โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
ศูนย์สุพรรณบุรี

บทสรุปผู้บริหาร
โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ประจาปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมจริยกุล 1 ชั้น 1 อาคาร 27 (Rmutsb Sport Center)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ด้วยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้กาหนดจัดโครงการตรวจ
สุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมจริยกุล 1 ชั้น 1
อาคาร 27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์ พระนครศรีอยุธยา หันตรา วัตถุประสงค์เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลในการดูแลด้านสุ ขภาพอนามัย ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยกองพัฒ นานักศึกษา
เป็น ผู้รั บผิ ดชอบดาเนิน การคัดเลื อกสถานประกอบการผู้ให้บริการตรวจสุ ขภาพนักศึกษา สาหรับให้ บริการแก่
นักศึกษาใหม่ ทั้ง 4 ศูน ย์พื้นที่ โดยประโยชน์ของการประเมินผลในครั้งนี้เพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุงการจัด
โครงการให้เกิดประสิทธิภาพและเผยแพร่ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งโครงการได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
เครื่องมือแบบประเมินผลโครงการฯโดยการกรอกข้อมูลลงในระบบผ่านการสแกน QR CODE และได้ดาเนินการ
วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินด้วยโปรแกรม SPSS for Windows โดยแบ่งลักษณะของแบบสอบถามออกเป็น
3 ส่วน ได้แก่ ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อ
โครงการฯ และ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ซึง่ มีรายละเอียดของการให้บริการตรวจสุขภาพ ดังนี้
1. ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
2. วัดความดันโลหิต ชีพจร
3. เจาะเลือด
4. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
5. ตรวจสายตา
6. ตรวจวัดสายตา
7. เอ็กซ์เรย์
8. ตรวจปัสสาวะ
ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ เป็นนักศึกษาใหม่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จานวน 632 คน จากจานวน
นักศึกษาใหม่ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ทั้งหมด 692 คน คิดเป็นร้อยละ 91.32 มีการประเมินผลความพึงพอใจใน
การดาเนินงานโครงการฯ โดยได้รับข้อมูลจากการสแกน QR CODE เพื่อทาแบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 573 ชุด
คิดเป็นร้อยละ 90.66 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ข้อมู ล ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็นเพศหญิ ง จานวน 381 คน คิด เป็ น
ร้อยละ 66.50 รองลงมาเป็นเพศชาย จานวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 สถานภาพเป็นนักศึกษาทั้งหมด
จานวน 573 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 257 คน
คิดเป็นร้อยละ 44.85 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 21.46
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40 คณะศิลปศาสตร์ จานวน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.07 และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 8.28

ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อโครงการตรวจสุขภาพนั กศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561 พบว่า
ความพึงพอใจภาพรวมต่อการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 คิดเป็นร้อยละ
90.20 โดยความสะดวกในการให้บริการและการลงทะเบียน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.80 รองลงมาคือความรวดเร็วในการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 การตรวจร่างกายโดยแพทย์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.60 การชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.40 ด้านมารยาทของผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่า กับ 4.46
คิดเป็น ร้อยละ 89.20 การเจาะเลือดและการเอ็กซเรย์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่า กับ 4.43
คิดเป็นร้อยละ 88.60 ด้านข้อมูลในการให้บริการตรวจสุขภาพและการตรวจวัดสายตา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.40 การวัดความดันโลหิต ชีพจร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 คิดเป็นร้อยละ 87.80 การตรวจสายตาและการตรวจปัจสาวะ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 คิดเป็นร้อยละ 87.00 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จานวนนักศึกษาที่ทาแบบสอบถามข้อมูลที่ได้รับกลับมา จานวน 573 ชุด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลาดับที่
ข้อมูลทั่วไป
1
เพศ
ชาย
หญิง
รวมทั้งสิ้น
2
สถานภาพ
นักศึกษา
รวมทั้งสิ้น
3
คณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

จานวน

ร้อยละ

192
381
573

33.50
66.50
100.00

573
573

100.00
100.00

123
257
94
47
52
573

21.46
44.85
16.40
8.28
9.07
100.00

จากตารางที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จานวน 381 คน
คิดเป็นร้อยละ 66.50 รองลงมาเป็นเพศชาย จานวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 สถานภาพเป็นนักศึกษาทั้งหมด
จานวน 573 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 257 คน
คิดเป็นร้อยละ 44.85 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 21.46
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40 คณะศิลปศาสตร์ จานวน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.07 และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 8.28
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ
เกณฑ์การประเมิน
1.00 - 1.99 > น้อยที่สุด 2.00 - 2.49 > น้อย
4.50 - 5.00 > มากที่สุด

2.50 - 3.49 > ปานกลาง 3.50 - 4.49 > มาก

ตารางที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อโครงการฯ
รายการประเมิน
1. ข้อมูลในการให้บริการตรวจสุขภาพ
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ
3. ความสะดวกในการให้บริการ
4. ขั้นตอนการให้บริการ
4.1 ลงทะเบียน
4.2 ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
4.3 วัดความดันโลหิต ชีพจร
4.4 เจาะเลือด
4.5 ตรวจร่างกายโดยแพทย์
4.6 ตรวจสายตา
4.7 ตรวจวัดสายตา
4.8 เอ็กซ์เรย์
4.9 ตรวจปัสสาวะ
5. มารยาทของผู้ให้บริการ
6. ภาพรวมของการดาเนินงาน

X

SD.

4.42
4.50
4.54

.683
.686
.688

ความพึงพอใจ
ร้อยละ
ระดับ
88.40
มาก
90.00 มากที่สุด
90.80 มากที่สุด

4.54
4.47
4.39
4.43
4.48
4.35
4.42
4.43
4.35
4.46
4.51

.685
.686
.677
.685
.686
.674
.691
.682
.671
.744
.686

90.80
89.40
87.80
88.60
89.60
87.00
88.40
88.60
87.00
89.20
90.20

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา
2561 พบว่าความพึงพอใจภาพรวมต่อการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51
คิดเป็นร้อยละ 90.20 โดยความสะดวกในการให้บริการและการลงทะเบียน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.80 รองลงมาคือความรวดเร็วในการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 การตรวจร่างกายโดยแพทย์ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 คิดเป็ นร้อยละ 89.60 การชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ค่ าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.47 คิด เป็ น ร้ อ ยละ 89.40 ด้านมารยาทของผู้ ให้ บริการ มีความพึงพอใจอยู่ใ นระดั บ
มาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.46 คิดเป็นร้ อยละ 89.20 การเจาะเลือดและการเอ็กซเรย์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.60 ด้านข้อมูลในการให้บริการตรวจสุขภาพและการตรวจวัดสายตา
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.40 การวัดความดั นโลหิต ชีพจร มีความ
พึงพอใจอยู่ ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 คิดเป็นร้อยละ 87.80 การตรวจสายตาและการตรวจปัจสาวะ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 คิดเป็นร้อยละ 87.00 ตามลาดับ

