุปกรณ์ มีความพร้อมและเพียงพอ  และมีประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการ มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.79 อย่างละเท่าๆกัน และมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความ
เหมาะสม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.14 
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สรุปเป็นการประเมิน  ดังนี้ 
1. มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.14 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 85.71 รองลงมามีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 11.43 
2. ล าดับขั้นตอนและรูปแบบการด าเนินงาน มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 87.14 มีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 35.71 รองลงมามีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.43 
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจสุขภาพให้บริการและค าแนะน าที่ดี คิดเป็นร้อยละ 94.29 มีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 71.43 รองลงมามีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 22.86 
4. เครื่องมือและอุปกรณ์ มีความพร้อมและเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 95.71 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78.57 รองลงมามีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 17.14 
5. ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 82.86 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.71 รองลงมามีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 34.28 และมีความถึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 12.86 

6. สถานที่ที่ใช้ในการจัดโครงการมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 92.86 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.29 รองลงมามีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 28.57 

7. ประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.71  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 78.57 รองลงมามีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 17.14 

8. ภาพรวมความพึงพอใจทั้งหมดที่ท่านได้รับ คิดเป็นร้อยละ 94.29 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 71.43 รองลงมามีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 22.86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการการตรวจสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ  2558 
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ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการการตรวจสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2558

มากที่สุด มาก ปานกลาง



5 
 

 

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

- ควรจัดเป็นประจ าทุกปี 
- มีการติดตามหลังการตรวจสุขภาพประจ าปี 


