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ตอบข้อ 6.2 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ มีการติดตามประเมินผลสำเร็จเพื่อทบททวน
ปรับปรุงแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรให้มีคุณภาพและบรรลุคุณธรรมเป้าหมายที ่กำหนด โดยผ่าน
กระบวนการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
จากแบบประเมิน และนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการ ดำเนินงานองค์กร
คุณธรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิตในระยะ 3 ปี 2563-2565 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ตามระบบและกระบวนการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้มีคุณภาพ ต่อไป 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กรคุณธรรมของบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ท้ังหมด 
206 คน มีผู้ตอบแบบสำรวจ 160 คน คิดเป็นร้อยละ 77.67  โดยสรุปผลการสำรวจ ดังนี้  

 
 

 
ตารางที่ 1.1  แสดงจำนวนและร้อยละเพศของผู้ตอบแบบสำรวจ 

เพศ จำนวน (n = 160) ร้อยละ 
ชาย 39 24.4 
หญิง 121 75.6 
รวม 160 100.00 

 
ตารางที่ 1.2  แสดงจำนวนและร้อยละอายุของผู้ตอบแบบสำรวจ 

อายุ  จำนวน (n = 160) ร้อยละ 
มากกว่า 20 ปีขึ้นไป – 29 ปี 32 20 
มากกว่า 29 ปีขึ้นไป – 39 ปี 63 39.4 
มากกว่า 39 ปีขึ้นไป – 49 ปี 30 18.8 
มากกว่า 49 ปีขึ้นไป – 59 ปี 32 20 

มากกว่า 59 ปีขึ้นไป 3 1.9 
รวม 160 100.00 

 
 

ผลการติดตามประเมินผลสำเร็จ 

เพ่ือทบทวนปรับปรุงแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรให้มีคุณภาพ 

และบรรลุคุณธรรมเป้าหมายท่ีกำหนด  ปี 2565 ของ สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร์ มี 

ส่วนคำถามข้อมูลส่วนบุคคล 
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ตารางที่ 1.3  แสดงจำนวนและร้อยละ ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสำรวจ 
การศึกษา จำนวน (n = 160) ร้อยละ 

ต่ำกว่าปริญญาตรี 27 16.8 
ปริญญาตร ี 95 59.4 

สูงกว่าปริญญาตร ี 38 23.8 
รวม 160 100.00 

 
 

ตารางที่ 1.4  แสดงจำนวนและร้อยละ ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ของ
ผู้ตอบแบบสำรวจ 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน จำนวน (n = 160) ร้อยละ 
5 ปีหรือต่ำกว่า 50 31.3 

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป – 10 ปี 41 25.6 
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป – 15 ปี 22 13.8 
มากกว่า 15 ปีขึ้นไป – 20 ปี 7 4.4 
มากกว่า 20 ปีขึ้นไป – 25 ปี 12 7.5 

มากกว่า 25 ปีขึ้นไป 28 17.5 
รวม 160 100.00 

 

ตารางที่ 1.5  แสดงจำนวนและร้อยละ ประเภทของผู้ตอบแบบสำรวจ 
ประเภท จำนวน (n = 160) ร้อยละ 

ข้าราชการ 64 40.0 
ลูกจ้างประจำ 25 15.6 

พนักงานราชการ 20 12.5 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 45 18.1 

จ้างเหมาบริการ  6 3.7 
รวม 160 100.00 

 

ตารางที่ 1.6 แสดงจำนวนและร้อยละ บทบาทหน้าท่ีในงานปัจจุบันของผู้ตอบแบบสำรวจ 
บทบาทหน้าท่ีในงานปัจจุบัน จำนวน (n = 160) ร้อยละ 

หัวหน้างาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน ท่ีมีผู้ใต้บังคับบัญชา 39 24.4 
ผู้ปฏิบัติงาน 121 75.6 

รวม 160 100.00 
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1. ท่านคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานการส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร 
คือ  

 

• ภาระงานประจำค่อนข้างมากเจ้าหน้าท่ีติดปฏิบัติหน้าท่ี ทำให้ไม่มีเวลาในการทำกิจกรรม 

• การมีจิตสำนึกของบุคลากร การเห็นความสําคัญของการพัฒนาตนเอง ไม่มีใจเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกนั 

• การให้ความสำคัญ และนโยบายของผู้บริหาร  

• การมีวินัยและความรับผิดชอบ การไม่ปล่อยปะละเลย  

• มีการส่ือสารในองค์กรท่ียังไม่ท่ัวถึง ควรมกีารส่ือสารอย่างท่ัวถึงและน่าสนใจ 

• สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่ายังไม่ดีขึ้น การจัดกิจกรรมจึงต้อง ยึด social distant 
เป็นปัญหาท่ีทำให้ยังไม่สามารถขอไปศึกษาดูงาน/พัฒนาระบบบริการ ได้  

• ขาดแคลนงบประมาณการจัดกิจกรรม 

• ช่องทางแสดงความเห็นอาจไม่ชัดเจนหรือไม่มีความสะดวกเรื่องพื้นท่ี 

• ขาดความเข้าใจและขาดความต่อเนื่อง 

1%
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34%
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ระดบัความพงึพอใจ

นอ้ยท่ีสดุ

นอ้ย

ปานกลาง

มาก

มากท่ีสดุ

ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรมขององค์กร และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

อุปสรรคต่อการดำเนินงานการส่งเสรมิกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร 
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2.   อยากให้หน่วยงานจัดกิจกรรมอะไรเพื่อดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร  

 

• กิจกรรมส่งเสริมการบริการ  

• จัดกิจกรรมทำบุญทุกวันสำคัญทางพุทธศาสนา 

• กิจกรรม OD. 

• กิจกรรม ช้ีแจงระเบียบปฏิบัติการปฏิบัติตัวที่ดีสำหรับบุคลากรของสถาบัน เช่น การมาทำงาน การแต่งกาย 
การส่ือสาร 

• เสริมพลังทางบวก สร้างความตระหนัก การมีจิตสำนึกรักองค์กร 

• กิจกรรมรณรงค์ ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ปิดไฟ ปิดแอร์ เมื่อไม่ใช้งาน 

• กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมท้ัง 4 ด้าน เพื่อประยุกต์ใช้ให้เป็นรูปธรรม 
 

จากการประเมินผลและอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ร่วมกับ 
คณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมระดับองค์กรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ประเด็น
สำคัญท่ีต้องพัฒนาต่อเนื่อง  ได้แก่  

1. ปลูกจิตสำนึกของบุคลากร การเห็นความสําคัญของการพัฒนาตนเอง มีใจเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน 
การร่วมมือกัน ทำงานเป็นทีม 

2. วางแผนการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณธรรมในองค์กร เช่น การทำบุญตักบาตร การจัด
กีฬาสานสัมพันธ์ในองค์กร กิจกรรมส่งเสริมการให้บริการ 

3. มีการประชาสัมพันธ์แผนกิจกรรมการสร้างคุณธรรมในองค์กรให้บุคลากรเข้าใจ และรับทราบ 
พร้อมท้ังมีการส่งเสริม/สนับสนุนช่ืนชมบุคลากรต้นแบบผู้มีคุณธรรม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ 
และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน 

4. มีการ สำรวจ และประเมินผลกิจกรรมการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมขององค์กร อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ แก้ไข และวางแผนการส่งเสริมให้เป็นองค์กรคุณธรรม ต่อไป 
 

 

ข้อเสนอแนะกิจกรรมเพ่ือดำเนินการส่งเสรมิกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร 


