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บทสรุปผู้บริหาร 

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาและยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
สามารถตอบสนอบต่อนโยบายทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ รวมถึงสถานการณ์ทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการขับเคลื่อนองค์การผ่านกระบวนการบริหาร
จัดการในเชิงยุทธศาสตร์ โดยในปัจจุบันได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2559-2563 ภายใต้วิสัยทัศน์ “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชีย ภายในปี 2563”  และมีการถ่ายทอดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ไปสู่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ซึ่งในการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม หัวใจส าคัญอยู่องค์การสามารถ
สื่อสารถ่ายทอดให้แก่ผู้ปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงและถูกต้อง  

การศึกษาครั้งนี้ ได้ประเมินการรับรู้และความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์-
การแพทย์ และศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์  โดยการทอดแบบสอบถามและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 474 ชุด พบว่า บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เคยได้รับการสื่อสารนโยบายการปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์ของกรมคิดเป็นร้อยละ 96.98  โดยมีช่อง
ทางการสื่อสาร 3 ล าดับแรก คือ หนังสือราชการ ถ่ายทอดผ่านผู้บริหารของหน่วยงาน และ ผ่านการประชุม โดย
คิดเป็นร้อยละ 64.77 49.16 และ 39.87 ตามล าดับ และผลการประเมินบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจต่อ
นโยบายการปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 57.49  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
12.61 และได้มีการน าแผนยุทธศาสตร์ของกรมไปสู่การปฏิบัติในประเด็น การน าไปเป็นแนวทางการจัดท า
แผนงาน/โครงการ การก าหนดตัวชี้วัดของหน่วยงาน/ระดับบุคคล และก าหนดทิศทางและเป้าหมายการ
ด าเนินงานระดับหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 60.57 55.27 และ 36.71 ตามล าดับ     
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ค าน า 

 

จากการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2559-2563 และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์การ  และในการผลักดันให้ทิศทางองค์การไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างแท้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องได้รับการสื่อสารและถ่ายทอดอย่างทั่วถึง และมีความสามารถ
เข้าใจเนื้อหาสาระที่ถูกต้อง  กองแผนงานและวิชาการ  จึงได้ด าเนินการติดตาม และประเมินผลการรับรู้แผน
ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นโยบาย ตามที่ผู้บริหารได้มีการสื่อสาร ถ่ายทอดให้แก่หน่วยปฏิบัติ
ต่าง ๆ ได้รับทราบ ตลอดจนน าเสนอช่องทางที่เหมาะสม ส าหรับการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงบุคลากรของกรม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป  

คณะผู้จัดท าหวังว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะน าไปสู่การยกระดับหน่วยงานให้เป็น
สมรรถนะสูง (High Performance Organization) ต่อไป 
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กองแผนงานและวิชาการ  



การศึกษาการรับรู้ทิศทางองคก์ารของบุคลากรกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์     2 การศึกษาการรับรู้ทิศทางองคก์ารของบุคลากรกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์     2 

-2 - 

ค าน า 

 

จากการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2559-2563 และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์การ  และในการผลักดันให้ทิศทางองค์การไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างแท้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องได้รับการสื่อสารและถ่ายทอดอย่างทั่วถึง และมีความสามารถ
เข้าใจเนื้อหาสาระที่ถูกต้อง  กองแผนงานและวิชาการ  จึงได้ด าเนินการติดตาม และประเมินผลการรับรู้แผน
ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นโยบาย ตามที่ผู้บริหารได้มีการสื่อสาร ถ่ายทอดให้แก่หน่วยปฏิบัติ
ต่าง ๆ ได้รับทราบ ตลอดจนน าเสนอช่องทางที่เหมาะสม ส าหรับการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงบุคลากรของกรม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป  

คณะผู้จัดท าหวังว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะน าไปสู่การยกระดับหน่วยงานให้เป็น
สมรรถนะสูง (High Performance Organization) ต่อไป 

 

 

กลุ่มติดตามและประเมินผล 
กองแผนงานและวิชาการ  



3       การศึกษาการรับรู้ทิศทางองคก์ารของบุคลากรกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์การศึกษาการรับรู้ทิศทางองคก์ารของบุคลากรกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์     3 

-3 - 

สารบัญ 

เนื้อหา 
บทสรุปผู้บริหาร ............................................................................................................................................. 1 

ค าน า .............................................................................................................................................................. 2 

สารบัญ ........................................................................................................................................................... 3 

บทที่ 1 บทน า ................................................................................................................................................ 5 

ความเป็นมา ............................................................................................................................................. 5 

วัตถุประสงค์............................................................................................................................................. 6 

ขอบเขตการศึกษา ................................................................................................................................... 6 

ผลที่คาดจะได้รับ ...................................................................................................................................... 6 

บทที่ 2 ระเบียบวิธีทางสถิติ ........................................................................................................................... 7 

แผนการสุ่มตัวอย่าง ................................................................................................................................. 7 

ขนาดตัวอย่าง .......................................................................................................................................... 7 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ........................................................................................................................ 7 

แบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ............................................................................................ 8 

การประมวลผล ........................................................................................................................................ 8 

การน าเสนอผล......................................................................................................................................... 8 

ค านิยาม ................................................................................................................................................... 9 

บทที่ 3 สรุปผลการส ารวจ ........................................................................................................................... 11 

ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม ............................................................................................................ 11 

การสื่อสารนโยบายการปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์ ................................................................. 12 

ประเด็นการรับรู้และเข้าใจ .................................................................................................................... 14 

ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................... 16 

อภิปรายผล ............................................................................................................................................ 18 

ข้อเสนอในในการศึกษาครั้งต่อไป ............................................................................................................ 20 

เอกสารอ้างอิง .............................................................................................................................................. 22 

ภาคผนวก 1 ................................................................................................................................................. 23 

ตารางสถิติ .................................................................................................................................................... 23 

การศึกษาการรับรู้ทิศทางองคก์ารของบุคลากรกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์     4 

-4 - 

ภาคผนวก 2 .................................................................................................................................................. 32 

แบบสอบถาม ................................................................................................................................................ 32 

ภาคผนวก 3 .................................................................................................................................................. 38 

ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2559-2563 ...................................................................... 39 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ................................................................................ 42 

 

 

  



การศึกษาการรับรู้ทิศทางองคก์ารของบุคลากรกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์     4 การศึกษาการรับรู้ทิศทางองคก์ารของบุคลากรกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์     4 

-4 - 

ภาคผนวก 2 .................................................................................................................................................. 32 

แบบสอบถาม ................................................................................................................................................ 32 

ภาคผนวก 3 .................................................................................................................................................. 38 

ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2559-2563 ...................................................................... 39 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ................................................................................ 42 

 

 

  



5       การศึกษาการรับรู้ทิศทางองคก์ารของบุคลากรกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

-5 - 

บทท่ี 1 บทนำ 

ความเป็นมา 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3 

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกจิภาครัฐ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการจัดทำแผนปฏบิัติ

ราชการไว้เป็นการล่วงหน้า โดยต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องใช้ในการ

ดำเนินงานของแต่ละขั้นตอน และต้องมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น และในปี พ.ศ. 2547 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้ศึกษาและจัดทำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 

Management Quality Award : PMQA) เพื่อเป็นเครื่องมือการพัฒนาองค์การตามยุทธศาสตร์หลักในการ

ยกระดับคุณภาพระบบราชการไทยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถเทียบเท่าระดับสากล โดยมุ่งเน้นให้

หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและอย่างต่อเนื่อง หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ มุ่งเน้น

ประเด็นสำคัญ ใน 2 ส่วนคือ 1) การจัดทำยุทธศาสตร์ ที่มีสาระสำคัญให้ส่วนราชการมีวิธีการที่ใช้ในการ

กำหนดยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับความท้าทายเชิง ยุทธศาสตร์ และใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิง

ยุทธศาสตร์ รวมถึงการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ผลการดำเนินการโดยรวม และความสำเร็จใน

อนาคต ให้อธิบายวิธีการที ่ส ่วนราชการตัดสินใจเรื ่องระบบงานที่สำคัญ รวมทั ้งสรุประบบงานที่สำคัญ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของส่วนราชการและเปา้ประสงค์ที่เกี่ยวข้อง และ 2) การนำยุทธศาสตร์ไป

ปฏิบัติ ที่ว่าด้วยวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการ ให้สรุปแผนปฏิบัติการ วิธีการ 

ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ และตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญในการติดตามความก้าวหน้า รวมทั้งคาดการณ์ผลการ 

ดำเนินการในอนาคตของตัววัดหรือตัวช้ีวัดเหล่าน้ีกับค่าเทียบเคียงที่สำคัญ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจหลักตามกฎหมายใน

การเป็นห้องปฏิบัติการแห่งชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข การกำหนดมาตรฐานห้องปฎิบัติการ มาตรฐานการตรวจทาง

ห้องปฎิบัติการ การกำกับดูแลตาม พรบ.เช้ือโรคและพิษจากสัตว์ 2558 และ พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

2559 การพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฝ้าระวัง ประเมิน

สื่อสารและจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ การศึกษา ค้นคว้า เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่นำไปใช้

ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ในการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภค และการให้บริการ

วิชาการและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในฐานะห้องปฏิบัต ิการ

อ้างอิง ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ ที่สามารถตอบสนอบต่อนโยบาย

ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ รวมถึงสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการขับเคลื่อนองค์การผ่านกระบวนการบริหารจัดการในเชิงยุทธศาสตร์อยางต่อเน่ือง 

โดยในปัจจุบันได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำป ีพ.ศ. 2559-2563 ภายใต้

วิสัยทัศน์ “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั ้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขใน

ภูมิภาคเอเชีย ภายในปี 2563” และมีการถ่ายทอดไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรม  
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ทั้งนี้ในการที่ขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุตามเป้าหมายที ่กำหนดไว้จำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการรับรู้และเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ของกรมไปในทิศทางเดียวกัน และทราบถึง

บทบาทหน้าที่ต้องตนในการเป็นกลไกหน่ึงในการพัฒนาองค์การ ดังน้ันจึงจำเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการประเมิน

การรับรู้และความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อนำไปเป็นแนวทางการในการ

ปรับปรุงพัฒนากระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ระดับบุคคลได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

วัตถุประสงค ์

วัดการรับรู้และเข้าใจแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้ประเมินประสทิธิภาพของกระบวนการและช่องทางการสื่อสาร
แผนปฏิบัติราชการ 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ประเมินการรบัรู้และความเข้าใจแผนยุทธศาสตรข์องบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผ่านการเก็บ

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

2. ศึกษาปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผ่านการเกบ็

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

3. กลุ่มประชากร บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ข้าราชการ พนักงาน

ราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว) ทั้งในส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค 

ผลท่ีคาดจะได้รับ 

1. ได้แนวทางการพัฒนาช่องทางและรูปแบบการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ใหเ้หมาะสมกับพฤตกิรรมของ

บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานไปสู่การปฏิบัตไิด้

อย่างแท้จริง 

2. กำหนดแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ให้แก่บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์ -

การแพทย์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์การได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. สามารถพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารแผนงานยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถยกระดับหน่วยงานสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง ( High 

Performance Organization)   

  



การศึกษาการรับรู้ทิศทางองคก์ารของบุคลากรกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์     6 
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บทท่ี 1 บทนำ 

ความเป็นมา 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3 

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกจิภาครัฐ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการจัดทำแผนปฏบิัติ

ราชการไว้เป็นการล่วงหน้า โดยต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องใช้ในการ

ดำเนินงานของแต่ละขั้นตอน และต้องมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น และในปี พ.ศ. 2547 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้ศึกษาและจัดทำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 

Management Quality Award : PMQA) เพื่อเป็นเครื่องมือการพัฒนาองค์การตามยุทธศาสตร์หลักในการ

ยกระดับคุณภาพระบบราชการไทยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถเทียบเท่าระดับสากล โดยมุ่งเน้นให้

หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและอย่างต่อเนื่อง หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ มุ่งเน้น

ประเด็นสำคัญ ใน 2 ส่วนคือ 1) การจัดทำยุทธศาสตร์ ที่มีสาระสำคัญให้ส่วนราชการมีวิธีการที่ใช้ในการ

กำหนดยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับความท้าทายเชิง ยุทธศาสตร์ และใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิง

ยุทธศาสตร์ รวมถึงการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ผลการดำเนินการโดยรวม และความสำเร็จใน

อนาคต ให้อธิบายวิธีการที ่ส ่วนราชการตัดสินใจเรื ่องระบบงานที่สำคัญ รวมทั ้งสรุประบบงานที่สำคัญ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของส่วนราชการและเปา้ประสงค์ที่เกี่ยวข้อง และ 2) การนำยุทธศาสตร์ไป

ปฏิบัติ ที่ว่าด้วยวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการ ให้สรุปแผนปฏิบัติการ วิธีการ 

ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ และตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญในการติดตามความก้าวหน้า รวมทั้งคาดการณ์ผลการ 

ดำเนินการในอนาคตของตัววัดหรือตัวช้ีวัดเหล่าน้ีกับค่าเทียบเคียงที่สำคัญ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจหลักตามกฎหมายใน

การเป็นห้องปฏิบัติการแห่งชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข การกำหนดมาตรฐานห้องปฎิบัติการ มาตรฐานการตรวจทาง

ห้องปฎิบัติการ การกำกับดูแลตาม พรบ.เช้ือโรคและพิษจากสัตว์ 2558 และ พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

2559 การพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฝ้าระวัง ประเมิน

สื่อสารและจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ การศึกษา ค้นคว้า เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่นำไปใช้

ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ในการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภค และการให้บริการ

วิชาการและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในฐานะห้องปฏิบัต ิการ

อ้างอิง ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ ที่สามารถตอบสนอบต่อนโยบาย

ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ รวมถึงสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการขับเคลื่อนองค์การผ่านกระบวนการบริหารจัดการในเชิงยุทธศาสตร์อยางต่อเน่ือง 

โดยในปัจจุบันได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำป ีพ.ศ. 2559-2563 ภายใต้

วิสัยทัศน์ “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั ้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขใน

ภูมิภาคเอเชีย ภายในปี 2563” และมีการถ่ายทอดไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรม  
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ทั้งนี้ในการที่ขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุตามเป้าหมายที ่กำหนดไว้จำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการรับรู้และเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ของกรมไปในทิศทางเดียวกัน และทราบถึง

บทบาทหน้าที่ต้องตนในการเป็นกลไกหน่ึงในการพัฒนาองค์การ ดังน้ันจึงจำเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการประเมิน

การรับรู้และความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อนำไปเป็นแนวทางการในการ

ปรับปรุงพัฒนากระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ระดับบุคคลได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

วัตถุประสงค ์

วัดการรับรู้และเข้าใจแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้ประเมินประสทิธิภาพของกระบวนการและช่องทางการสื่อสาร
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ขอบเขตการศึกษา 

1. ประเมินการรบัรู้และความเข้าใจแผนยุทธศาสตรข์องบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผ่านการเก็บ

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

2. ศึกษาปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผ่านการเกบ็

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

3. กลุ่มประชากร บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ข้าราชการ พนักงาน

ราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว) ทั้งในส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค 
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อย่างแท้จริง 

2. กำหนดแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ให้แก่บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์ -
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บทท่ี 2 ระเบียบวิธีทางสถิต ิ

แผนการสุม่ตัวอย่าง 

ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบ two-stage sampling ขั้นที่หนึ่ง ก าหนดจ านวนตัวอย่างแบบโควต้า 
(Quota  sampling) ตามอิงสัดส่วนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานเทียบกับจ านวนบุคลากรทั้งหมดของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง ทอดแบบสอบบุคลากรผู้ปฏิบัติตามหน่วยงานในสังกัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 

ขนาดตัวอย่าง 

ค านวณขนาดตัวอย่าง (บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค) โดยใช้สูตรการค านวณขนาดตัวอย่าง ดังนี้ 
 

n = (𝑘𝑘𝑘𝑘
2

𝐸𝐸𝐸𝐸2 × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃) × 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 

โดยที ่
n คือ ขนาดตัวอย่าง 
k  คือ ค่าคงท่ีที่ระดับความเชื่อมั่น 1 - α (ก าหนดให้ความเชื่อมั่น 95% k = 1.96) 
P  คือ สัดส่วนของประชากรที่สนใจศึกษา (ก าหนดให้ P = 0.5) 
Q  คือ 1 – P (Q = 1 – 0.5 = 0.5) 
E  คือ สัดส่วนของขนาดความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (ก าหนดให้ E = 0.0425) 

deff  คือ ความแปรปรวนของการเลือกตัวอย่างแบบสองขั้น (ก าหนดให้ design effect = 2) 

กรณีประชากรขนาดเล็ก ใช้สูตรปรับแก้ตามสูตร adjusted n = ( 𝑛𝑛𝑛𝑛
1+(𝑛𝑛𝑛𝑛−1)𝑁𝑁𝑁𝑁

) 

 

 ขนาดความผิดพลาดที่ยอมรับได้ 
1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 

n 19,208 4,802 2,134 1,201 768 534 
adjusted n 2,043 1,549 1,104 787 575 433 

 

ทั้งนี้ ได้พิจารณาร่วมกับทรัพยากรที่มีอยู่ จึงปรับขนาดตัวอย่างให้มีความเหมาะสม ได้ขนาดตัวอย่าง จ านวน 600 ชุด 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บข้อมูลโดยการทอดแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวันที่  
6-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
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แบบสอบถามท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การสร้างข้อถาม ได้มีการก าหนดไว้ 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง 
ภารกิจตามกระบวนงาน    

ตอนที่ 2 การรับรู้และเข้าใจต่อนโยบายการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แก่ การรับรู้แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของกรม ช่อง
ทางการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ การประเมินความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ
ของบุคลากร 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อนโยบายการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดแบบส ารวจส่วนนี้ออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1) ระดับการรับรู้และเข้าใจต่อนโยบายการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการ  โดย
ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละรายประเมินเป็นคะแนน 5 ระดับ  
 

ระดับการรับรู้และเข้าใจ คะแนน 
มากที่สุด 5 

มาก 4 
ปานกลาง 3 

น้อย 2 
น้อยที่สุด 1 

 
2) ช่องทางการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยการเลือก

เรียงล าดับช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสมจ านวน 3 ล าดับ 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นการส ารวจข้อมูลแบบปลายเปิดเกี่ยวกับการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

การประมวลผล 

หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของข้อมูล
แล้ว น าข้อมูลไปประมวลผลเป็นรูปตาราง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เช่น Microsoft Excel, SPSS  

การน าเสนอผล 

1. การน าเสนอในรูปของสถิติเชิงพรรณนา เช่น อัตราร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
มัธยฐาน (Median) ฯลฯ 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้และความเข้าใจข้อมูลด้านแผนงานยุทธศาสตร์ของบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของผู้ใช้บริการตลาดสดตัวอย่าง โดยใช้การทดสอบ Single factor 
ANOVA (1-Way ANOVA ) และ การทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของสองประชากร (Chi-square 
test) 

3. การอภิปรายผลโดยใช้หลักวิชาการด้านการบริหารแผนงานยุทธศาสตร์ 
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ค านิยาม 

ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่ปฏิบัติหน้าที่อยุ่ใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

การรับรู้และเข้าใจ การรู้ถึงข้อมูลเนื้อหาสาระส าคัญและสามารถถ่ายทอดรวมถึงปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับประกาศนียบัตรจบ
การศึ กษาจากสถานบั นที่ ผ่ า นก าร รั บรอ ง โดยส านั ก ง าน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

ประเภทบุคลากร ต าแหน่งของบุคลากรตามที่บรรจุอยู่ในสังกัดหน่วยงาน เช่น ลูกจ้าง
ชั่วคราว พนักงานกระทรวง ข้าราชการในระดับต่าง ๆ เป็นต้น   

ภารกิจตามกระบวนงาน กระบวนงานตามบทบาทภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยอิง
ตามบทบาทหน้าที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมวิทยาศาสตร์ -
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 

ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ กระบวนงานที่ เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยประกอบไปด้วยงาน
ให้บริการตรวจวิเคราะห์และงานระวังด้านโรคและภัยสุขภาพ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

การก าหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
เพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีระยะเวลาของ
แผน  5  ปี 

วิสัยทัศน์ สิ่งที่มุ่งหวังจะให้มีหรือเกิดขึ้นกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใน
อนาคต 

พันธกิจ ขอบเขตในการด าเนินงานขององค์การตามที่ ระบุ ไว้ ในแผน
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ส่งผลให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ระบุไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่องค์การก าหนดไว้และได้ท าค ารับรองว่าจะ
ด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในรอบปีงบประมาณ 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ คือ บุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่องค์การได้ส่ง
มอบผลผลิตให้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ  ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยได้รับประโยชน์หรือ
เสียประโยชน์จากการด าเนินงานขององค์การ 

ค่านิยม ทัศนะคติของบุคคลที่องค์การมุ่งหวังให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกันเพ่ือเกิดคุณค่าและความถูกต้องแก่หน่วยงาน 

สื่อสังคมออนไลน์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ส าหรับติดต่อ สื่อสาร และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลแบบสองทางระหว่างกลุ่มบุคคลในรูปแบบออนไลน์ 

เว็บไซต์ ต าแหน่ง หรือที่อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท องค์กร บุคคล 
เป็นต้น ซึ่งมีเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ แสดงเอาไว้ 

เสียงตามสาย เสียงที่ส่งข่าวสารกระจายออกไปโดยใช้สาย และอุปกรณ์ขยายเสียง
เป็นสื่อ 

 

 

  



การศึกษาการรับรู้ทิศทางองคก์ารของบุคลากรกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์     10 การศึกษาการรับรู้ทิศทางองคก์ารของบุคลากรกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์     10 

-10 - 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

การก าหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
เพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีระยะเวลาของ
แผน  5  ปี 

วิสัยทัศน์ สิ่งที่มุ่งหวังจะให้มีหรือเกิดขึ้นกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใน
อนาคต 

พันธกิจ ขอบเขตในการด าเนินงานขององค์การตามที่ ระบุ ไว้ ในแผน
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ส่งผลให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ระบุไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่องค์การก าหนดไว้และได้ท าค ารับรองว่าจะ
ด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในรอบปีงบประมาณ 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ คือ บุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่องค์การได้ส่ง
มอบผลผลิตให้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ  ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยได้รับประโยชน์หรือ
เสียประโยชน์จากการด าเนินงานขององค์การ 

ค่านิยม ทัศนะคติของบุคคลที่องค์การมุ่งหวังให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกันเพ่ือเกิดคุณค่าและความถูกต้องแก่หน่วยงาน 

สื่อสังคมออนไลน์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ส าหรับติดต่อ สื่อสาร และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลแบบสองทางระหว่างกลุ่มบุคคลในรูปแบบออนไลน์ 

เว็บไซต์ ต าแหน่ง หรือที่อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท องค์กร บุคคล 
เป็นต้น ซึ่งมีเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ แสดงเอาไว้ 

เสียงตามสาย เสียงที่ส่งข่าวสารกระจายออกไปโดยใช้สาย และอุปกรณ์ขยายเสียง
เป็นสื่อ 

 

 

  



11       การศึกษาการรับรู้ทิศทางองคก์ารของบุคลากรกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์การศึกษาการรับรู้ทิศทางองคก์ารของบุคลากรกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์     11 

-11 - 

20 -29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 – 60 ปี ขึ้น
ไป

0 8.86% 28.48% 37.55% 25.11%

0%

10%

20%

30%

40%

20 -29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 – 60 ปี ขึ้น
ไป

47.84%

16.81%

2.16%

33.19%

ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

วิจัยและพัฒนา

รับรองมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการ

งานสนับสนุน/งานบริหาร

0% 20% 40% 60%

ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

วิจัยและพัฒนา

รับรองมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการ

งานสนับสนุน/งานบริหาร

บทท่ี 3 สรุปผลการส ารวจ 

 

ข้อมูลท่ัวไปผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการส ารวจข้อมูลรับรู้และเข้าใจต่อนโยบายการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มตัวอย่างบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 
474 ชุด คิดเป็นร้อยละ 79 ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด โดยจ าแนกกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 87 และกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มีอายุมากกว่า 30 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 91.14 ส าหรับประเภท
บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามสูงสุด คือ ข้าราชการระดับช านาญการ คิดเป็นร้อยละ 40.30 และภารกิจที่ตอบ
แบบสอบถามสูงสุดคือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 47.84 

 
 

 

 

13%

87%

ชาย หญิง

ประเภทบุคลากร ร้อยละ 
อ านวยการ 2.53% 

ช านาญการพิเศษ 17.93% 

ช านาญการ 40.30% 

ปฏิบัติการ 13.92% 

ปฏิบัติงานขึ้นไป 6.54% 

พนักงานและลูกจ้าง 18.78% 
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การสื่อสารนโยบายการปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์ 
 จากการส ารวจพบว่าบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เคยได้รับการส่ือสารนโยบายการปฏิบัติ
ราชการและแผนยุทธศาสตร์ของกรมคิดเป็นร้อยละ 96.98 ประเภทบุคลากรที่ได้รับการสื่อสารสูงกว่าเฉลี่ยคือ 
ปฏิบัติงานขึ้นไป (ปฏิบัติงานและช านาญงาน) และช านาญการ โดยได้รับการส่ือสารคิดเป็นร้อยละ 100.00 
และ 97.91 ตามล าดับ และประเภทบุคลากรที่ได้รับการสื่อสารต่ าสุดคือ พนักงานและลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 
87.64  
 

 การรับรู้ (ร้อยละ) 
ผู้บริหาร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 91.67 
ช านาญการพิเศษ 95.29 
ช านาญการ 97.91 
ปฏิบัติการ 96.97 
ปฏิบัติงานขึ้นไป(ปฏิบัติงานและ
ช านาญงาน) 

100.00 

พนักงานและลูกจ้าง 87.64 

 
ส าหรับช่องทางการสื่อสารที่สร้างการรับรู้นโยบายการปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์ของกรมสูงสุด 3 ล าดับ
แรก คือ หนังสือราชการ ถ่ายทอดผ่านผู้บริหารของหน่วยงาน และ ผ่านการประชุม โดยคิดเป็นร้อยละ 64.77 
49.16 และ 39.87 ตามล าดับ  
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35.65
39.24
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สมุดโน๊ต/ไดอารี่กรม

เสียงตามสาย

แลกเปลี่ยนกับเพื่อน
ร่วมงาน

สื่อออนไลน์

E-mail

website

ป้ายประกาศ

ผ่านการประชุม

ถ่ายทอดผ่านผู้บริหารของ
หน่วยงาน

หนังสือราชการ

ร้อยละการรับรู้

96.98%

3.02%



การศึกษาการรับรู้ทิศทางองคก์ารของบุคลากรกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์     12 การศึกษาการรับรู้ทิศทางองคก์ารของบุคลากรกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์     12 

-12 - 

การสื่อสารนโยบายการปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์ 
 จากการส ารวจพบว่าบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เคยได้รับการสื่อสารนโยบายการปฏิบัติ
ราชการและแผนยุทธศาสตร์ของกรมคิดเป็นร้อยละ 96.98 ประเภทบุคลากรที่ได้รับการสื่อสารสูงกว่าเฉลี่ยคือ 
ปฏิบัติงานขึ้นไป (ปฏิบัติงานและช านาญงาน) และช านาญการ โดยได้รับการส่ือสารคิดเป็นร้อยละ 100.00 
และ 97.91 ตามล าดับ และประเภทบุคลากรที่ได้รับการสื่อสารต่ าสุดคือ พนักงานและลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 
87.64  
 

 การรับรู้ (ร้อยละ) 
ผู้บริหาร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 91.67 
ช านาญการพิเศษ 95.29 
ช านาญการ 97.91 
ปฏิบัติการ 96.97 
ปฏิบัติงานขึ้นไป(ปฏิบัติงานและ
ช านาญงาน) 

100.00 

พนักงานและลูกจ้าง 87.64 

 
ส าหรับช่องทางการสื่อสารที่สร้างการรับรู้นโยบายการปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์ของกรมสูงสุด 3 ล าดับ
แรก คือ หนังสือราชการ ถ่ายทอดผ่านผู้บริหารของหน่วยงาน และ ผ่านการประชุม โดยคิดเป็นร้อยละ 64.77 
49.16 และ 39.87 ตามล าดับ  
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35.65
39.24
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สมุดโน๊ต/ไดอารี่กรม

เสียงตามสาย

แลกเปลี่ยนกับเพื่อน
ร่วมงาน

สื่อออนไลน์

E-mail

website

ป้ายประกาศ

ผ่านการประชุม

ถ่ายทอดผ่านผู้บริหารของ
หน่วยงาน

หนังสือราชการ

ร้อยละการรับรู้

96.98%

3.02%
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ในส่วนของช่องทางถ่ายทอดที่ผู้ส ารวจต้องการ 5 ล าดับแรก คือ ถ่ายทอดผ่านผู้บริหาร หนังสือราชการ เว็บไซต์
ของหน่วยงาน ผ่านการประชุม และอีเมล์ โดยคิดเป็นร้อยละ 18.53 18.00 16.03 13.77 และ 13.10 
ตามล าดับ และเมื่อจ าพิจารณาจ าแนกตามกลุ่มอายุ ช่วง 20-29 ปี จะมีความต้องการแตกต่างจากภาพรวม โดย
ใน 5 ล าดับแรก มีช่องทางบอร์ดประชาสัมพันธ์/ป้ายประกาศเพ่ิมข้ึนมา ในขณะที่ช่องทางอีเมล์ตกลงไป 
 

 
ช่องทางท่ีเหมาะสมตามช่องอายุ 

ช่องทาง ช่องอายุ  
20-29 30-49 50-60 

ถ่ายทอดผ่านผู้บริหาร/หัวหน้าของหน่วยงาน 18.70 18.77 18.52 
หนังสือราชการ 17.18 18.15 17.32 
เว็บไซต์  13.36 15.87 17.02 
ผ่านการประชุม 15.65 12.62 15.96 
E – mail 8.40 13.08 15.21 
บอร์ดประชาสัมพันธ์/ป้ายประกาศ 12.98 8.58 7.98 
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ 8.78 8.63 4.22 
เสียงตามสาย 4.96 3.98 3.16 
จัดอบรมยุทธศาสตร์ 0.00 0.16 0.15 
สมุดบันทึก 0.00 0.16 0.00 
โปสเตอร์ แผ่นพับ 0.00 0.00 0.30 
พูดคุย 0.00 0.00 0.15 

0.04
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0.11
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3.91
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13.77
16.03
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เสียงตามสาย
สื่อออนไลน์

บอร์ดประชาสัมพันธ์
อีเมล์

ผ่านการประชุม
เว็บไซต์

หนังสือราชการ
ถ่ายทอดผ่านผู้บริหาร

ร้อยละ
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ประเด็นการรับรู้และเข้าใจ 

ความเข้าใจเนื้อหาสาระของแผนยุทธศาสตร์ 
 จากการประเมินระดับความรู้ความเข้าใจต่อนโยบายการปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์ พบว่า 
บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 56.35 - 58.62 (ท่ีความเชื่อมั่น 95 %) 
โดยเพศหญิงมีระดับคะแนนสูงกว่าเพศชาย เพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.24 และเพศชายมีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 54.89 และเมื่อพิจารณาตามประเภทบุคลากร ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิมีระดับคะแนนสูงสุด มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.50 ในขณะที่ พนักงานและลูกจ้างมีระดับคะแนนต่ าสุด มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.96  
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) 

สัมประสิทธิ์ของความผันแปร 
(Coefficient of variation) 

57.49 12.61 21.94 

  

การกระจายตัวของผลการประเมินความเข้าใจเนื้อหาสาระของแผนยุทธศาสตร์ 
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ความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์กรม 
 ในส่วนของความพึงพอใจต่อแผนยุทธศาสตร์ของกรม ผลส ารวจพบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อย
ละ 66.58 – 69.43 (ที่ความเชื่อมั่น 95 %) โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับ แรก คือ การกระตุ้น
ให้เกิดความรู้สึกร่วม การถ่ายทอดตัวชี้วัดของหน่วยงานสู่ระดับบุคคล การพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน โดย
มีคะแนนอยู่ที่ 70.60 67.29 และ 68.10 ตามล าดับ ในขณะที่ประเด็นที่มีคะแนนต่ าสุดคือ การรับรู้และเข้าใจ
นโยบายระดับประเทศ ที่มีคะแนนร้อยละ 61.77  
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) 

สัมประสิทธิ์ของความผันแปร 
(Coefficient of variation) 

68.00 15.84 23.30 

การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
จากการส ารวจพบว่า ประเด็นที่มีการน าแผนยุทธศาสตร์ของกรมไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรม คือ 

การน าไปเป็นแนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการ และ ใช้ในการก าหนดตัวชี้วัดของหน่วยงาน/ระดับบุคคล 
อยู่ที่ร้อยละ 60.57 และ 55.27 ตามล าดับ แต่อย่างไรก็ตาม ในประเด็นการประเมินผลการด าเนินงานในการ
เลื่อนขั้นต าแหน่ง/เงินเดือน ยังมีการน าไปปรับใช้ต่ าอยู่มาก โดยอยู่ที่ร้อยละ 21.94 ของผู้ตอบแบบส ารวจ           

ประเด็น รอ้ยละ 
เป็นแนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการ     60.76 
ใช้ในการก าหนดตัวชี้วัดของหน่วยงาน/ระดับบุคคล     55.27 
ก าหนดทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานระดับหน่วยงาน     36.71 
วางแนวทางการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน     33.54 
วางแนวทางพัฒนาคุณภาพภายในหน่วยงาน 31.01 
วางแผนบริหารจัดการด้านงบประมาณของหน่วยงาน     26.79 
ประเมินผลการด าเนินงานในการเลื่อนข้ันต าแหน่ง/เงินเดือน     21.94 

61.77

67.29

68.10

70.15

70.21

70.30

70.60

50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00
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ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

1. การสื่อสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปีสู่ระดับบุคลากรค่อนข้างล่าช้า  ส่งผลให้การปฏิบัติเป็นไป
อย่างล่าช้าตามไปด้วย ซึ่งหากหน่วยงานจ าเป็นต้องด าเนินการก่อนรับทราบแผน อาจส่งผลท า
ให้ผลการด าเนินงานไม่สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนที่ระบุไว้ 

รูปแบบการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ 

2. การสื่อสารถ่ายทอดยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถึงผู้ปฏิบัติงานไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจ
สาระส าคัญอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการขยายความเนื้อหาสาระในแต่ละประเด็น 

3. ประเด็นช่องทางในการถ่ายทอดไม่ได้เป็นประเด็นหลักในการถ่ายทอดทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือ
ตัวชี้วัด แต่เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการในการสื่อสาร เช่น ภาษาที่ใช้ การแสดงความเชื่อมโยงกับ
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นประเด็นส าคัญท่ีต้องค านึงถึงในการถ่ายทอด 

4. ควรจัดท ารูปแบบการสื่อสารที่เข้าใจง่ายแก่บุคลากรทุกระดับ เช่น สื่อสารในรูปแบบรูปภาพ 
การ์ตูน เป็นต้น 

5. การสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ควรพิจารณาช่องทางการสื่อสารส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละส่วนให้เป็นไปอย่างความเหมาะสม 

6. สร้างช่องทางการถ่ายทอดและการสื่อสารนโยบายการปฏิบัติราชการที่บุคลากรในหน่วยงานจะ
รับรู้ รับทราบได้ด้วยตนเอง เพ่ือท าความเข้าใจและน าไปเป็นแนวทางการปฏิบัติให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กรมก าหนด 

7. มีการสร้างความรับรู้แผนยุทธศาสตร์ แต่ไม่ก่อให้บุคลากรเกิดการจดจ า อาจต้องมีการกระตุ้นให้ผู้
ปฏิบัติได้มีความจดจ ามากขึ้น เช่น การติดประกาศให้ทั่วทั้งกรม หรือในระดับหน่วยงานอาจต้องหา
กิจกรรมสร้างการจดจ าให้ผู้ปฏิบัติมากกว่านี้ 

8. สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมถึงผู้ท างานในระดับปฏิบัติการ 

การจัดท าและติดตามและยุทธศาสตร์ 

9. การก าหนดวิสัยทัศน์ยังขาดความชัดเจน ควรระบุว่าชั้นน าคือประเด็นอะไรและระดับใด  

10. การก าหนดตัวชี้วัดควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ไม่ควรก าหนดเป้าหมายที่สูงเกินไป 
เพราะสร้างความกดดันให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

11. ไม่ควรก ากับติดตามผลการด าเนินงานทุกเดือน เพราะระยะเวลาสั้นเกินไป 

12. ควรลดความถี่ในการประชุมระดับผู้บริหารให้น้อยลง เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
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ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

1. การสื่อสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปีสู่ระดับบุคลากรค่อนข้างล่าช้า  ส่งผลให้การปฏิบัติเป็นไป
อย่างล่าช้าตามไปด้วย ซึ่งหากหน่วยงานจ าเป็นต้องด าเนินการก่อนรับทราบแผน อาจส่งผลท า
ให้ผลการด าเนินงานไม่สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนที่ระบุไว้ 

รูปแบบการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ 

2. การสื่อสารถ่ายทอดยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถึงผู้ปฏิบัติงานไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจ
สาระส าคัญอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการขยายความเนื้อหาสาระในแต่ละประเด็น 

3. ประเด็นช่องทางในการถ่ายทอดไม่ได้เป็นประเด็นหลักในการถ่ายทอดทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือ
ตัวชี้วัด แต่เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการในการสื่อสาร เช่น ภาษาที่ใช้ การแสดงความเชื่อมโยงกับ
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นประเด็นส าคัญท่ีต้องค านึงถึงในการถ่ายทอด 

4. ควรจัดท ารูปแบบการส่ือสารที่เข้าใจง่ายแก่บุคลากรทุกระดับ เช่น สื่อสารในรูปแบบรูปภาพ 
การ์ตูน เป็นต้น 

5. การส่ือสารแผนยุทธศาสตร์ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ควรพิจารณาช่องทางการสื่อสารส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละส่วนให้เป็นไปอย่างความเหมาะสม 

6. สร้างช่องทางการถ่ายทอดและการสื่อสารนโยบายการปฏิบัติราชการที่บุคลากรในหน่วยงานจะ
รับรู้ รับทราบได้ด้วยตนเอง เพ่ือท าความเข้าใจและน าไปเป็นแนวทางการปฏิบัติให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กรมก าหนด 

7. มีการสร้างความรับรู้แผนยุทธศาสตร์ แต่ไม่ก่อให้บุคลากรเกิดการจดจ า อาจต้องมีการกระตุ้นให้ผู้
ปฏิบัติได้มีความจดจ ามากขึ้น เช่น การติดประกาศให้ทั่วทั้งกรม หรือในระดับหน่วยงานอาจต้องหา
กิจกรรมสร้างการจดจ าให้ผู้ปฏิบัติมากกว่านี้ 

8. สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมถึงผู้ท างานในระดับปฏิบัติการ 

การจัดท าและติดตามและยุทธศาสตร์ 

9. การก าหนดวิสัยทัศน์ยังขาดความชัดเจน ควรระบุว่าชั้นน าคือประเด็นอะไรและระดับใด  

10. การก าหนดตัวชี้วัดควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ไม่ควรก าหนดเป้าหมายที่สูงเกินไป 
เพราะสร้างความกดดันให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

11. ไม่ควรก ากับติดตามผลการด าเนินงานทุกเดือน เพราะระยะเวลาสั้นเกินไป 

12. ควรลดความถี่ในการประชุมระดับผู้บริหารให้น้อยลง เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
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13. ควรมีการติดตามและประเมินผลจากแผนเป็นระยะเพ่ือปรับแผนให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด
และลดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน ที่จะส่งผลต่อการบรรลุตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดได้ 

14. ควรสนับสนุนงบประมาณและจ านวนบุคลากรที่สัมพันธ์กับตัวชี้วัดของกรมและนโยบายที่
มอบหมาย 

บุคลากร 

15. ให้ความส าคัญ และสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้แก่บุคลากรทุกระดับ จะได้มีขวัญก าลังใจใน
การท างาน  

16. กรมควรสนับสนุนการเพิ่มเติมบุคลากรในสายงานต่าง ๆ ให้พอเพียง และสร้างความม่ันคงในอาชีพ
แก่ผู้ปฏิบัติงาน  

17. เพ่ิมระดับการด ารงต าแหน่งสายวิชาชีพและสายงานสนับสนุนในหน่วยงานที่อยู่ภูมิภาค  

18. ควรมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนในแนวทางวิชาการมากขึ้น  รวมถึงมุ่งเน้นให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในกรมมากยิ่งข้ึน 

การพัฒนาบุคลากร 

19. ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เป็นความจ าเป็นพ้ืนฐานในด้านต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ ให้แก่บุคลากรของกรม ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอย่าง
ต่อเนื่อง 

20. ค่านิยมของกรมบางค า ยังไม่มีแนวทางหรือกิจกรรมที่จะกระตุ้นและปลูกฝังให้บุคลากรน าไป
ปฏิบัติอย่างชัดเจน 

การปลูกฝังค่านิยม 

21. กรมยังไม่มีระบบการประเมินการสื่อสารและปลูกฝังค่านิยมของกรมให้แก่บุคลากรมีความเข้าใจ
อย่างทั่วถึง  

22. การด าเนินการเรื่องผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรมีการด าเนินการในภาพรวมกรม ไม่ควร
ให้แต่ละหน่วยงานท ากันเอง และน ามารายงานเป็นของกรมดังที่ท าอยู่ในปัจจุบัน   

ภาพลักษณ์องค์การ 

23. เนื่องจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลากหลาย ส่งผลให้ตัวตนของ
องค์กรไม่ชัดเจน (ตัวตนที่ส าคัญ และเป็น Brand DNA ขององค์กร) ดังนั้นจึงควรมีการสร้างจุด
ขายที่ส าคัญ และสื่อสารให้แก่หน่วยงานภายในและสาธารณะได้รับทราบอย่างแพร่หลาย 

24. สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยเหมาะสมกับการปฏิบัติงานปัจจุบัน  ซึ่งจะ
ส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

25. ควรพัฒนาระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศของกรม ให้รองรับการใช้งานและการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง เพราะมีหลายอาคารภายในกรมที่ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบ Internet และ
เสียงประชาสัมพันธ์ตามสายได้ 
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อภิปรายผล 
1. การสื่อสารแผนยุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ ในกลุ่มพนักงานและลูกจ้าง มีบุคลากรที่ไม่ได้รับการ

สื่อสารข้อมูลในส่วนนี้ คิดเป็นร้อยละ 12.36 ของจ านวนบุคลากรกลุ่มพนักงานและลูกจ้าง ซึ่งถือเป็น
สัดส่วนจ านวนบุคลากรที่มากพอสมควร ซึ่งบุคลากรในกลุ่มพนักงานและลูกจ้างถือเป็นกลุ่มผู้รับมอบ
นโยบายและปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง และหากบุคลากรในส่วนนี้ไม่ได้รับการสื่อสารทิศทางองค์การและ
นโยบายอย่างทั่วถึงและเหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ดังนั้นจึงเป็นโจทย์ส าคัญของกรมที่จะก าหนดรูปแบบหรือกลวิธีในการสื่อสารให้สามารถเข้าถึง
เป้าหมายในแต่ละกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

2. การสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ที่กรมใช้อยู่ในปัจจุบัน มีการใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย แต่อย่างไรก็
ตามส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารทางเดียว (One way communication) เช่น หนังสือราชการ ป้ายประกาศ 
อีเมล์  เสียงตามสาย โดยช่องทางการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ที่สร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากร 5 ล าดับแรก มี
เพียง การถ่ายทอดผ่านผู้บริหารระดับหน่วยงาน และผ่านการประชุม ที่เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two 
way communication) ซึ่งการสื่อสารช่องทางเดียวถือว่าเป็นรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับถ่ายทอด
ข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่มีบุคลากรจ านวนมาก แต่มีข้อจ ากัดในการอธิบายและขยายความเพ่ิมเติมให้แก่
ผู้รับสาร รวมถึงผู้รับสารไม่มีโอกาสในการซักถามข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู้และ
เข้ า เนื้ อหายุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ ได้อย่ างถูกต้องและเป็นทิศทางเดียวกัน  ดั งนั้ น 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเป็นองค์การที่ขนาดใหญ่และมีหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการสื่อสารทั้ง 2 รูปแบบควบคู่กัน โดยต้องจัดให้มีการส่งเสริมมุ่งเน้นการสื่อสารแบบ
สองทางให้แก่กลุ่มบุคลากรที่มีระดับความรู้ความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์กรมในระดับต่ า  

3. ในปัจจุบันการสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค อีเมล์ 
เว็บไซต์ ฯลฯ ถือเป็นช่องทางที่มีผู้ใช้งานกันอย่างนิยมแพร่หลายและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี แต่ในการ
สื่อสารข้อมูลแผนยุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ กลับพบว่า บุคลากรของกรมได้รับรู้ข้อมูลผ่านช่องทาง
เหล่านี้มีปริมาณที่น้อยมาก ซึ่งช่องทางการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ที่สร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากร 5 ล าดับ
แรก มีเพียง เว็บไซต์ เท่านั้นที่เป็นสื่อออนไลน์ โดยบุคลากรรับรู้ผ่านช่องทางนี้ คิดเป็นร้อยละ 35.65 
ในขณะที่รับรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social network) เพียงร้อยละ 16.67 จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า 
เหตุใดบุคลากรจึงรับรู้ข้อมูลทิศทางองค์การผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ต่ าอยู่
มาก ซึ่งต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็นนี้ต่อไป 

4. อ้างอิงจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะเห็นได้ว่าองค์การมีการสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์และ
ค่านิยมผ่านช่องทางที่หลากหลายและมีความถี่ในการสื่อสารมาก เช่น การท าสติ้กเกอร์ติดภายในลิฟท์ ชั้น
บันได ระหว่างทางเดิน โต๊ะโรงอาหาร เสียงตามสาย เป็นต้น ซึ่งจ านวนความถี่ที่มากจะส่งผลต่อการรับรู้
และการจดจ าได้ดีและเหมาะที่จะใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารทางเดียว (One way communication) 
ภายในกรม โดยหากมีการน ามาปรับใช้กับบริบทของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คาดว่าจะสามารถท าให้
บุคลากรในทุกระดับรับทราบและมีค่าการรับรู้ที่มากขึ้น 
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อภิปรายผล 
1. การสื่อสารแผนยุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ ในกลุ่มพนักงานและลูกจ้าง มีบุคลากรที่ไม่ได้รับการ

สื่อสารข้อมูลในส่วนนี้ คิดเป็นร้อยละ 12.36 ของจ านวนบุคลากรกลุ่มพนักงานและลูกจ้าง ซึ่งถือเป็น
สัดส่วนจ านวนบุคลากรที่มากพอสมควร ซึ่งบุคลากรในกลุ่มพนักงานและลูกจ้างถือเป็นกลุ่มผู้รับมอบ
นโยบายและปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง และหากบุคลากรในส่วนนี้ไม่ได้รับการสื่อสารทิศทางองค์การและ
นโยบายอย่างทั่วถึงและเหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ดังนั้นจึงเป็นโจทย์ส าคัญของกรมที่จะก าหนดรูปแบบหรือกลวิธีในการสื่อสารให้สามารถเข้าถึง
เป้าหมายในแต่ละกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

2. การสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ที่กรมใช้อยู่ในปัจจุบัน มีการใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย แต่อย่างไรก็
ตามส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารทางเดียว (One way communication) เช่น หนังสือราชการ ป้ายประกาศ 
อีเมล์  เสียงตามสาย โดยช่องทางการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ที่สร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากร 5 ล าดับแรก มี
เพียง การถ่ายทอดผ่านผู้บริหารระดับหน่วยงาน และผ่านการประชุม ที่เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two 
way communication) ซึ่งการสื่อสารช่องทางเดียวถือว่าเป็นรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับถ่ายทอด
ข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่มีบุคลากรจ านวนมาก แต่มีข้อจ ากัดในการอธิบายและขยายความเพ่ิมเติมให้แก่
ผู้รับสาร รวมถึงผู้รับสารไม่มีโอกาสในการซักถามข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู้และ
เ ข้า เนื้ อหายุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ ได้อย่ างถูกต้องและเป็นทิศทางเดียวกัน  ดั งนั้ น 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเป็นองค์การที่ขนาดใหญ่และมีหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการสื่อสารทั้ง 2 รูปแบบควบคู่กัน โดยต้องจัดให้มีการส่งเสริมมุ่งเน้นการสื่อสารแบบ
สองทางให้แก่กลุ่มบุคลากรที่มีระดับความรู้ความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์กรมในระดับต่ า  

3. ในปัจจุบันการสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค อีเมล์ 
เว็บไซต์ ฯลฯ ถือเป็นช่องทางที่มีผู้ใช้งานกันอย่างนิยมแพร่หลายและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี แต่ในการ
สื่อสารข้อมูลแผนยุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ กลับพบว่า บุคลากรของกรมได้รับรู้ข้อมูลผ่านช่องทาง
เหล่านี้มีปริมาณที่น้อยมาก ซึ่งช่องทางการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ที่สร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากร 5 ล าดับ
แรก มีเพียง เว็บไซต์ เท่านั้นที่เป็นสื่อออนไลน์ โดยบุคลากรรับรู้ผ่านช่องทางนี้ คิดเป็นร้อยละ 35.65 
ในขณะที่รับรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social network) เพียงร้อยละ 16.67 จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า 
เหตุใดบุคลากรจึงรับรู้ข้อมูลทิศทางองค์การผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ต่ าอยู่
มาก ซึ่งต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็นนี้ต่อไป 

4. อ้างอิงจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะเห็นได้ว่าองค์การมีการสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์และ
ค่านิยมผ่านช่องทางที่หลากหลายและมีความถี่ในการสื่อสารมาก เช่น การท าสติ้กเกอร์ติดภายในลิฟท์ ชั้น
บันได ระหว่างทางเดิน โต๊ะโรงอาหาร เสียงตามสาย เป็นต้น ซึ่งจ านวนความถี่ที่มากจะส่งผลต่อการรับรู้
และการจดจ าได้ดีและเหมาะที่จะใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารทางเดียว (One way communication) 
ภายในกรม โดยหากมีการน ามาปรับใช้กับบริบทของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คาดว่าจะสามารถท าให้
บุคลากรในทุกระดับรับทราบและมีค่าการรับรู้ที่มากขึ้น 
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5. เมื่อพิจารณาช่องทางการส่ือสารถ่ายทอดที่กลุ่มตัวอย่างต้องการ จะพบว่า ช่องทางการสื่อสารแผน
ยุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ ที่กรมใช้อยู่ในปัจจุบัน หลายช่องทางไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร เช่น  
ช่องทาง ล าดับการรับรู้ ล าดับความต้องการ ความต้องการร้อยละ 
การถ่ายทอดผ่านหนังสือราชการ 1 2 18.00 
ถ่ายทอดผ่านผู้บริหาร/หัวหน้า
ของหน่วยงาน 

2 1 18.53 

ผ่านการประชุม 3 4 13.77 
ป้ายประกาศ/บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

4 6 8.91 

ถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์ 5 3 16.03 
 

6. ส าหรับผลประเมินความต้องการช่องทางการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์จ าแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า การ
ถ่ายทอดผ่านผู้บริหาร/หัวหน้าของหน่วยงาน และการสื่อสารผ่านหนังสือราชการ เป็นช่องทางที่มีความ
ต้องการสูงสุดในทุกกลุ่มวัย และการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ และทางอีเมล์ มีแนวโน้มความต้องการจะแปรผัน
ตามช่วงอายุ โดย  กลุ่มผู้มีประสบการณ์จะชื่นชอบมากกว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ ในขณะที่การสื่อสารโดยผ่าน 
บอร์ดประชาสัมพันธ์/ป้ายประกาศ สื่อสังคมออนไลน์ และเสียงตามสาย มีแนวโน้มความต้องการจะ
แปรผกผันกับช่วงอายุ โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่จะชื่นชอบมากกว่ากลุ่มผู้มีประสบการณ์ ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว 
จ าเป็นต้องมีการปรับแนวทางในการส่ือสารทิศทางองค์การของกรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับสารต่อไป 

7. ในประเด็นความรู้ความเข้าใจต่อแผนยุทธศาสตร์และนโยบายที่ส าคัญของกรม พบว่า ระดับผู้บริหารและ
ระดับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย (ช านาญพิเศษ) เป็นกลุ่มที่มีความรู้ความเข้าใจต่อแผนยุทธศาสตร์ของกรมสูงสุด 
แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนของข้าราชการ(ปฏิบัติการ) และพนักงาน
ลูกจ้าง มีระดับคะแนนไม่ถึงร้อยละ 60 สะท้อนให้เห็นว่าการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ระดับปฏิบัติยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร และอาจมีผลต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายในภาพรวมของกรมได้ ซึ่ง
จากระดับคะแนนการประเมินความเข้าใจเนื้อหาสาระของแผนยุทธศาสตร์  ที่มีการกระจายตัวกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ (เปอร์เซ็นต์ไทล์ 25-75) อยู่ในช่วงร้อยละ 50.0 – 66.7 จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าใน
ขณะที่บุคลากรได้สื่อสารแผนยุทธศาสตร์เฉลี่ยถึงร้อยละ 96.98 แต่ความเข้าใจของบุคลากรส่วนใหญ่ยังมี
ระดับคะแนนไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นจึงเป็นโจทย์ส าคัญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จะมีกลไกอย่างไรจึง
จะสามารถยกระดับความรู้ความเข้าใจต่อแผนยุทธศาสตร์และนโยบายส าคัญของบุคลากรทั่วทั้งองค์การ
ให้สูงมากยิ่งข้ึน 

8. ส าหรับความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ฉบับปัจจุบันของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้นได้มีการประเมิน
เป็นรายประเด็น ทั้งการรับรู้และเข้าใจนโยบายในระดับประเทศ การตอบสนองต่อความต้องการ
ผู้รับบริการ การพัฒนาองค์การ การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ การก่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจต่อแผน
ยุทธศาสตร์ การกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกร่วมต่อแผนยุทธศาสตร์ และการแผนสู่การปฏิบัติ จากผลการ
ประเมินประเด็นที่มีคะแนนต่ าสุด 3 ล าดับ จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการให้ความส าคัญและสนองตอบ
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กลุ่มเป้าหมายขององค์การถึง 2 ประเด็น คือ การตอบสนองต่อความต้องการผูร้บับรกิาร และการรับรูแ้ละ

เข้าใจนโยบายระดับประเทศ ที่มีระดับคะแนน ร้อยละ 68.10 และ 61.77 สะท้อนให้เห็นว่า การ

ดำเนินการในปัจจุบันของกรมยังมุ ่งเน้นการทำงานที ่สนองตอบต่อความต้องการของตนเองเป็นหลัก 

บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังไม่ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการทำงานให้สนองต่อ

นโยบายของประเทศและต้องการของผู้รับบริการเท่าที่ควร ซึ่งอาจส่งผลให้การยกระดับหรือผลักดัน

องค์การให้มีบทบาทสำคัญในเวทีระดับประเทศเป็นไปได้ยาก อีกประเด็นหน่ึง คือ การนำแผนสู่การปฏิบติั 

ที่มีระดับคะแนน 67.29 ซึ่งสาเหตุอาจมาจากปัจจัยในหลายสว่น เช่น แผนที่กำหนดไว้ไม่สามารถปฏิบัติได้

จริง บุคลากรขาดความพร้อมทั ้งในด้านอัตรากำลังหรือทักษะความชำนาญ ไม่ได้ร ับการสนับสนุน

งบประมาณและทรัพยากรที่พอเพียง และอื่น ๆ นอกจากที่ได้กล่าวมา ซึ่งอาจต้องมีการศึกษาข้อมูลใน

ส่วนน้ีเพิ่มเติมเพื่อนำมาพัฒนาการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมต่อไป 

8. ในส่วนของการนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปรับใช้ภายในองค์การ ถือว่าในภาพรวมของกรมได้การนำแผน

ยุทธศาสตร์ไปเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานโครงการต่าง ๆ และกำหนดตัวช้ีวัดทั้งในระดับหน่วยงาน

และระดับบุคคล อย่างมีนัยสำคัญ โดยคิดเป็นร้อยละ 60.76 และ 55.27 ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามใน

ประเด็นการประเมินความดีความชอบในระดับบุคคล ยังถือว่ามีการใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ต่ำอยู่มาก โดย

คิดเป็นร้อย 21.94   ซึ่งแสดงให้ถึงกลไกการประเมินผลการดำเนินงานยังไม่มีการดำเนินการอย่างเป็น

รูปธรรมอย่างแท้จริง และอาจส่งผลถึงระดับความสำเร็จของกรมยุทธศาสตร์ในภาพรวมของกรมได้ อีก

ประเด็นที่ต้องมีการอย่างจริงจัง คือ การนำแผนยุทธศาสตร์ไปประกอบการวางแผนบริหารจัดการด้าน

งบประมาณของหน่วยงาน ที่ผลการสำรวจมีเพียงร้อยละ 21.94 ดังนั้นในการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

ผลักดันเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร 

ข้อเสนอในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาระดับการรับรู้และประเมินความเข้าใจทิศทางองค์การในครั้งนี้ ได้มีการเก็บข้อมูลโดยวิธีการ

ทอดแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งในสภาพความเป็นจริงการบริหาร

เชิงยุทธศาสตร์ บุคลากรในแต่ละระดับและแต่ละกลุ่มงานขอบเขตและรายละเอียดของข้อมูลยุทธศาสตร์

ที่จำเป็นไม่เหมือนกันในทุกประประเด็น ข้ึนอยู่กับบทบาทหน้าที่ในการทำงาน ดังน้ันการเก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามชุดเดียวกันในทุกกลุ่มบุคลากรอาจไม่เหมาะสมเท่าที่ควร การออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล

จำเป็นต้องมีการจัดทำรายละเอียดแบบสอบถามให้สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน 

2. ในการประมวลผลข้อมูลมีหลายหัวข้อที่ยังไม่สามารถบ่งช้ีได้ว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับใด เช่น ระดับ

การรับรู้นโยบายการปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์ ความเข้าใจเน้ือหาสาระของแผนยุทธศาสตร์ เป็น

ต้น จึงจำเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีมาตรวัดเปรียบเทียบคุณภาพของผลที่ได้ โดยสามารถเทียบเคียงข้อมูลแบบ

รายปี หรือเทียบเคียงผลการประเมินกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสม

ในการประกอบการกำหนดแนวทางการสื่อสารทศิทางของกรมที่เหมาะสมต่อไป 

3. การศึกษาช่องทางในการสื ่อสารที ่สามารถสร้างการจดจำและการรับรู้ในระดับจิตวิทยาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ หรือการศึกษาวิธีการสื่อสารจากหน่วยงาน เพื่อผลักดันให้บุคลากรในองค์การจดจำและ
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กลุ่มเป้าหมายขององค์การถึง 2 ประเด็น คือ การตอบสนองต่อความต้องการผูร้บับรกิาร และการรับรูแ้ละ

เข้าใจนโยบายระดับประเทศ ที่มีระดับคะแนน ร้อยละ 68.10 และ 61.77 สะท้อนให้เห็นว่า การ

ดำเนินการในปัจจุบันของกรมยังมุ ่งเน้นการทำงานที ่สนองตอบต่อความต้องการของตนเองเป็นหลัก 

บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังไม่ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการทำงานให้สนองต่อ

นโยบายของประเทศและต้องการของผู้รับบริการเท่าที่ควร ซึ่งอาจส่งผลให้การยกระดับหรือผลักดัน

องค์การให้มีบทบาทสำคัญในเวทีระดับประเทศเป็นไปได้ยาก อีกประเด็นหน่ึง คือ การนำแผนสู่การปฏิบติั 

ที่มีระดับคะแนน 67.29 ซึ่งสาเหตุอาจมาจากปัจจัยในหลายสว่น เช่น แผนที่กำหนดไว้ไม่สามารถปฏิบัติได้

จริง บุคลากรขาดความพร้อมทั ้งในด้านอัตรากำลังหรือทักษะความชำนาญ ไม่ได้ร ับการสนับสนุน

งบประมาณและทรัพยากรที่พอเพียง และอื่น ๆ นอกจากที่ได้กล่าวมา ซึ่งอาจต้องมีการศึกษาข้อมูลใน

ส่วนน้ีเพิ่มเติมเพื่อนำมาพัฒนาการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมต่อไป 

8. ในส่วนของการนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปรับใช้ภายในองค์การ ถือว่าในภาพรวมของกรมได้การนำแผน

ยุทธศาสตร์ไปเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานโครงการต่าง ๆ และกำหนดตัวช้ีวัดทั้งในระดับหน่วยงาน

และระดับบุคคล อย่างมีนัยสำคัญ โดยคิดเป็นร้อยละ 60.76 และ 55.27 ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามใน

ประเด็นการประเมินความดีความชอบในระดับบุคคล ยังถือว่ามีการใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ต่ำอยู่มาก โดย

คิดเป็นร้อย 21.94   ซึ่งแสดงให้ถึงกลไกการประเมินผลการดำเนินงานยังไม่มีการดำเนินการอย่างเป็น

รูปธรรมอย่างแท้จริง และอาจส่งผลถึงระดับความสำเร็จของกรมยุทธศาสตร์ในภาพรวมของกรมได้ อีก

ประเด็นที่ต้องมีการอย่างจริงจัง คือ การนำแผนยุทธศาสตร์ไปประกอบการวางแผนบริหารจัดการด้าน

งบประมาณของหน่วยงาน ที่ผลการสำรวจมีเพียงร้อยละ 21.94 ดังนั้นในการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

ผลักดันเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร 

ข้อเสนอในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาระดับการรับรู้และประเมินความเข้าใจทิศทางองค์การในครั้งนี้ ได้มีการเก็บข้อมูลโดยวิธีการ

ทอดแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งในสภาพความเป็นจริงการบริหาร

เชิงยุทธศาสตร์ บุคลากรในแต่ละระดับและแต่ละกลุ่มงานขอบเขตและรายละเอียดของข้อมูลยุทธศาสตร์

ที่จำเป็นไม่เหมือนกันในทุกประประเด็น ข้ึนอยู่กับบทบาทหน้าที่ในการทำงาน ดังน้ันการเก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามชุดเดียวกันในทุกกลุ่มบุคลากรอาจไม่เหมาะสมเท่าที่ควร การออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล

จำเป็นต้องมีการจัดทำรายละเอียดแบบสอบถามให้สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน 

2. ในการประมวลผลข้อมูลมีหลายหัวข้อที่ยังไม่สามารถบ่งช้ีได้ว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับใด เช่น ระดับ

การรับรู้นโยบายการปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์ ความเข้าใจเน้ือหาสาระของแผนยุทธศาสตร์ เป็น

ต้น จึงจำเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีมาตรวัดเปรียบเทียบคุณภาพของผลที่ได้ โดยสามารถเทียบเคียงข้อมูลแบบ

รายปี หรือเทียบเคียงผลการประเมินกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสม

ในการประกอบการกำหนดแนวทางการสื่อสารทศิทางของกรมที่เหมาะสมต่อไป 

3. การศึกษาช่องทางในการสื ่อสารที ่สามารถสร้างการจดจำและการรับรู้ในระดับจิตวิทยาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ หรือการศึกษาวิธีการสื่อสารจากหน่วยงาน เพื่อผลักดันให้บุคลากรในองค์การจดจำและ
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เข้าใจทิศทาง แผนยุทธศาสตร์ รวมถึงค่านิยมของกรม ซึ่งจะเป็นข้อมูลส าคัญในการพัฒนาแนวทางการ
สื่อสารของกรมต่อไป 

4. จากการการศึกษาระดับการรับรู้และความเข้าใจทิศทางองค์การของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ผลการประเมินจะเป็นข้อมูลในเชิงปริมาณที่มีการประมวลผลและแสดงค่าทางสถิติ ในกรณีที่มีประเด็นที่
สนใจและต้องการข้อมูลในเชิงลึกเพ่ิมเติม อาจจ าเป็นเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลในประเด็นเหล่านั้น ซึ่ง
นอกจากวิธีทอดแบบสอบถามแล้ว สามารถก าหนดระเบียบวิธีวิจัยในรูปแบบอ่ืน ๆ ควบคู่กันไปตามความ
เหมาะสม เช่น การสัมภาษณ์กลุ่ม การทบทวนผลการศึกษาจากวิจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ผลการศึกษา
ที่ต้องการ 
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ภาคผนวก 1 

ตารางสถิต ิ
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ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มตัวอย่างบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ลักษณะกลุ่มประชากร ร้อยละ 
เพศ  

- ชาย 13.05 
- หญิง 86.95 

อายุ  
- 20 -29 ปี 8.86 
- 30 – 39 ปี 28.48 
- 40 – 49 ปี 37.55 
- 50 – 60 ปี ขึ้นไป 25.11 

ระดับการศึกษา  
- ต่ ากว่าปริญญาตรี 4.22 
- ปริญญาตรี 54.22 
- ปริญญาโท 36.50 
- ปริญญาเอก  5.06 

ประเภทบุคลากร  
- อ านวยการ 2.53 
- ช านาญการพิเศษ 17.93 
- ช านาญการ 40.30 
- ปฏิบัติการ 13.92 
- ปฏิบัติงานขึ้นไป 6.54 
- พนักงานและลูกจ้าง 18.78 

ภารกิจตามกระบวนงาน     
- ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 47.84 
- วิจัยและพัฒนา 16.81 
- รับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ 2.16 
- งานสนับสนุน/งานบริหาร 33.19 
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ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มตัวอย่างบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ลักษณะกลุ่มประชากร ร้อยละ 
เพศ  

- ชาย 13.05 
- หญิง 86.95 

อายุ  
- 20 -29 ปี 8.86 
- 30 – 39 ปี 28.48 
- 40 – 49 ปี 37.55 
- 50 – 60 ปี ขึ้นไป 25.11 

ระดับการศึกษา  
- ต่ ากว่าปริญญาตรี 4.22 
- ปริญญาตรี 54.22 
- ปริญญาโท 36.50 
- ปริญญาเอก  5.06 

ประเภทบุคลากร  
- อ านวยการ 2.53 
- ช านาญการพิเศษ 17.93 
- ช านาญการ 40.30 
- ปฏิบัติการ 13.92 
- ปฏิบัติงานขึ้นไป 6.54 
- พนักงานและลูกจ้าง 18.78 

ภารกิจตามกระบวนงาน     
- ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 47.84 
- วิจัยและพัฒนา 16.81 
- รับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ 2.16 
- งานสนับสนุน/งานบริหาร 33.19 
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ช่องทางการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ช่องทาง ร้อยละ 
สมุดโน๊ต/ไดอารี่กรม 0.63 
เสียงตามสาย 3.59 
แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนร่วมงาน 16.03 
สื่อออนไลน์ 16.67 
E-mail 22.57 
website 35.65 
ป้ายประกาศ 39.24 
ผ่านการประชุม 39.87 
ถ่ายทอดผ่านผู้บริหารของหน่วยงาน 49.16 
หนังสือราชการ 64.77 

 

 

ช่องทางท่ีบุคลากรต้องการให้สื่อสารแผนยุทธศาสตร์ 

ช่องทาง ร้อยละ 
คุยกับหัวหน้างาน 0.04 
โปสเตอร์ 0.07 
สมุดบันทึก 0.11 
จัดอบรมยุทธศาสตร์ 0.14 
เสียงตามสาย 3.91 
สื่อออนไลน์ 7.40 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 8.91 
อีเมล์ 13.10 
ผ่านการประชุม 13.77 
เว็บไวต์ 16.03 
หนังสือราชการ 18.00 
ถ่ายทอดผ่านผู้บริหาร 18.53 

รวม 100.00 
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คะแนนเฉลี่ยทัศนะคติการรับรู้และเข้าใจแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
ประเด็น 

 

ทัศนะคติระดับการรับรู้และเข้าใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

5 4 3 2 1 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ท่านรับรู้และมีความเข้าใจต่อแนว
ทางการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาล 

2.63 24.07 65.21 7.88 0.22 3.09 0.86 

2. ท่านรับรู้และมีความเข้าใจต่อนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

2.19 25.82 61.93 9.63 0.44 3.08 0.87 

3. ท่านรับรู้และมีความเข้าใจต่อวิสัยทัศน์
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

5.92 52.41 39.47 1.75 0.44 3.48 0.94 

4. ท่านรับรู้และมีความเข้าใจต่อภาพรวม
ของภารกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

5.90 53.93 38.21 1.97 0.00 3.51 0.90 

5. ท่ า น รั บ รู้ แ ล ะ มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ต่ อ
เป้าประสงค์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

4.38 52.52 40.70 2.41 0.00 3.53 1.62 

6. ท่านคิดว่ าวิสั ยทัศน์  พันธกิ จ  และ
เป้าประสงค์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
ความท้าทายต่อองค์กร 

11.57 57.64 28.38 2.40 0.00 3.66 0.95 

7. ท่านคิดว่ าวิสั ยทัศน์  พันธกิ จ  และ
เป้าประสงค์กรมวิทยาศาสตร์-การแพทย์
สามารถส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อการ
ปฏิบัติงานของท่าน 

7.02 56.36 31.58 4.61 0.44 3.51 0.98 

8. ท่านคิดว่ าวิสั ยทัศน์  พันธกิ จ  และ
เป้าประสงค์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
ความชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

3.52 53.19 37.80 4.62 0.88 3.40 0.96 

9. ท่านคิดว่ าวิสั ยทัศน์  พันธกิ จ  และ
เป้าประสงค์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สามารถเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกรมได้ 

3.50 49.67 41.36 4.81 0.66 3.38 0.93 

10. ท่านคิดว่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และ
เป้าประสงค์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สามารถสะท้อนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต 

3.71 51.75 39.96 4.37 0.22 3.42 0.91 

11. ท่านคิดว่าผลการด า เนินงานของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม 

5.69 45.30 43.98 4.60 0.44 3.39 0.94 
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คะแนนเฉลี่ยทัศนะคติการรับรู้และเข้าใจแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
ประเด็น 

 

ทัศนะคติระดับการรับรู้และเข้าใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

5 4 3 2 1 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ท่านรับรู้และมีความเข้าใจต่อแนว
ทางการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาล 

2.63 24.07 65.21 7.88 0.22 3.09 0.86 

2. ท่านรับรู้และมีความเข้าใจต่อนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

2.19 25.82 61.93 9.63 0.44 3.08 0.87 

3. ท่านรับรู้และมีความเข้าใจต่อวิสัยทัศน์
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

5.92 52.41 39.47 1.75 0.44 3.48 0.94 

4. ท่านรับรู้และมีความเข้าใจต่อภาพรวม
ของภารกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

5.90 53.93 38.21 1.97 0.00 3.51 0.90 

5. ท่ า น รั บ รู้ แ ล ะ มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ต่ อ
เป้าประสงค์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

4.38 52.52 40.70 2.41 0.00 3.53 1.62 

6. ท่านคิดว่ าวิสั ยทัศน์  พันธกิ จ  และ
เป้าประสงค์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
ความท้าทายต่อองค์กร 

11.57 57.64 28.38 2.40 0.00 3.66 0.95 

7. ท่านคิดว่ าวิสั ยทัศน์  พันธกิ จ  และ
เป้าประสงค์กรมวิทยาศาสตร์-การแพทย์
สามารถส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อการ
ปฏิบัติงานของท่าน 

7.02 56.36 31.58 4.61 0.44 3.51 0.98 

8. ท่านคิดว่ าวิสั ยทัศน์  พันธกิ จ  และ
เป้าประสงค์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
ความชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

3.52 53.19 37.80 4.62 0.88 3.40 0.96 

9. ท่านคิดว่ าวิสั ยทัศน์  พันธกิ จ  และ
เป้าประสงค์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สามารถเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกรมได้ 

3.50 49.67 41.36 4.81 0.66 3.38 0.93 

10. ท่านคิดว่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และ
เป้าประสงค์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สามารถสะท้อนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต 

3.71 51.75 39.96 4.37 0.22 3.42 0.91 

11. ท่านคิดว่าผลการด า เนินงานของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม 

5.69 45.30 43.98 4.60 0.44 3.39 0.94 
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ประเด็น 

 

ทัศนะคติระดับการรับรู้และเข้าใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

5 4 3 2 1 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

12. ท่ า น คิ ด ว่ า ค่ า นิ ย ม ข อ ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ “เปิดใจ ใฝ่รู้ 
คู่คุณธรรม น าหลักวิชาการ” สามารถสื่อ
ถึ งอั ตลั กษณ์  และพฤติ กร รม ในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง บุ ค ล า ก ร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ 

9.63 53.39 33.48 3.06 0.44 3.55 0.97 

13. ในปัจจุบันหน่วยงานของท่านได้มีการ
ถ่ายทอดตัวช้ีวัดของหน่วยงานสู่ระดับบุคคล
เพื่อการประเมินผลเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน 

11.14 50.66 31.00 5.24 1.97 3.51 1.04 

14. ท่านได้รับการพัฒนาที่ เหมาะสมที่
ตอบสนองต่อเป้าหมายภารกิจหน่วยงาน
ของท่าน 

3.49 48.47 40.61 6.33 1.09 3.35 0.94 

15. กรมได้ให้การสนับสนุนทรัพยากรที่
เพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของ
ท่าน 

3.94 35.01 50.11 8.75 2.19 3.18 0.98 

16. ท่ า น คิ ด ว่ า ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พ.ศ. 2559 – 
2563 ส่งผลให้ท่านปฏิบัติงานได้ตรงกับ
เป้าหมายของกรม 

3.71 46.29 46.07 3.28 0.66 3.37 0.90 

17. ท่ า น มี ก า ร น า แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2559 – 
2563 ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

3.94 45.73 47.05 2.84 0.44 3.37 0.91 
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ความเข้าใจเนื้อหาสาระแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ าแนกตามเพศ 

 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Diviation) 

สัมประสิทธิ์ของความผันแปร 
(Coefficient of variation) 

ชาย 54.89 12.94 23.57 
หญิง 58.24 12.45 21.38 

 

 

จ าแนกตามอายุ 

 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Diviation) 

สัมประสิทธิ์ของความผันแปร 
(Coefficient of variation) 

20 -29 ปี 55.75 13.08 23.46 
30 – 39 ปี 55.80 12.93 23.17 
40 – 49 ปี 58.94 12.21 20.72 
50 – 60 ปี ขึ้นไป 57.84 12.53 21.65 

 

 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Diviation) 

สัมประสิทธิ์ของความผันแปร 
(Coefficient of variation) 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 56.67 12.57 22.17 
ปริญญาตรี 56.84 12.15 21.37 
ปริญญาโท 58.38 13.64 23.37 
ปริญญาเอก 58.68 9.67 16.48 
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ความเข้าใจเนื้อหาสาระแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ าแนกตามเพศ 

 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Diviation) 

สัมประสิทธิ์ของความผันแปร 
(Coefficient of variation) 

ชาย 54.89 12.94 23.57 
หญิง 58.24 12.45 21.38 

 

 

จ าแนกตามอายุ 

 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Diviation) 

สัมประสิทธิ์ของความผันแปร 
(Coefficient of variation) 

20 -29 ปี 55.75 13.08 23.46 
30 – 39 ปี 55.80 12.93 23.17 
40 – 49 ปี 58.94 12.21 20.72 
50 – 60 ปี ขึ้นไป 57.84 12.53 21.65 

 

 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Diviation) 

สัมประสิทธิ์ของความผันแปร 
(Coefficient of variation) 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 56.67 12.57 22.17 
ปริญญาตรี 56.84 12.15 21.37 
ปริญญาโท 58.38 13.64 23.37 
ปริญญาเอก 58.68 9.67 16.48 
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จ าแนกตามกระบวนงาน 

 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Diviation) 

สัมประสิทธิ์ของความผันแปร 
(Coefficient of variation) 

ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ 

57.17 11.98 20.95 

วิจัยและพัฒนา 58.76 13.08 22.27 
รับรองมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการ 

55.00 10.54 19.17 

งานสนับสนุน/งานบริหาร 57.47 13.17 22.92 

 

 

จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Diviation) 

สัมประสิทธิ์ของความผันแปร 
(Coefficient of variation) 

พนักงานและลูกจ้าง 54.96 12.92 23.50 
ปฏิบัติการ 56.06 13.36 23.83 
ช านาญการ 57.11 12.09 21.17 
ปฏิบัติงานขึ้นไป 58.33 11.79 20.20 
ช านาญการพิเศษ 61.08 12.82 20.99 
ผู้บริหาร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 62.50 9.73 15.57 
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การทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัย 

ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม - ช่วงอายุ 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 31.948a 18 .022 
Likelihood Ratio 32.024 18 .022 

Linear-by-Linear Association .089 1 .765 

N of Valid Cases 474   
 

 

 

การได้รับการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ - ประเภทบุคลากร 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 16.035a 5 .007 
Likelihood Ratio 14.097 5 .015 

Linear-by-Linear Association 6.717 1 .010 

N of Valid Cases 466   
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การทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัย 

ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม - ช่วงอายุ 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 31.948a 18 .022 
Likelihood Ratio 32.024 18 .022 

Linear-by-Linear Association .089 1 .765 

N of Valid Cases 474   
 

 

 

การได้รับการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ - ประเภทบุคลากร 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 16.035a 5 .007 
Likelihood Ratio 14.097 5 .015 

Linear-by-Linear Association 6.717 1 .010 

N of Valid Cases 466   
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ความเข้าใจเนื้อหาสาระของแผนยุทธศาสตร์ - ประเภทบุคลากร 

One Way ANOVA 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 2148.498 5 429.700 2.752 .018 
Within Groups 73069.505 468 156.131     
Total 75218.003 473       

 

 

 

ความเข้าใจเนื้อหาสาระของแผนยุทธศาสตร์ – เพศ 

One Way ANOVA 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 990.368 2 495.184 3.142 .044 
Within Groups 74227.635 471 157.596     
Total 75218.003 473       
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ภาคผนวก 2 

แบบสอบถาม 
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ภาคผนวก 2 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามการรับรูแ้ละเข้าใจต่อนโยบายการปฏิบัติราชการและ 
แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ  

(  ) ชาย (  ) หญิง 

1.2 อายุ   
(  ) ต่ ากว่า 20 ปี  (  ) 20 -29 ปี (  ) 30 – 39 ปี 
(  ) 40 – 49 ปี (  ) 50 – 60 ปี ขึ้นไป  

1.3 ระดับการศึกษา 
(  ) ต่ ากว่าปริญญาตรี (  ) ปริญญาตรี (  ) ปริญญาโท 
(  ) ปริญญาเอก  (  ) อ่ืนๆ  

ค าชี้แจง :  
1. แบบทดสอบชุ ดนี้ มี วั ตถุประสงค์ เ พ่ือวั ดการรับ รู้ และ เข้ า ใจแผนปฏิบัติ ร าชการ

กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก า รแพทย์ ป ระจ าปี ง บประมาณ พ .ศ .  2561  ของบุ คล าก ร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือใช้ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการและช่องทางการ
สื่อสารแผนปฏิบัติราชการ 

2. แบบส ารวจแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 การรับรู้และเข้าใจต่อนโยบายการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อนโยบายการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

3. โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องตามความเป็นจริง 
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1.4 ประเภทบุคลากร 
(  ) ข้าราชการ (  ) พนักงานราชการ (  ) ลูกจ้างประจ า 
(  ) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (  ) ลูกจ้างชั่วคราว    (  ) อื่นๆ โปรดระบุ…………….. 

1.5 ประเภทต าแหน่ง (ส าหรับข้าราชการ)  
(  ) ผู้บริหารระดับสูง (  ) ผู้อ านวยการกอง/ส านัก (  ) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(  ) ผู้เชี่ยวชาญ (  ) ช านาญการพิเศษ (  ) ช านาญการ 
(  ) ปฏิบัติการ (  ) ปฏิบัติงานขึ้นไป  

1.6 ภารกิจตามกระบวนงาน    
(  ) ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (  ) วิจัยและพัฒนา 
(  ) รับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ (  ) งานสนับสนุน/งานบริหาร 

 

ตอนที่ 2 การรับรู้และเข้าใจต่อนโยบายการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2.1 ท่านเคยได้รับการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของกรมหรือไม่ 

(  ) เคย (  ) ไม่เคย 

2.2 หากท่านเคยได้รับการสื่อสารท่านได้รับทราบผ่านช่องทางใดบ้าง (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ช่องทาง) 
(  ) หนังสือราชการ (  ) ผ่านการประชุม 
(  ) ถ่ายทอดผ่านผู้บริหาร/หัวหน้าของหน่วยงาน (  ) เสียงตามสาย 
(  ) บอร์ดประชาสัมพันธ์/ป้ายประกาศ (  ) การแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน 
(  ) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ (  ) E – mail 
(  ) เว็บไซต์ (  ) อื่นๆ โปรดระบุ……………………. 

2.3 โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องที่ท่านเลือก 
หัวข้อ ความคิดเห็นของท่าน 

ใช่ ไม่ใช่ 
1. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับแนวคิดประเทศไทย 4.0 ไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกัน   
2. ปัจจุบันประเทศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13   
3. เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี คือ “มั่นคง มั่งคั่ง มั่นใจ”   
4. วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข คือ “เป็นองค์กรหลักด้าน

สุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี”  
  

5. วิสัยทัศน์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็น
องค์การชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคอาเซียน 
ภายในปี พ.ศ. 2563” 

  

6. “สื่อสารสาธารณะในภาวะที่ต้องพ่ึงพาข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุขของประเทศและเอเชีย” เป็นหนึ่งในพันธกิจตามแผนยุทธศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ฉบับปัจจุบัน 
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1.4 ประเภทบุคลากร 
(  ) ข้าราชการ (  ) พนักงานราชการ (  ) ลูกจ้างประจ า 
(  ) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (  ) ลูกจ้างชั่วคราว    (  ) อื่นๆ โปรดระบุ…………….. 

1.5 ประเภทต าแหน่ง (ส าหรับข้าราชการ)  
(  ) ผู้บริหารระดับสูง (  ) ผู้อ านวยการกอง/ส านัก (  ) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(  ) ผู้เชี่ยวชาญ (  ) ช านาญการพิเศษ (  ) ช านาญการ 
(  ) ปฏิบัติการ (  ) ปฏิบัติงานขึ้นไป  

1.6 ภารกิจตามกระบวนงาน    
(  ) ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (  ) วิจัยและพัฒนา 
(  ) รับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ (  ) งานสนับสนุน/งานบริหาร 

 

ตอนที่ 2 การรับรู้และเข้าใจต่อนโยบายการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2.1 ท่านเคยได้รับการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของกรมหรือไม่ 

(  ) เคย (  ) ไม่เคย 

2.2 หากท่านเคยได้รับการสื่อสารท่านได้รับทราบผ่านช่องทางใดบ้าง (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ช่องทาง) 
(  ) หนังสือราชการ (  ) ผ่านการประชุม 
(  ) ถ่ายทอดผ่านผู้บริหาร/หัวหน้าของหน่วยงาน (  ) เสียงตามสาย 
(  ) บอร์ดประชาสัมพันธ์/ป้ายประกาศ (  ) การแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน 
(  ) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ (  ) E – mail 
(  ) เว็บไซต์ (  ) อื่นๆ โปรดระบุ……………………. 

2.3 โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องที่ท่านเลือก 
หัวข้อ ความคิดเห็นของท่าน 

ใช่ ไม่ใช่ 
1. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับแนวคิดประเทศไทย 4.0 ไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกัน   
2. ปัจจุบันประเทศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13   
3. เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี คือ “มั่นคง มั่งคั่ง มั่นใจ”   
4. วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข คือ “เป็นองค์กรหลักด้าน

สุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี”  
  

5. วิสัยทัศน์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็น
องค์การชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคอาเซียน 
ภายในปี พ.ศ. 2563” 

  

6. “สื่อสารสาธารณะในภาวะที่ต้องพ่ึงพาข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุขของประเทศและเอเชีย” เป็นหนึ่งในพันธกิจตามแผนยุทธศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ฉบับปัจจุบัน 
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หัวข้อ ความคิดเห็นของท่าน 
ใช่ ไม่ใช่ 

7. “พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการตอบสนองปัญหาทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุข” เป็นหนึ่งในเป้าประสงคต์ามแผนยุทธศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ฉบับปัจจุบัน 

  

8. “การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ” เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ฉบับปัจจุบัน 

  

9. “ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ” เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

10. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายเพ่ือการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุล
ชีพ เป็นโครงการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

11. ระบบ KPI Reporter เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

  

 
2.4 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านได้น าทิศทางองค์กร เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์และ
นโยบายการด าเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร  

(   ) ก าหนดทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานระดับหน่วยงาน     
(   ) ใช้ในการก าหนดตัวชี้วัดของหน่วยงาน/ระดับบุคคล     
(   ) วางแผนบริหารจัดการด้านงบประมาณของหน่วยงาน     
(   ) เป็นแนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการ     
(   ) ประเมินผลการด าเนินงานในการเลื่อนขั้นต าแหน่ง/เงินเดือน     
(   ) วางแนวทางพัฒนาคุณภาพภายในหน่วยงาน 

(   ) วางแนวทางการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน     
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อนโยบายการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3.1 โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องที่ท่านเลือก 

 
 

ประเด็นการรับรู้และเข้าใจ 

ระดับการรับรู้และเข้าใจ 

5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

1. ท่านรับรู้และมีความเข้าใจตอ่แนวทางการขับเคลื่อนประเทศของ
รัฐบาล 

     

2. ท่านรับรู้และมีความเข้าใจตอ่นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข 

     

3. ท่านรับรู้และมีความเข้าใจตอ่วิสัยทัศน์ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

     

4. ท่านรับรู้และมีความเข้าใจตอ่ภาพรวมของภารกิจ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
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ประเด็นการรับรู้และเข้าใจ 

ระดับการรับรู้และเข้าใจ 

5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

5. ท่านรับรู้และมีความเข้าใจตอ่เป้าประสงค์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

     

6. ท่านคิดว่าวสิัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความท้าทายต่อองค์กร 

     

7. ท่านคิดว่าวสิัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์กรมวิทยาศาสตร์-
การแพทย์สามารถส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อการปฏิบัติงานของท่าน 

     

8. ทา่นคดิวา่วิสยัทัศน์ พนัธกจิ และเปา้ประสงค์กรมวทิยาศาสตร์ - 
การแพทย์มคีวามชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัตไิด ้

     

9. ท่านคิดว่าวสิัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทยส์ามารถเสริมสร้างความมุ่งมัน่ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกรมได้ 

     

10. ท่านคิดว่าวสิัยทัศน์ พนัธกจิ และเป้าประสงค์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทยส์ามารถสะท้อนแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

     

11. ท่านคิดว่าผลการด าเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเหมาะสม 

     

12. ท่านคิดว่าค่านิยมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ “เปิดใจ ใฝ่รู้ 
คู่คุณธรรม น าหลักวิชาการ” สามารถสื่อถึง 
อัตลักษณ์ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ด้ 

     

13. ในปัจจุบันหน่วยงานของท่านได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดของ
หน่วยงานสู่ระดับบุคคลเพื่อการประเมินผลเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน 

     

14. ท่านได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมที่ตอบสนองต่อเป้าหมาย
ภารกิจหน่วยงานของท่าน 

     

15. กรมได้ให้การสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานของทา่น 

     

16. ท่านคิดว่ายุทธศาสตร์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  
พ.ศ. 2559 – 2563 ส่งผลให้ท่านปฏิบัตงิานได้ตรงกบัเป้าหมาย
ของกรม 

     

17. ท่านมีการน าแผนยทุธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 
2559 – 2563 ไปใช้ในการปฏิบตัิงาน 
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความท้าทายต่อองค์กร 

     

7. ท่านคิดว่าวสิัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์กรมวิทยาศาสตร์-
การแพทย์สามารถส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อการปฏิบัติงานของท่าน 

     

8. ทา่นคดิวา่วิสยัทัศน์ พนัธกจิ และเปา้ประสงค์กรมวทิยาศาสตร์ - 
การแพทย์มคีวามชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัตไิด ้

     

9. ท่านคิดว่าวสิัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทยส์ามารถเสริมสร้างความมุ่งมัน่ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกรมได้ 

     

10. ท่านคิดว่าวสิัยทัศน์ พนัธกจิ และเป้าประสงค์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทยส์ามารถสะท้อนแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

     

11. ท่านคิดว่าผลการด าเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเหมาะสม 

     

12. ท่านคิดว่าค่านิยมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ “เปิดใจ ใฝ่รู้ 
คู่คุณธรรม น าหลักวิชาการ” สามารถสื่อถึง 
อัตลักษณ์ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ด้ 

     

13. ในปัจจุบันหน่วยงานของท่านได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดของ
หน่วยงานสู่ระดับบุคคลเพื่อการประเมินผลเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน 

     

14. ท่านได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมที่ตอบสนองต่อเป้าหมาย
ภารกิจหน่วยงานของท่าน 

     

15. กรมได้ให้การสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานของทา่น 

     

16. ท่านคิดว่ายุทธศาสตร์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  
พ.ศ. 2559 – 2563 ส่งผลให้ท่านปฏิบัตงิานได้ตรงกบัเป้าหมาย
ของกรม 

     

17. ท่านมีการน าแผนยทุธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 
2559 – 2563 ไปใช้ในการปฏิบตัิงาน 

     

 
 
 
 



37       การศึกษาการรับรู้ทิศทางองคก์ารของบุคลากรกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์การศึกษาการรับรู้ทิศทางองคก์ารของบุคลากรกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์     37 

-37 - 

3.2 ท่านคิดว่าช่องทางไหนเหมาะสมกับการสื่อสารยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
(โปรดใส่หมายเลขเรียงล าดับเพียง 3 ช่องทาง จากล าดับมากไปหาน้อย 3 >> 1) 

(……….) หนังสือราชการ (……….) บอร์ดประชาสัมพันธ์/ป้ายประกาศ 

(……….) ผ่านการประชุม (……….) เว็บไซต ์ 
(……….) ถ่ายทอดผ่านผู้บริหาร/หัวหน้าของหน่วยงาน (……….) E – mail 
(……….) เสียงตามสาย (……….) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ 
(……….) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………….  

 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่น ๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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ภาคผนวก 3 
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ภาคผนวก 3 
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ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2559-2563 

วิสัยทัศน์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชีย 
ภายในปี พ.ศ. 2563 
พันธกิจ 

1. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข 

2. เฝ้าระวัง ประเมิน ส่ือสารแจ้งเตือนภัย และก าหนดมาตรการ การจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัย
สุขภาพ 

3. ก าหนดมาตรฐานและพัฒนาห้องปฏิบัติการและเป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข 

4. บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในฐานะ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง 

5. พัฒนาและก าหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6. สื่อสารสาธารณะในภาวะที่ต้องพ่ึงพาข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ

และเอเชีย 
ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1. สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
2. พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัย ในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข 
3. ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
4. ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าหมายการให้บริการกรม 
1. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่น าไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสุขภาพ 
2. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและ

สามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการจากการก าหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4. ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการที่มีสมรรถนะ คุณภาพและศักยภาพทางห้องปฏิบัติการ

ในระดับมาตรฐานสากล 
5. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลและการบริการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

กลยุทธ์กรม 
1. เสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรในการยกระดับองค์ความรู้ งานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ที่

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและของประเทศ 
2. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการยกระดับเป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการทางแพทย์

และสาธารณสุข 
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3. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการก าหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ 

4. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการก าหนดมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
และเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายภายในและภายนอกประเทศ 

5. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการยกระดับการบริหารจัดการโดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

ผลผลิต 
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ 
ผลผลิตที่ 2 : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย

และสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ 
ผลผลิตที่ 3 : เป็นหน่วยงานกลางก าหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดของประเทศ 
ผลผลิตที่ 4 : เป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของ

ประเทศและภูมิภาคเอเชีย 
ผลผลิตที่ 5 : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพและมีความเป็นเลิศทางด้าน

การบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลัก 

ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ 
กิจกรรมหลักที่  1 ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย ควบคุม ป้องกันและรักษาโรค 
กิจกรรมหลักที่  2 ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและยกระดับงานวิจัยและนวั ตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุขและชุมชน 

ผลผลิตที่ 2 : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย
และสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ 

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้
มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือเป็น
ระบบเฝ้าระวังพยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ 

ผลผลิตที่ 3 : เป็นหน่วยงานกลางก าหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดของประเทศ 

กิจกรรมหลักที่ 1 : ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือก าหนดมาตรการและ
พัฒนาเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรมหลักท่ี 2 : บริการและสนับสนุนการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด 

ผลผลิตที่ 4 : เป็นหน่วยงานหลักในการก าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชีย 

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข
ในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย 
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3. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการก าหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ 

4. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการก าหนดมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
และเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายภายในและภายนอกประเทศ 

5. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการยกระดับการบริหารจัดการโดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

ผลผลิต 
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ 
ผลผลิตที่ 2 : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย

และสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ 
ผลผลิตที่ 3 : เป็นหน่วยงานกลางก าหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดของประเทศ 
ผลผลิตที่ 4 : เป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของ

ประเทศและภูมิภาคเอเชีย 
ผลผลิตที่ 5 : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพและมีความเป็นเลิศทางด้าน

การบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลัก 

ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ 
กิจกรรมหลักที่  1 ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย ควบคุม ป้องกันและรักษาโรค 
กิจกรรมหลักที่  2 ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและยกระดับงานวิจัยและนวั ตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุขและชุมชน 

ผลผลิตที่ 2 : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย
และสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ 

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้
มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือเป็น
ระบบเฝ้าระวังพยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ 

ผลผลิตที่ 3 : เป็นหน่วยงานกลางก าหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดของประเทศ 

กิจกรรมหลักที่ 1 : ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือก าหนดมาตรการและ
พัฒนาเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรมหลักท่ี 2 : บริการและสนับสนุนการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด 

ผลผลิตที่ 4 : เป็นหน่วยงานหลักในการก าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชีย 

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข
ในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย 
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กิจกรรมหลักที่ 2 กำหนดมาตรฐาน และพัฒนาผลงานทางวิชาการทางห้องปฏิบัต ิการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย 

ผลผลิตท่ี 5 : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพและมีความเป็นเลิศทางด้าน
การบริหารจัดการ 

กิจกรรมหลักที ่ 1 : พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการ /การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กิจกรรมหลักท่ี 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 แผนยุทธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสขุ) 

จุดยืนองค์กร (positioning)  
ส่วนกลาง พัฒนานโยบาย กำกับ ติดตาม ประเมินผล  
ส่วนภูมิภาค (เขตสุขภาพ) บริหารจัดการหน่วยบริการ และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  

วิสัยทัศน์ (vision)  
เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี  

พันธกิจ (mission)  
พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และย่ังยืน  

เป้าหมาย (intention)  
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน  

ค่านิยม (core value) MOPH : Mastery , Originality , People-centered approach, Humility  
Mastery คือ การเป็นผู้นำ สามารถควบคุมตนเองได้ ไม่หลงไปตามความโลภ ความโกรธ ความหลง  
Originality คือ การเป็นผู้ริเริ่มในสิ่งใหม่ นวัตกรรมใหม่ๆ  
People-centered approach คือ ให้ความสำคัญกับผู้ป่วย ผู้ป่วยคือศูนย์กลาง  
Humility คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน  

ยุทธศาสตร์หลัก  

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ได้แบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ 16 แผนงาน 48 
โครงการ โดยมีรายละเอียดแผนงานดังน้ี  
1) Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและความปูองกันโรคเป็นเลิศ)  

1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย  
1.2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
1.3 ความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
1.4 การบรหิารจัดการสิง่แวดล้อม  

2) Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)  
2.1 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ  
2.2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
2.3 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  
2.4 ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติและเขตเศรษฐกจิพิเศษ  

3) People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)  
3.1 การวางแผนความต้องการอัตรากาลังคน 

3.2 การผลิตและพฒันากาลังคน  
3.3 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบรหิารจัดการกาลงัคนด้านสุขภาพ  
3.4 การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนและภาคประชาสงัคมด้านสุขภาพ  
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 แผนยุทธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสขุ) 

จุดยืนองค์กร (positioning)  
ส่วนกลาง พัฒนานโยบาย กำกับ ติดตาม ประเมินผล  
ส่วนภูมิภาค (เขตสุขภาพ) บริหารจัดการหน่วยบริการ และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  

วิสัยทัศน์ (vision)  
เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี  

พันธกิจ (mission)  
พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และย่ังยืน  

เป้าหมาย (intention)  
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน  

ค่านิยม (core value) MOPH : Mastery , Originality , People-centered approach, Humility  
Mastery คือ การเป็นผู้นำ สามารถควบคุมตนเองได้ ไม่หลงไปตามความโลภ ความโกรธ ความหลง  
Originality คือ การเป็นผู้ริเริ่มในสิ่งใหม่ นวัตกรรมใหม่ๆ  
People-centered approach คือ ให้ความสำคัญกับผู้ป่วย ผู้ป่วยคือศูนย์กลาง  
Humility คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน  

ยุทธศาสตร์หลัก  

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ได้แบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ 16 แผนงาน 48 
โครงการ โดยมีรายละเอียดแผนงานดังน้ี  
1) Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและความปูองกันโรคเป็นเลิศ)  

1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย  
1.2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
1.3 ความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
1.4 การบรหิารจัดการสิง่แวดล้อม  

2) Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)  
2.1 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ  
2.2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
2.3 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  
2.4 ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติและเขตเศรษฐกจิพิเศษ  

3) People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)  
3.1 การวางแผนความต้องการอัตรากาลังคน 

3.2 การผลิตและพฒันากาลังคน  
3.3 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบรหิารจัดการกาลงัคนด้านสุขภาพ  
3.4 การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนและภาคประชาสงัคมด้านสุขภาพ  
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4) Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)  
4.1 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ  
4.2 ระบบหลักประกันสุขภาพ  
4.3 ความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ และการคุ้มครอบผู้บริโภค  
4.4 ระบบธรรมาภิบาล 
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รายช่ือคณะผู้จัดท า 
นางสาววรางคณา อ่อนทรวง ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ  ที่ปรึกษา 

นายจุมพต สังข์ทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะผู้จัดท า 

นายปุญญภัค ถายา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  คณะผู้จัดท า 

นางสาวชิสา นันทกิจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  คณะผู้จัดท า 

นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   คณะผู้จัดท า 

นางสาวลัดดาวัลย์ วงค์ชาชม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   คณะผู้จัดท า 

นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   คณะผู้จัดท า 






