
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวทางการสรุปรายงานผลการดําเนินงาน  
และแบบประเมินความพึงพอใจ 

สํานักงานป้องกันและควบคุมโรคที ่๙ จังหวัดนครราชสีมา 
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แนวทางการสรุปรายงานผลการดาํเนินงาน และแบบประเมินความพึงพอใจ 

 วัตถุประสงค์  
เพ่ือบันทึกการประชุม และเขยีนรายงานการประชุมได้ถูกต้องตามรูปแบบ และใช้ภาษาในการ

เขียนได้อย่างเหมาะสม 

 คําอธบิาย 

 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่
ประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยมีรูปแบบการเขียนรายงานการประชุมดังน้ี 
 1. รายงานการประชุม ให้ระบุช่ือหน่วยงาน หรือเรื่องที่จะประชุม  
 2. ครั้งที่ ให้ลงคร้ังที่ประชุม และปีที่ประชุมเป็นรายปี เช่น ครั้งที่ 1/2559  
 3. วัน เดือน ปี ให้ลงวันที่ เดือน และ พ.ศ. ที่ประชุม เช่น วันที่ 10 มกราคม 2559 
 4. ณ ให้ลงช่ือสถานที่ที่ประชุม  
 5. ผู้มาประชุม ให้ลงช่ือผู้ที่มาประชุม  
 6. ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี) ให้ลงช่ือผู้ที่ไม่สามารถมาประชุมได้ พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ไม่สามารถมา
ประชุมได้ โดยใส่สาเหตุไว้ในวงเล็บท้ายช่ือ  
 7. ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) ให้ลงช่ือผู้ที่ได้เข้าร่วมประชุม  
 8. เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม  
 9. ข้อความ ให้เขียนหัวเรื่องหรือญัตติที่จะประชุมเรียงตามลําดับไป โดยทั่วไปแล้ว ระเบียบวาระที่ 
1 จะเป็น “เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ” จากนั้นระเบียบวาระต่าง ๆ มาก็เป็นไปตามลําดับเรื่องที่
ประชุม ดังน้ี 
  (1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  (2) เรื่องการรับรองรายงานประชุม 
  (3) เรื่องสืบเน่ือง (ถ้ามี) 
  (4) เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
  (5) เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  (6) เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 10. เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม ไม่ควรลงว่า “ปิดประชุมเวลา” 
 11. ผู้จดรายงานการประชุม ให้ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งพิมพ์ช่ือเต็มและนามสกุล ของผู้จดรายงาน
การประชุมไว้ใต้ลายมือช่ือ ในรายงานการประชุมครั้งน้ันด้วย  
 ตัวอย่างแบบฟอร์ม (เอกสารหมายเลข 1) 
 
 
 
 
 
 
 

1. รายงานการประชุม 
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 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการสรุปสาระสําคัญของผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดสําคัญที่ได้รับการถ่ายทอดจาก
หน่วยงานลงสู่กลุ่ม แบบสรุปย่อตามขั้นตอนกาดําเนินงาน เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคคลทั่วไป ซึ่งไม่จําเป็นต้อง
เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นๆ รับทราบถึงผลการดําเนินงานที่ได้ดําเนินการเป็นที่เรียบร้อย 

 

 คําอธิบาย 
 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร ต้องสั้น กระชับ และได้ใจความ ซึ่งโดยปกติจะไม่เกิน 1-3 หน้ากระดาษ
ขนาด A4 และใช้ถ้อยคําที่เข้าใจง่าย ไม่เน้นศัพท์เทคนิคมากจนเกินไป และระบุผู้สรุป ผู้ตรวจสอบ และลง
วัน เดือน ปี ที่สรุปทุกคร้ัง ประกอบด้วยหัวข้อดังน้ี 
 1. ความเป็นมา  
 2. วัตถุประสงค์ 
 3. ผลการดําเนินงาน 
 4. ปัจจัยความสําเร็จ 
 5. ปัญหา อุปสรรค 
 6. ข้อเสนอแนะ 
 ตัวอย่างแบบฟอร์ม (เอกสารหมายเลข ๒) 
  
 

 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการสรุปสาระสําคัญของผลการดําเนินงานต่างๆ อย่างคร่าวๆ เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคคล
ทั่วไป ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นๆ รับทราบถึงผลการดําเนินงานที่ได้ดําเนินการเป็นที่
เรียบร้อย  
 คําอธิบาย 
 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร ต้องสั้น กระชับ และได้ใจความ ซึ่งโดยปกติจะไม่เกิน 1-3 หน้ากระดาษ
ขนาด A4 และใช้ถ้อยคําที่เข้าใจง่าย ไม่เน้นศัพท์เทคนิคมากจนเกินไป และระบุผู้สรุป ผู้ตรวจสอบ และลง
วัน เดือน ปี ที่สรุปทุกคร้ัง ประกอบด้วยหัวข้อ ดังน้ี 
 1. ความเป็นมา ระบุ 
 2. วัตถุประสงค์ 
 3. ผลการดําเนินงาน 
 4. ปัจจัยความสําเร็จ 
 5. ปัญหา อุปสรรค 
 6. ข้อเสนอแนะ 
 ตัวอย่างแบบฟอร์ม (เอกสารหมายเลข ๓) 
 
 
 

2. บทสรปุผูบ้ริหาร (Executive Summary) ตัวชี้วัด 

3. บทสรปุสําหรบัผูบ้รหิาร (Executive Summary) ผลการดําเนนิงาน  
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 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมอบรมสําหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือนํา
ข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและวางแผนพัฒนาหลักสูตรในการจัดอบรมคร้ังต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

  คําอธิบาย 
 ระบุหน่วยงานท่ีจัดประชุมลงในหัวแบบประเมินความพึงพอใจโครงการประชุม และลงวนั เวลา 
สถานที่ ทีใ่ช้จดัการประชุม และในส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการประชุม ให้ระบุช่ือโครงการที่จัด
ประชุมให้ครบถ้วน  
 ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจฯ สําหรับบุคลากรภายใน (เอกสารหมายเลข 4) 
 

 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมอบรมสําหรับบุคลากรภายนอกหน่วยงาน เพ่ือนํา
ข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและวางแผนพัฒนาหลักสูตรในการจัดอบรมคร้ังต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

 คําอธิบาย 
 ระบุหน่วยงานที่จัดประชุมลงในหัวแบบประเมินความพึงพอใจโครงการประชุม และลงวัน เวลา 
สถานที่ ที่ใช้จัดการประชุม และในส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการประชุม ให้ระบุช่ือโครงการที่จัด
ประชุมให้ครบถ้วน  
 ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจฯ สําหรับบุคลากรภายนอก (เอกสารหมายเลข 5) 
 

 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อกระบวนงานต่างๆ ของ

หน่วยงาน เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและวางแผนพัฒนากระบวนงานของ
หน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

 คําอธิบาย 
ระบุงานบริการกระบวนงานท่ีต้องการให้ผู้รับบริการประเมิน และระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กระบวนงาน ในแบบประเมินส่วนที่ ๒.๑ ให้ระบุกระบวนงานท่ีต้องการประเมิน และระบุช่ือหน่วยงาน ให้
ครบถ้วน  
 ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการฯ (เอกสารหมายเลข 6) 

 
 

4. แบบประเมินความพงึพอใจโครงการประชุม/อบรม สําหรบับคุลากรภายใน (ของหน่วยงาน) 

5. แบบประเมินความพงึพอใจโครงการประชุมสําหรบับคุลากรภายนอก (ของหน่วยงาน) 

6. แบบประเมินความพงึพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รบับรกิาร (งานบริการกระบวนงาน) 
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 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของบุคลการ ถึงการใช้ประโยชน์คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ เพ่ือนําผล

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพของคู่มือการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

 

 คําอธิบาย 
ระบุช่ือคู่มือการปฏิบัติงานที่ ต้องการให้ผู้รับบริการประเมินให้ชัดเจน ตามตัวอย่าง

แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อคู่มือการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ผ่าน
ระบบออนไลน์ (PMS Online)  
 ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือการปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 7) 

 

7. แบบประเมินความพงึพอใจที่มีต่อคู่มือการปฏบิตังิาน 



ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รูปแบบการเขียนรายงานการประชุม 

 
รายงานการประชุม.......................................... 

ครั้งที่......./................ 
เมื่อวันที่................................................... 
ณ ..................................................... 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
  1. นาย.............................................. ตําแหน่ง...........................................      ประธาน 
  2. นาย.............................................. ตําแหน่ง...........................................       
  3. นาย.............................................. ตําแหน่ง...........................................       
  4. นาย.............................................. ตําแหน่ง...........................................       
  5. นาย.............................................. ตําแหน่ง...........................................       
  6. นาย.............................................. ตําแหน่ง...........................................      เลขานุการ 

7. นาย.............................................. ตําแหน่ง...........................................      ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นาย..............................................  
  2. นาย..............................................  

3. นาย..............................................  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นาย..............................................  
  2. นาย..............................................  

3. นาย..............................................  
 

เริ่มประชุมเวลา……………. น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 

วาระที่ 1.     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
        ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
        ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 2.     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
                     เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่............../...........เมื่อวันที่.............................................ให้ที่
ประชุมรับรอง 
         มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

เอกสารหมายเลข 1 
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วาระที่ 3.     เรื่องสืบเน่ือง(ถ้ามี) 
          3.1...................................................................................................................................................... 
               ................................................................................................................................................................................ 
         มติ  ที่ประชุม............. 
          3.2...................................................................................................................................................... 
               ................................................................................................................................................................................ 
         มติ  ที่ประชุม............. 

วาระที่ 4.     เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
          4.1...................................................................................................................................................... 
               ................................................................................................................................................................................. 
         มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
              4.2...................................................................................................................................................... 
              ................................................................................................................................................................................. 
          มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ 5.     เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
        5.1....................................................................................................................................................... 
              ................................................................................................................................................................................. 
          มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 
              5.2...................................................................................................................................................... 
               ................................................................................................................................................................................ 
          มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 

วาระที่ 6.    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
             6.1....................................................................................................................................................... 
             ................................................................................................................................................................................. 
          มติ  ที่ประชุม………. 
             6.2...................................................................................................................................................... 
              ................................................................................................................................................................................ 
          มติ  ที่ประชุม………. 

เลิกประชุมเวลา…………………. น. 
             (...........................................) 
              ผู้จดรายงานการประชุม  
        (...........................................) 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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1. ความเป็นมา  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
2. วัตถุประสงค ์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
3. ผลการดําเนินงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
4. ปญัหา อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
   
5. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
  
6. ความตอ้งการสนบัสนนุจากส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

................................ผู้สรุป 
…………………..ผู้ตรวจสอบ 
ลงวันที่............................. 

 
 

 
  

 
 

แบบฟอร์มบทสรปุผูบ้รหิารการดาํเนินงานตามตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ ……………………………………………………………………………………. 
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(ตัวอย่าง) บทสรุปผูบ้รหิาร 

ตัวชี้วัด MOU_02 ระดบัความสําเร็จของการประเมินผลการปฏบิตัริาชการบคุลากรของกลุ่มพฒันาองค์กร 
รอบ 6 เดือน (1 ตลุาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559) 

1. ความเป็นมา  
 ด้วยสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ได้กําหนดตัวช้ีวัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มิติประสิทธิภาพ MOU_02 ตัวช้ีวัดร่วมของทุกกลุ่ม (Common KPI) ระดับ
ความสําเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรของกลุ่ม (5 ขั้นตอน) โดยมีการดําเนินงาน 2 องค์ประกอบ 
ดังน้ี 1.  ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators: KPIs) 2.  พฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะ(Competency)    

2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้มีประสทิธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

3. ผลการดําเนินงาน 
 เป้าหมาย รอบ 6 เดือน ถึงขัน้ตอนที่ 5 รอบ 6 เดือนแรก ตามรายละเอียดดังน้ี    
ขั้นตอนที ่ รายละเอียดการดําเนนิงาน คะแนน 

1 จัดทํา OS Matrix ของกลุ่ม และตาราง RPUI กลุ่มพัฒนาองค์กร ส่งผ่านงานการเจ้าหน้าที่ ตาม
หนังสือที่ สธ 0458.6/23 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2559  

1 
คะแนน 

2 จัดทํา PMS รายบุคคล (ทุกคน) ในรูปแบบเอกสาร ครั้งที่ 1  ส่งผ่านงานการเจ้าหน้าที่ ตาม
หนังสือที่ สธ 0458.6/23 ลงวันที่ 18 ม.ค. 59 และแก้ไข PMS ตามข้อเสนอแนะ พร้อมลง
นามรับทราบสง่งานการเจ้าหน้าที่ ตามหนังสือที่ สธ 0458.6/42  ลงวันที่ 4 ก.พ. 2559  

1 
คะแนน 

3 จัดสร้าง PMS รายบุคคล ในระบบ PMS Online เตรียมพร้อมรับการประเมิน แล้วเสร็จวันที่ 
13 ก.พ. 2559  และรายงานผลการปฏิบัติราชการ/แนบหลักฐานการปฏิบัติราชการ ในระบบ 
DPIS แล้วเสร็จ วันที่ 24 ก.พ. 2559 

1.5 
คะแนน 

4 หัวหน้ากลุ่มประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ข้าราชการ และพนักงานราชการ) ในระบบ PMS 
Online ภายในวันที่ 4 มี.ค. 2559 และส่งผลคะแนนประเมินแบบกระดาษ PMS ของบุคลากร 
(ทุกคน) มาที่งานการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 10 มี.ค. 2559 (ยังไม่ถึงระยะเวลาดําเนินการ) 

 

5 จัดทําบทสรุปผู้บริหาร ผลการดําเนินการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัด MOU รอบ 6 เดือนแรก 
เสนอผู้อํานวยการ ผ่านกลุ่มพัฒนาองค์กร ตามหนังสือที่ สธ 0458.6/66 ลงวันที่ 23 ก.พ. 
2559 

0.5 
คะแนน 

4. ปจัจัยความสําเร็จ: หัวหน้ากลุ่มและบุคลากรในกลุ่มให้ความสําคญัต่อการดําเนินงานตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรรอบ 6 เดือนแรก ปี 2559 และใหค้วามร่วมมือดําเนินการภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

5. ปญัหาและอุปสรรค: การถ่ายระดับตัวช้ีวัดจากหน่วยงานลงสู่กลุ่มงาน ช้าเกินไปจึงทําให้ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดําเนินการ 

6. ข้อเสนอแนะ: จัดประชุมสื่อสารถ่ายระดับตัวช้ีวัดจากหน่วยงานใหร้วดเร็วขึ้น เพ่ือจะเพ่ิมระยะเวลาในการจัดทาํ
ตัวช้ีวัดรายบุคคล  
        นางจันทกานต์ วลัยเสถียร/ผูส้รุป 
        นางน่ิมนวล ปุณยหทัยพงศ์/ผู้ตรวจทาน 
        ลงวันที่............................................... 
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แบบฟอร์มบทสรปุสําหรบัผู้บรหิาร (Executive Summary) 
ผลการดําเนนิงาน........................................................................................................ 

 
1. ความเป็นมาของปญัหา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
2. วัตถุประสงค ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
3. วิธีการดาํเนินงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

4. ผลการดําเนินงาน/ผลลพัธ ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................   

5. ปญัหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................  

 

................................ผู้สรุป 
…………………..ผู้ตรวจสอบ 
ลงวันที่............................. 
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(ตัวอย่าง) บทสรุปสําหรบัผูบ้รหิาร (Executive Summary) 
ในการอบรมเชิงปฏบิตักิารเพื่อพฒันาบคุลากรให้มีสมรรถนะหลักของกรมควบคุมโรค I-SMART 

“หลกัสตูรพฒันาตน พฒันาทีม สูเ้ปา้หมายเดียวกนั” 
ระหว่างวันที่ 14-23 ธันวาคม 2554 

 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
 

1. ความเป็นมา          
 ด้วยกรมควบคุมโรคมีวิสัยทัศน์ในการกําหนดเส้นทางเดิน คือ เป็นองค์กรช้ันนําระดับนานาชาติที่สังคมเช่ือถือ
และไว้วางใจ เพ่ือปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการภายในปี2563    ทั้งน้ี
ได้กําหนดสมรรถนะหลัก หรือ ค่านิยมร่วมกันในการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ได้ต้ังเป้าหมายเอาไว้    ดังน้ันบุคลากรของกรมควบคุมโรค ควรมีการรับรู้และพัฒนาในด้าน ความ
ซื่อสัตย์  มีจิตบริการ  ทํางานอย่างมืออาชีพ   มุ่งผลสัมฤทธ์ิ  มีนํ้าใจ และรู้จักการทํางานเป็นทีม หรือ I-SMART 
ประกอบกับผลการประเมินความรู้ และการรับรู้ในปี2554  ผลปรากฏว่าการรับรู้เรื่องI-SMART มีบุคลากรรับรู้
และมีความรู้เพียงร้อยละ44      ดังน้ันกลุ่มพัฒนาองค์กรจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร พัฒนา
ตน พัฒนาทีม สู้เป้าหมายเดียวกัน แบ่งเป็นผู้บริหารจํานวน 2รุ่น คือ รุ่นที่ 1และรุ่นที่ 2 และกลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่
คือรุ่นที่ 3 ทั้ง โดยทั้ง 3 รุ่นจัดระหว่างวันที่ 14-23 ธันวาคม 2554 ที่อําเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา  
2. วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม 

1. เพ่ือพัฒนายกระดับความรู้เรื่อง I-SMARTของบุคลากรสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 
 2. เพ่ือพัฒนาทีมบุคลากรให้มีแนวทางในการทํางานสู่เป้าหมายเดียวกันขององค์กร 
3. วิธีการการจัดอบรม    
 เป็นการอบรมในลักษณะ Play and Learn  เพ่ือปรับทัศนะคติในการทํางานผ่านการเล่นเกมส์  (Rally)  เน้น
ฝึกแนวคิดการทํางานเป็นทีม และแปลความหมายสู่ I-SMART และเน้นการทํากิจกรรมร่วมกันของผู้เข้าประชุมใน
แต่ละรุ่น   ทั้งกิจกรรมภาคกลางวันละกิจกรรมภาคกลางคืน ทั้งน้ีมีการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม( Pre 
- Post test ) ด้วยเคร่ืองมือของ อาจารย์สุพจน์ ธาราภรณ์ศิลป์ ซึ่งเป็นวิทยากรหลักจากบริษัทโปรเอ็มไอที จํากัด 
และแบบประเมินความพึงพอใจที่ประยุกต์มาจากเคร่ืองมือประเมินคุณภาพการอบรมของกรมควบคุมโรคปี พ.ศ. 
2554  
4. ผลการดําเนินการอบรม     
 มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งหมด 3รุ่น เป็นจํานวน 154 คน ผลการทดลองความรู้เรื่อง    I-SMART และวิธีการสร้าง
ทีม  ก่อนและหลังการอบรมพบว่าค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนหลังการอบรมเพ่ิมมากขึ้นทั้ง 3รุ่น และผลการ
ประเมินความพึงพอใจตามแบบประเมิน    พบว่าทั้ง3รุ่นมีความพึงพอใจในประเด็นที่ประเมินคือ   ความสามารถ
ในการถ่ายทอดของวิทยากร       เทคนิคการฝึกอบรม    ปัจจัยเก้ือหนุนในการอบรม        ความพึงพอใจโดย
ภาพรวม    และการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต     ทุกประเด็นคะแนนการการประเมิน  อยู่ในระดับมาก  
ถึงมากที่สุด   มีมากกว่าร้อยละ85  

สําหรับการอบรมในรุ่นที่ 3 (คนรุ่นใหม่) เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นกําลังสําคัญในการกําหนดทิศทางของ
องค์กรในอนาคต ต่อจากรุ่นที่ในรุ่น1,2 มีเข้าอบรมทังสิ้น 41คน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการอบรมคร้ังน้ีมาก 
ถึงมากที่สุด โดยให้ความพึงพอใจประเด็นการถ่ายทอด การสื่อสารของวิทยากรมากที่สุด คือ ร้อยละ94.91 โดย
ในระหว่างการอบรมในรุ่นที่ 3 น้ีผู้จัดการอบรมได้ทําการประเมินผู้เข้าอบรมโดยการสังเกตเชิงพฤติกรรมแบบมี
ส่วนร่วม ของผู้เข้าอบรมท้ัง 41 คน พบว่าทุกคนให้ความสนใจและต้ังใจต่อการอบรมในครั้งน้ีเป็นอย่างดี มีการ
ตอบสนองและมีส่วนร่วมอย่างน่าพอใจ และทุกคนมีความสุขขณะการอบรมและให้แนวคิดในภาพบวกต่อองค์กร
เป็นอย่างดี ที่สําคัญในรุ่นที่ 3 น้ี ทางวิทยากรได้ให้ผู้เข้าอบรมทํากิจกรรมสร้างสะพานเพ่ือการต้ังเป้าหมายเดียวกัน 
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โดยแบ่งเป็นทีมทั้งหมด 5 ทีม  เพ่ือเรียนรู้เรื่องการต้ังเป้าหมายการทํางาน การต้ังเป้าหมายชีวิต  ที่สําคัญให้ทุก
กลุ่มได้ช่วยกันคิดวิเคราะห์การสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กรกลุ่มละ2โครงการผลท่ีได้ดังน้ี 

กลุ่มที่ 1 -สร้างระบบบริหารจัดการโดยใช้ Social Network 
  -การสร้างรูปแบบการอบรมและการรับรองมาตรฐานในการควบคุมโรคให้กับเครือข่าย 

กลุ่มที่ 2 -การสร้างพิพิธภัณฑ์ด้านกีฏวิทยา 
  -การสร้างภาพลักษณ์องค์กร  การสร้าง Brand  

กลุ่มที่ 3 -การสร้างวิทยากรมืออาชีพรุ่นใหม่แทนรุ่นพ่ีที่ประสบความสําเร็จและเป็นที่ยอมรับของ
เครือข่าย 
  -การเขียนหลักสูตร Online Youtube หรือการจัดทําสื่อ  Electronic 

กลุ่มที่ 4 -พัฒนาการรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาที่เหมาะสม 
  -การนําผลงานวิชาการหรือนวัตกรรมเก่ามาประยุกต์ใช้ ตามความเหมาะสม 

กลุ่มที่ 5 -สร้างDPCK5 Board Casting เพ่ือสื่อสารความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงการ
ป้องกันควบคุมโรคสําหรับประชาชน                                

-สร้างDPCK5  Alert  ด้านบริหารงานบุคคลเช่นประวัติการทํางาน  การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการดําเนินการต่อหลังการอบรมทั้ง 3 รุ่น 
 1. ควรมีการจัดกิจกรรมกระตุ้น ปลุกเร้า เรื่อง I-SMART โดยบูรณาการกับกิจรรมในโอกาสสําคัญต่างๆ  
 2. ควรเปิดเวทีนํา นวัตกรรมที่ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3 คิดทั้งกลุ่ม 5 กลุ่ม  ทั้งหมด 10 นวัตกรรมมาหารือ
จัดลําดับความสําคัญ พิจารณาความเป็นไปได้ โดยให้น้องๆซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ได้คิดและออกแบบเอง โดยมีรุ่นพ่ีให้
คําปรึกษาและคอย ให้กําลังใจเพ่ือสร้างแรงจูงใจ (ไม่ควรDominate ) เพ่ือให้คนรุ่นใหม่ได้เกิดความภาคภูมิใจและ
เป็นการทํางานร่วมกันของรุ่นพ่ีและรุ่นน้องในองค์กร 
 3. ผู้บริหาร  นักวิชาการ ที่ทําหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ควรมีการฝึกอบรมการนําเสนอแบบมืออาชีพเพ่ือ
การสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นแบบมืออาชีพ และไปในทิศทางเดียวกัน 
 4. ควรมีการสร้างคนรุ่นใหม่มาแทนคนรุ่นเดิมที่เป็นผู้เช่ียวชาญในแต่ละเรื่องแต่ละโรค แบบ Coaching หรือ 
On the job training   
 5. ควรมีหลักสูตรการอบรมสําหรับผู้บริหาร  เรื่องการสื่อสารทางบวกและการบริหารความขัดแย้งของคนใน
องค์กรแบบ Win Win Situation    
 
 

        นางจันทกานต์ วลัยเสถียร/ผูส้รุป 
        นางน่ิมนวล ปุณยหทัยพงศ์/ผู้ตรวจทาน 
        ลงวันที่............................................... 
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แบบประเมินความพึงพอใจโครงการประชุมสําหรับบุคลากรภายใน (ของหน่วยงาน).................................................................... 

วัน เวลา สถานที่......................................................................................... 
********************************************************************************** 

คําช้ีแจง   ขอความร่วมมือจากท่าน ทําเครื่องหมาย  ท่ีสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่าน เพื่อนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
และวางแผนพัฒนาหลักสูตรในการจัดอบรมครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
๑. เพศ    1) ชาย   2) หญิง 
๒. อายุ     1) 20 – 29 ปี  2) 30 – 39 ปี  3) 40 – 49 ปี  4) 50 ปี ข้ึนไป 
๓. ตําแหน่งปัจจุบัน  
  1) ข้าราชการ  
      - ท่ัวไป  ปฏิบัติงาน  ชํานาญงาน   อาวุโส 
      - วิชาการ  ปฏิบัติการ  ชํานาญการ   ชํานาญการพิเศษ  เช่ียวชาญ   
  2) พนักงานราชการ      3) ลูกจา้งประจํา        4) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการประชุม (ระบุช่ือโครงการ) ……………………………………………………………………. 
๒.๑ โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจ เพียงใด 
 พึงพอใจมากท่ีสุด   พึงพอใจมาก    พึงพอใจปานกลาง             พึงพอใจน้อย            พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 ไม่พึงพอใจ โปรดระบุ สาเหตุท่ีทําให้ท่านไม่พงึพอใจเพือ่ให้คณะทํางานนําไปปรับปรงุต่อไปได ้

....................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................... 
๒.๒ ในประเด็นตอ่ไปน้ี ท่านพึงพอใจเพียงใด 

ข้อท่ี ประเด็นท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
ด้านเน้ือหาและรูปแบบการเรียนรู้ 
1 หัวข้อและเน้ือหาการบรรยายมีความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของโครงการ     
2 หัวข้อและเน้ือหาการบรรยายมีความเหมาะสมตอ่การพฒันาความรู้และทกัษะของบุคลากร     
3 กิจกรรมการเรยีนรู ้ช่วยใหเ้ข้าใจความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรบับุคลากรไดม้ากข้ึน     
4 เน้ือหาท่ีเรียนรู้มปีระโยชน์ต่อผู้เข้ารว่มโครงการ     
5 ระยะเวลาในการจัดกจิกรรมพัฒนาความรู้และทักษะท่ีจําเป็น ตา่งๆ มคีวามเหมาะสม     

ด้านวิทยากร 
6 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถและประสบการณต์รงกับหวัข้อ เป็นท่ีน่าเช่ือถือ     
7 วิทยากรจัดลาํดับความสําคัญและความสัมพันธ์ของเน้ือหาได้อย่างต่อเน่ือง     
8 วิทยากรมีความสามารถในการส่ือสาร ถ่ายทอดความรูใ้ห้เข้าใจได้อย่างชัดเจน     
9 วิทยากรสามารถสร้างบรรยากาศกระตุ้นให้เกดิการเรยีนรู้ได้ด ี     

10 วิทยากรเปดิโอกาสในการซักถามการเสนอความคิดเหน็และยอมรับความคิดเห็นของผูเ้ข้ารว่ม     
ด้านสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 
11 ห้องจดัอบรมเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู ้     
12 โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสมและเพียงพอตอ่การใช้งาน     
13 เอกสารประกอบและอปุกรณ์เครื่องเขียนมีความเหมาะสม     
14 คุณภาพและปริมาณของอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดืม่เปน็ท่ีพึงพอใจ     
15 สถานท่ี (เช่น ท่ีจอดรถ  ห้องนํ้า หอ้งประชุม) สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอตอ่การใช้งาน     
16 มีความสะดวกในการเดินทางมายังสถานท่ีจัดอบรม     
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีจดัโครงการฯ 
17 เจา้หน้าท่ีสามารถให้ข้อมลูเกี่ยวกบัโครงการฯ ได้ถูกตอ้ง ชัดเจน     
18 เจา้หน้าท่ีสามารถให้ข้อมลู หรือสนองตอบต่อข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการฯ ได้ทันเวลา     
19 เจา้หน้าท่ีบรกิารดว้ยความย้ิมแย้ม แจ่มใส     
20 เจา้หน้าท่ีอาํนวยความสะดวกตลอดโครงการฯ อย่างเหมาะสม เป็นท่ีพงึพอใจ     
ส่วนท่ี 3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
...........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................... 

          กรุณาส่งคืนผู้จัดฝึกอบรม  ขอขอบคุณ 
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แบบประเมินความพึงพอใจโครงการประชุมสําหรับบุคลากรภายนอก (ของหน่วยงาน)....................................................... 

วัน เวลา สถานท่ี.........................................................................................    
**********************************************************************************        

คําชี้แจง   ขอความร่วมมือจากท่าน ทําเคร่ืองหมาย  ที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของท่าน เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและวางแผน
พัฒนาหลักสูตรในการจัดอบรมคร้ังต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
๔.  เพศ   1) ชาย   2) หญิง 
๑. อายุ     1) 20 – 29 ปี  2) 30 – 39 ปี   3) 40 – 49 ปี   4) 50 ปี ขึ้นไป 
๒. ระดับการศึกษาสูงสุด 
      1)  ประถมศึกษา   2)  มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า   3)  ปริญญาตรี   4)  สูงกว่าปริญญาตรี 
๓. สถานภาพของผู้มารับบริการ 

    1) ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   2) พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน   3) ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว  
   4) เกษตรกร   5) รับจ้างท่ัวไป/กรรมกร  6) นักเรียน/นักศึกษา         7) แม่บ้าน/พ่อบ้าน   

    8) ว่างงาน/ไมม่ีงานทํา    9) อ่ืนๆ (ระบุ) …………….……………..…… 
ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อโครงการประชุม (ระบุชื่อโครงการ) ……………………………………………………………………. 
๒.๑ โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจ เพียงใด 
 พึงพอใจมากท่ีสุด    พึงพอใจมาก    พึงพอใจปานกลาง        พึงพอใจน้อย           พึงพอใจน้อยที่สุด 
 ไม่พึงพอใจ โปรดระบุ สาเหตุที่ทําให้ท่านไม่พึงพอใจเพ่ือให้คณะทํางานนําไปปรับปรุงต่อไปได้ 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................. 
๒.๒ ในประเด็นต่อไปนี้ ท่านพึงพอใจเพียงใด 

ข้อท่ี ประเด็นท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
ด้านเน้ือหาและรูปแบบการเรียนรู้ 
1 หัวข้อและเน้ือหาการบรรยายมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของโครงการ     
2 หัวข้อและเน้ือหาการบรรยายมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาความรู้และทักษะของบคุลากร     
3 กิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยให้เขา้ใจความรู้และทักษะที่จําเป็นสําหรับบุคลากรได้มากขึ้น     
4 เนื้อหาที่เรียนรู้มีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ     
5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะที่จําเปน็ ต่างๆ มีความเหมาะสม     

ด้านวิทยากร 
6 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตรงกับหัวข้อ เป็นที่น่าเชื่อถอื     
7 วิทยากรจัดลําดับความสําคัญและความสัมพันธ์ของเน้ือหาได้อย่างต่อเน่ือง     
8 วิทยากรมีความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน     
9 วิทยากรสามารถสร้างบรรยากาศกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี     

10 วิทยากรเปิดโอกาสในการซักถามการเสนอความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้เขา้ร่วม     
ด้านสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
11 ห้องจัดอบรมเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้     
12 โสตทัศนปูกรณ์มคีวามเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน     
13 เอกสารประกอบและอุปกรณ์เคร่ืองเขียนมีความเหมาะสม     
14 คุณภาพและปริมาณของอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมเป็นที่พึงพอใจ     
15 สถานที่ (เช่น ที่จอดรถ  ห้องน้ํา ห้องประชุม) สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้งาน     
16 มีความสะดวกในการเดินทางมายงัสถานท่ีจัดอบรม     
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีจัดโครงการฯ 
17 เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับโครงการฯ ได้ถูกต้อง ชัดเจน     
18 เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูล หรือสนองตอบต่อข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการฯ ได้ทันเวลา     
19 เจ้าหน้าที่บริการด้วยความย้ิมแยม้ แจ่มใส     
20 เจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกตลอดโครงการฯ อย่างเหมาะสม เป็นที่พึงพอใจ     

ส่วนท่ี 3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................... 

           กรุณาส่งคืนผู้จัดฝึกอบรม  ขอขอบคุณ 
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แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พงึพอใจของผู้รับบริการ 
งานบริการกระบวนงาน..................................................................... 

หน่วยงาน..................................................................... 
 

ส่วนที่ 1 โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน [  ] หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

1. เพศ  
 [   ] หญิง    [   ] ชาย 
 

2. อาย ุ  
 [   ] ต่ํากว่า 2๖ ปี   [   ] 26 – 35 ปี   
         [   ] 36 – 45 ปี             [   ] 46 – 55 ปี   [   ] มากกว่า 55 ปีขึ้นไป 
 

3. วุฒิการศึกษา  
 [   ] ต่ํากว่าปรญิญาตรี       [   ] ปริญญาตร ี                   [   ] สูงกว่าปรญิญาตร ี

 

4. ตําแหน่ง 
[   ] นายแพทย์   [   ] นักวิชาการสาธารณสุข       [   ] นักวิชาการส่งเสริมฯ 
[   ] นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [   ] นักวิชาการพัสด ุ        [   ] นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
[   ] นักจัดการงานทั่วไป            [   ] นักวิชาการเงินและบัญชี     [   ] นักทรัพยากรบุคคล 
[   ] เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [   ] เจ้าพนักงานพัสดุ              [   ] เจ้าหน้าทีธ่รุการ 
[   ] อื่นๆ ระบุ......................................   

 

5. ระดับ 
 [   ] ชํานาญการพิเศษ         [   ] อาวุโส           [   ] ชํานาญการ    [   ] ชํานาญงาน   
 [   ] ปฏิบัติการ    [   ] ปฏิบัติงาน        [   ] ไม่มีระดับ           
 [   ] พนักงานราชการ  [   ] พนักงานกระทรวง  [   ] อื่น ๆ ระบ.ุ.......... 
 
6. หน่วยงาน ระบุ.............................................................................. 

 

 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
คําช้ีแจง: โปรดพิจารณางานบริการของหน่วยงานดังน้ี และทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่าง 
๒.๑ โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจการให้บริการ กระบวนงาน...................................................ของหน่วยงาน

..................................เพียงใด 
 พึงพอใจมากที่สุด    พึงพอใจมาก    พึงพอใจปานกลาง   พึงพอใจน้อย   พึงพอใจน้อยที่สุด 
 ไม่พึงพอใจ โปรดระบุ สาเหตุที่ทําให้ทา่นไม่พึงพอใจเพ่ือให้คณะทํางานนําไปปรับปรุงต่อไปได้ 

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 6 



[17] 
 

 
๒.๒ ในประเด็นต่อไปน้ี ท่านพึงพอใจการให้บริการกระบวนงาน..........................................ของหน่วยงาน

............................ เพียงใด 
 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น  ไม่สามารถ
ประเมินได้ /ไม่
เก่ียวข้อง /ไม่

ทราบ 

พึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 

พึงพอใจ
มาก 
(4) 

พึงพอใจ
ปานกลาง 

(3) 

พึงพอใจ
น้อย  
(2) 

พึงพอใจ
น้อยท่ีสุด 

(1) 

ไม่พึง 
พอใจ 
( ๐ ) 

1. กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ        
1) ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน         
2) ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ        
3) ให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง        
4) ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง แนะนํา 

และมีการแสดงข้ันตอน กระบวนการใน
การให้บริการ 

       

2. เจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรท่ีให้บริการ        
1) ความสุภาพ ย้ิมแย้ม กิริยามารยาทในการ

ให้บริการ หรือการพูดจาด้วยถ้อยคําและ
น้ําเสียงสุภาพ  

       

2) ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และความ
พร้อมในการให้บริการ 

       

3) การตอบข้อซักถาม ให้คําแนะนํา และการ
ให้ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

       

4) การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยความ
เสมอภาค 

       

3. สิ่งอํานวยความสะดวก        
1) มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ 

เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ เว็บไซต์ 
อีเมล์ ฯลฯ      

       

2) มีความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ        
3 )  มี อุ ปกรณ์ / เ ค ร่ื อ ง มือ  ท่ี ช่ ว ย ในกา ร

ปฏิบัติงาน 
       

๔) การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ 
เช่น กล่องรับความคิดเห็น โทรศัพท์ ฯลฯ  

       

4. คุณภาพของการให้บริการ        
1) การให้บริการท่ีได้รับตรงตามความต้องการ        
2) ได้รับบริการท่ีคุ้มค่า เป็นประโยชน์        

 
ส่วนที่ 3 ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน    

......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

**ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม** 
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คําชี้แจง   แบบสอบถามน้ี มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของข้าราชการ และพนักงานราชการ ในสังกัด
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ถึงการใช้ประโยชน์คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online) เพ่ือนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
แก้ไข และพัฒนาคุณภาพของคู่มือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ทั้งน้ี ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ
เป็นอย่างสูง โดยข้อมูลจะถูกวิเคราะห์ เป็นภาพรวม และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
แบบสอบถามน้ี แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ซึ่งประกอบด้วย ดังน้ี 
  ส่วนที่ 1 ข้อมลูส่วนบุคคล  
  ส่วนที ่2 ข้อมลูการรับรู้ การสื่อสาร 
  ส่วนที่ ๓ ระดับความคิดความคิดเห็นต่อคู่มือการปฏิบัติงานฯ ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังน้ี 
     3.1 ด้านเน้ือหา 
     3.2 ด้านรูปแบบของคู่มือ 
     ๓.๓ ด้านประโยชน์ของคู่มือ 
  ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 

-------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
คําแนะนํา กรณุาทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับข้อมูลความเป็นจริงของท่าน 
 ๑.๑  เพศ    ชาย (1)       หญิง (2) 
 ๑.๒  อายุ    ๒๐ – ๓๐ ปี (1)          ๓๑ – ๔๐ ปี (2)    
        ๔๑ – ๕๐ ปี (3)       ต้ังแต่ ๕๑ ปี ขึ้นไป (4) 
 ๑.๓  ระดับการศึกษา 
      ตํ่ากว่าปริญญาตรี  (1)    ปริญญาตรี  (2)    สูงกว่าปริญญาตรี  (3) 
 ๑.๔  ปัจจุบันดํารงตําแหน่งประเภท 
     - ทั่วไป ระดับ     ปฏิบัติงาน  (1)    ชํานาญงาน (2)    อาวุโส (3) 
         - วิชาการ ระดับ    ปฏิบัติการ (4)    ชํานาญการ (5)    ชํานาญการพิเศษ (6)   
        เช่ียวชาญ  (7)           
 ๑.5 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานปัจจุบัน 
       ๕ ปีหรือตํ่ากว่า (1)      มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป - ๑๐ ปี (2)  
         มากกว่า ๑๐ ปีขึ้นไป - ๑๕ ปี (3)    มากกว่า ๑๕ ปีขึ้นไป - ๒๐ปี  (4) 
        มากกว่า ๒๐ ปีขึ้นไป - ๒๕ ปี (5)    มากกว่า ๒๕ ปีขึ้นไป (6)  
 ๑.6 หน้าที่ในงานปัจจุบัน              
         หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายทีม่ีผูใ้ต้บังคับบัญชา (๑)    ผู้ปฏิบัติงาน  (๒) 
 
 
 
 
 

(ตัวอย่าง) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือการปฏบิตัิงาน 
การประเมินผลการปฏบิตัริาชการรายบคุคล ผา่นระบบออนไลน์ (PMS Online)

เอกสารหมายเลข 7 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรบัรู้ การสื่อสาร 
คําแนะนํา กรณุาทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุดตามความเป็นจริง 
๒.๑  ท่านเคยเห็นคู่มือการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online) 
   ไม่เคย (ไม่ต้องตอบแบบสอบถามต่อ)   เคย (ทําแบบสอบถามในส่วนที่ ๒.๒ ส่วนที่ ๓ และส่วนที่ ๔ ต่อ) 
๒.๒  ท่านเคยใช้คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online) 
   ไม่เคย (ไม่ต้องตอบแบบสอบถามต่อ)   เคย (ทําแบบสอบถามในส่วนที่ ๓ และส่วนที่ ๔ ต่อ) 

ส่วนที่ ๓ ความคิดเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อคูมื่อการปฏบิตังิานการประเมินผลการปฏบิตัริาชการผา่นระบบ
ออนไลน์ (PMS Online)  
คําแนะนํา กรณุาทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด 
    โดยระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด 

ประเดน็ 

ระดบัความคดิเห็น 
มากทีส่ดุ

(๕) 
มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อย
ทีส่ดุ 
(๑) 

1. ดา้นเนื้อหา  
1.1 ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย      
1.2 ตรงกับความต้องการของผู้ใช้      
1.3 เป็นปัจจุบัน      
2. ดา้นรปูแบบของคู่มือ  
2.1 การลําดับเน้ือหา สอดคล้องเช่ือมโยงใน
ทุกขั้นตอน 

     

2.2 สั้น กะทดัรัด เข้าใจง่าย      
2.3 ลักษณะรปูแบบ รูปเล่ม น่าสนใจ น่าอ่าน      
3. ดา้นประโยชน์ของคู่มือ  
3.1 สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้      
3.2 สามารถนําไปใช้ให้คําปรึกษาได้      
4.ความพึงพอใจภาพรวม      

 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงคู่มือการปฏบิตังิาน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณทุกท่านในความรว่มมือ 
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 การสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุดของบุคลากร และนําข้อเสนอแนะที่
ได้มาปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด และหาความต้องการหนังสือเข้าห้องสมุด โดยมีประชากรตอบแบบสํารวจเป็นบุคลากร
ในหน่วยงาน (ไม่รวม ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง ๓ แห่ง และด่านควบคุมโรคติดต่อ) จํานวน ๑๗๓ ตอบแบบ
สํารวจ จํานวน ๑๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๐ 
 แบบสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสีมา 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยแบ่งเป็น ๕ ตอน ได้แก่  
  ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสํารวจ 
  ตอนที่ 2 สภาพการใช้บริการห้องสมุด 
  ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด 
  ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
  ตอนที่ ๕ สํารวจความต้องการหนังสือเข้าห้องสมุด 
 เกณฑ์การประมวลผลความพึงพอใจที่มีต่อระดับความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและผลงานของผู้เข้ารับการอบรม 
แยกเป็น ๕ ระดับ และคิดช่วงค่าคะแนนเฉล่ีย โดยคํานวณจากสูตร 
  ช่วงค่าคะแนนเฉล่ีย  = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
                                                  จํานวนอันตรภาคช้ัน    
                                       = ๕ – 1 / ๕ 
                 = ๐.๘  
       ดังน้ัน ช่วงค่าเฉล่ียของคะแนนจึงมีรายละเอียด ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ ๑ เกณฑ์การประมวลผลความพงึพอใจ 

ช่วงค่าคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ 
๔.๒๑ - ๕.00 พึงพอใจมากที่สุด 
๓.๔1 - ๔.2๐ พึงพอใจมาก 
๒.๖๑ - ๓.๔๐ พึงพอใจปานกลาง 
1.๘๑ - 2.๖๐ พึงพอใจน้อย 
1.00 - 1.๘๐ พึงพอใจน้อยที่สุด 

(Likert Scale. 1932. อ้างถึงใน สุบิน ยุระรัช. 2550. ทฤษฎีการวัดทัศนคติ (Theory of Attitude Measurement) 
 

๑. สถานภาพของผูต้อบแบบสํารวจ 
ผลการประเมินสถานภาพของผู้ตอบแบบสํารวจ พบว่า มีผู้ตอบแบบสํารวจเป็นเพศชาย จํานวน 61 คน คิดเป็น

ร้อยละ 39.35 เพศหญิง จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 58.06 และมีผู้ไม่ระบุเพศ จํานวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ 
2.58 

อายุของผู้ตอบแบบสํารวจ ส่วนใหญ่จะมีอายุต้ังแต่ 51 ปีขึ้นไป จํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 41.29 โดยผู้มี
อายุ 20 – 30 ปี มีผู้ตอบแบบสํารวจน้อยที่สุด จํานวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ 6.45 และมีผู้ไม่ระบุอายุ จํานวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.52 รายละเอียดดังตารางที่ 2 

 
 
 

(ตัวอย่าง) สรปุความพงึพอใจต่อการใหบ้ริการห้องสมุด  
สํานักงานปอ้งกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ประจําปงีบประมาณ ๒๕๕๘ 
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ตารางที่ 2 แสดงสถานภาพของผูต้อบแบบสํารวจ (N=155) 

ประเดน็  จํานวน ร้อยละ 
เพศ 

๑. ชาย 61 39.35 
๒. หญิง 90 58.06 
๓. ไม่ระบุ 4 2.58 

อายุ 
๑. ๒๐ – ๓๐ ปี 10 6.45 
๒. ๓๑ – ๔๐ ปี   37 23.87 
๓. ๔๑ – ๕๐ ปี 37 23.87 
๔. ต้ังแต่ ๕๑ ปี ขึน้ไป   64 41.29 
๕. ไม่ระบุ 7 4.52 

 
๒. สภาพการใชบ้ริการห้องสมุด 
 ผลการประเมินสภาพการใช้บริการห้องสมุดของผู้ตอบแบบสํารวจ พบว่า มีผู้เคยใช้บริการจํานวน ๑๓๕ คน คิด
เป็นร้อยละ 87.10 และผู้ไม่เคยใช้บริการจํานวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ 12.90  
 ด้านความถ่ีการเข้าใช้บริการห้องสมุด พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่จะใช้บริการห้องสมุด จํานวน 1 – 2 
ครั้งต่อสัปดาห์ จํานวน ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ 44.52 ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใช้บริการทุกวันเพียง ๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.65 ด้านเวลาการใช้บริการเฉล่ียในแต่ละคร้ัง พบว่า ส่วนใหญ่จะใช้บริการห้องสมุด น้อยกว่า 1 ช่ัวโมงต่อคร้ัง 
จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 47.10 โดยมีผู้ใช้บริการมากกว่า ๒ ช่ัวโมงเพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.65 ส่วน
วัตถุประสงค์ของการใช้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่จะใช้บริการด้านหนังสือและสิ่งพิมพ์ จํานวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ 
28.39 รายละเอียดดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 สภาพการใชบ้รกิารหอ้งสมุด 

ประเดน็ จํานวน ร้อยละ 
การเขา้ใชบ้รกิารหอ้งสมุด (N=155) 

๑. เคย 135 87.10 
๒. ไม่เคย 20 12.90 

ความถ่ีในการเข้าใชบ้ริการห้องสมุด (N=135) 
๑. 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 69 44.52 
๒. 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ 9 5.81 
๓. 5-6 ครั้งต่อสัปดาห์ 8 5.16 
๔. ทุกวัน 1 0.65 
๕. 1 – ๓ ครั้ง/เดือน 13 8.39 
๖. นานๆคร้ัง 30 19.35 
๗. ไม่ระบุ 5 3.23 

เวลาทีเ่ข้าใชบ้ริการโดยเฉลี่ยแตล่ะคร้ัง(N=135) 
๑. น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 73 47.10 
๒. 1-2 ช่ัวโมง 16 10.32 
๓. มากกว่า 2 ช่ัวโมง 1 0.65 
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ประเดน็ จํานวน ร้อยละ 
๔. ไม่แน่นอน 42 27.10 
๕. ไม่ระบุ 23 14.84 

วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้ห้องสมุด(N=135) 
๑. ค้นหาข้อมูล 31 20.00 
๒. ใช้บริการพ้ืนที่น่ังอ่าน 16 10.32 
๓. ใช้บริการหนังสือและสิ่งพิมพ์ 44 28.39 
๔. พักผ่อน 12 7.74 
๕. เป็นจุดนัดพบ  8 5.16 
๖. ประชุม 20 12.90 
๗. ไม่ระบุ 24 15.48 

 
๓. ความพึงพอใจต่อการใหบ้รกิารหอ้งสมุด 

การสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด แบ่งเป็น ๔ ด้านได้แก่ 1) ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการ
สารสนเทศ 2) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของห้องสมุด ๓) ด้านบุคลากรของห้องสมุด และ 4) ด้านสถานที่/สิ่ง
อํานวยความสะดวก โดยมีผลประเมินความพึงพอใจดังน้ี 

๓.๑ ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการห้องสมุดในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.51 โดยประเด็นการประเมินข้อที่ ๒.๑ ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน เข้าใจง่าย มีความพึงพอใจมากที่สุด 
มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.71 และข้อที่ 4.4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพและเพียงพอ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่า
คะแนนเฉล่ีย 3.33  

๓.๒ ความพึงพอใจด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศมีความพึงพอใจภาพรวม ระดับมาก มีค่า
คะแนนเฉล่ีย 3.43 โดยประเด็นการประเมินข้อที่ ๑.๒ ทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการตรงต่อความต้องการ มีความพึง
พอใจมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.46 และข้อที่ ๑.๑ ทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวนเพียงพอต่อความต้องการ มีความ
พึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.41 

๓.๓ ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของห้องสมุดมีความพึงพอใจภาพรวม ระดับมาก มีค่า
คะแนนเฉล่ีย 3.60 โดยประเด็นการประเมินข้อที่ 2.1 ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน เข้าใจง่าย มีความพึง
พอใจมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.71 และข้อที่ 2.3 การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนช้ัน สามารถค้นหาได้ง่ายและ
รวดเร็ว มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.50  

๓.๔ ความพึงพอใจด้านบุคลากรของห้องสมุดมีความพึงพอใจภาพรวม ระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.49 โดยประเด็นการ
ประเมินข้อ 3.3 บุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจ มีความเป็นมิตรเต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดี มีความพึงพอใจมากที่สุด 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.53 และข้อที่ 3.6 บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.44  

๓.๕ ความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอํานวยความสะดวกมีความพึงพอใจภาพรวม ระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.51 
โดยประเด็นการประเมินข้อ 4.2 แสงสว่างมีเพียงพอมีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.65 และข้อที่ 4.4 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพและเพียงพอ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.44 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจต่อการใหบ้รกิารห้องสมุด 

ประเดน็� � S.D. ระดบั 

1. ด้านทรพัยากรห้องสมุดและการบรกิารสารสนเทศ 
   1.1 ทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวนเพียงพอต่อความ
ต้องการ 

3.41 0.737 มาก 

   1.2 ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความ
ต้องการ 

3.46 0.731 มาก 

   1.3 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมยั 3.44 0.740 มาก 
   1.4 สารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้รับตรงความต้องการ 3.41 0.747 มาก 
2. ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการบรกิารของห้องสมุด 
   2.1 ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน เข้าใจ
ง่าย 

3.71 0.760 มาก 

   2.2 การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว 3.59 0.785 มาก 
   2.3 การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น สามารถ
ค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว 

3.50 0.809 มาก 

3. ด้านบคุลากรของห้องสมุด 
   3.1 บุคลากรให้บริการโดยการแต่งกายและมีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสม 

3.47 0.771 มาก 

   3.2 บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและด้วย
กิริยามารยาทที่ดี 

3.53 0.809 มาก 

   3.3 บุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจ มีความเป็นมิตร
เต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดี 

3.53 0.853 มาก 

   3.4 บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 
และมีความพรอ้ม 

3.44 0.860 มาก 

   3.5 บุคลากรให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

3.53 0.809 มาก 

   3.6 บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 3.44 0.843 มาก 
4. ด้านสถานที/่สิ่งอํานวยความสะดวก 
   4.1 จํานวนที่น่ังอ่านเพียงพอ 3.57 0.787 มาก 
   4.2 แสงสว่างมีเพียงพอ 3.65 0.695 มาก 
   4.3 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การศึกษาค้นคว้า 

3.44 0.807 มาก 

   4.4 เครือขา่ยคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 3.33 0.836 ปานกลาง 
   4.5 ความสะอาดภายในห้องสมุด 3.55 0.808 มาก 
5. การบรกิารของห้องสมุดโดยรวม 
   5.1 มคีวามพึงพอใจการให้บริการของห้องสมุด 
(ภาพรวม) 

3.51 0.752 มาก 
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6. ข้อเสนอแนะ  

จุดเด่นที่ประทับใจ 
๑. ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ 

- มีหนังสือหลายหลายและเพียงพอ (๗ คน) 
๒. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของห้องสมุด 

- ขั้นตอนการยืม คืน หนังสือไมยุ่่งยาก (๑ คน) 
๓. ด้านบุคลากรของห้องสมุด 

- มีบุคลากรที่คอยให้บริการประจําอยู่ (๑ คน) 
- มีความเป็นกันเอง (๑ คน) 

๔. ด้านสถานที่/สิง่อํานวยความสะดวก 
-  ห้องสมุดมีความพร้อมสามารถให้บริการได้สะดวก (๑ คน) 

๕. ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ  
- มีการประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ตลอด (๑ คน) 

      จุดที่ควรปรบัปรุง 
๑. ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ 

- ควรมีหนังสือด้านการเป็นวิทยากรด้านต่างๆ (๑ คน) 
- ต้องทําให้เป็นระบบ (๑ คน) 
- มีการสํารวจความต้องการหนังสือปีละ ๒ ครั้ง (๑ คน) 
- คัดหนังสือเก่าออกบ้าง (๑ คน) 
- ในสารบรรณมรีายช่ือหนังสือ แต่ไม่มใีนช้ันวาง (๑ คน) 

๒. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของห้องสมุด 
- แสดงขั้นตอนการสืบคัน การยืม – คืน หนังสือให้ชัดเจน (๓ คน) 
- การให้บริการด้านอ่ืนเช่น การใช้เป็นห้องประชุม (๑ คน) 
- ควรมีการประเมินความพึงพอใจ (๑ คน) 
- มีระบบการ ยืม – คืน หนังสอืออนไลน์ (๑ คน) 

๓. ด้านบุคลากรของห้องสมุด  
- ไม่ควรถักโครเชต์ในเวลาทํางาน (๓ คน) 
- การพัฒนาทักษะด้านบรรณารักษ์ให้บุคลากรประจําห้องสมุด (๑ คน) 
- การค้นหาหนังสือ การแบ่งหมวดหมู่ การดูแลหนังสือ (๑ คน) 
- บุคลากรพูดจาไม่สุภาพ (๑ คน) 
- ควรมีความรู้ด้าน สารบรรณ และบรรณารักษ์ (๑ คน) 

๔. ด้านสถานที่/สิง่อํานวยความสะดวก  
- ควรมีการทํา ๕ ส เพ่ือความสะอาดเรียบร้อย และดูน่าสนใจในการเข้าใช้บริการ (๒ คน) 
- ควรจัดห้องให้เป็นระเบียบมากกว่าน้ี (๑ คน) 
- ผู้ใช้บริการต้องมาค้นหาหนังสือเอง (๑ คน) 
- ห้องมีขนาดเล็กและคับแคบ ควรขยายให้กว้างกว่าน้ีเพราะเป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลด้านวิชาการ (๒ 

คน) 
๕. ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ 

- การประชาสัมพันธ์หนังสือให้หลากหลายช่องทางกว่าเดิม (๑ คน) 
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7. สรปุความต้องการหนังสือเขา้ห้องสมุด  

1. เก่ียวกับบ้านและสวน (๒ คน) 
2. เก่ียวกับความบันเทิง (๑ คน)  
3. คู่มือส่งองค์การแห่งความเป็นเลิศ (๑ คน) 
4. จัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ (๑ คน) 
5. การจัดการนวัตกรรม (๑ คน) 
6. สู่การเป็นเลิศด้วยการบริหารตน บริหารคน และงาน (๑ คน) 
7. ๑๐๑ Deign Methods คู่มือสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร (๑ คน) 
8. การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ (๑ คน) 
9. รหัสลับสูค่วามสําเร็จ NLP (๑ คน) 
10. หนังสือพิมพ์รายวัน (๑ คน) 
11. หนังสือเก่ียวกับการทําอาหาร (๑ คน) 
12. หนังสือเก่ียวกับการตกแต่งสถานที่ (๑ คน) 
13. วิทยายุทธ์การพัสดุ (๑ คน) 
14. หนังสือพระ (๑ คน) 
15. หนังสือด้านแมลงทางการแพทย์ (๑ คน) 
16. หนังสือด้านเทคโนโลยีการควบคุมแมลงพานะนําโรค  (๑ คน) 
17. หนังสือ วารสาร ด้านการควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง  (๑ คน) 
18. พูดให้น้อยเข้าไว้โต้แย้งกับใครก็ชนะ (๑ คน) 
19. เทคนิคการสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแผ่นเดียว (๑ คน) 
20. นวนิยายแนวสืบสวน สอบสวน (๑ คน) 

๘. สรปุ 
การสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุดของบุคลากร และนําข้อเสนอแนะที่
ได้มาปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด และหาความต้องการหนังสือเข้าห้องสมุด โดยมีผู้ตอบแบบสํารวจจํานวน ๑๕๕ คน เป็น
เพศชาย จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 39.35 เพศหญิง จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 58.06 และมีผู้ไม่ระบุเพศ 
จํานวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ 2.58 เคยใช้บริการห้องสมุด ๑๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ 87.10 และผู้ไม่เคยใช้บริการ
จํานวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ 12.90 ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้บริการห้องสมุด จํานวน 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ จํานวน ๖๙ คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.52 มีวัตถุประสงค์ของการใช้บริการ ใช้บริการด้านหนังสือและสิ่งพิมพ์ จํานวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.39 

 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการพบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการห้องสมุดในภาพรวมมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 โดยประเด็นการประเมินข้อที่ ๒.๑ ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน 
เข้าใจง่าย มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.71 และข้อที่ 4.4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.33  

บุคลากรที่ใช้บริการห้องสมุดมีความประทับใจมากที่สุด คือ มีหนังสือหลายหลายและเพียงพอ และมี
ข้อเสนอแนะให้มีการแสดงขั้นตอนการสืบคัน การยืม – คืน หนังสือให้ชัดเจน 

ด้านความต้องการหนังสือของบุคลากร พบว่ามีความต้องที่หลากลายด้าน เช่น เอกสารด้านวิชาการ บทความ
ต่างๆ วารสารเกี่ยวกับงานป้องกันควบคุมโรค และนวนิยาย เป็นต้น 

นายสุนนท์ชัย  ทามณี        ผู้สรุป 
นางน่ิมนวล ปุณยหทัยพงศ์  ตรวจ/ทาน
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แผนปฏบิัติการดําเนินงาน         

ชื่อกลุ่มงาน :           ส่วนราชการ :    
วัตถุประสงค์ :        งบประมาณ : 
ระยะเวลาดําเนินการ :       วันที่จัดทํา :   

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ต.ค.
58 

พ.ย.
58 

ธ.ค.
58 

ม.ค.
59 

ก.พ.
59 

มี.ค.
59 

เม.ย.
59 

พ.ค.
59 

มิ.ย.
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค.
59 

ก.ย.
59 

1.    
2.    

3.    
4.    

5.    
6.  
 

  

รวม   
 
 

ผู้จัดทํา : 
 

(                                    ) 
ตําแหน่ง                                   . 

ผู้เห็นชอบ :
 

(                                    ) 
ตําแหน่ง                                       . 
หัวหน้ากลุ่ม                                   . 

 


