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บทสรุปผูบ้ ริหาร
(Executive Summary)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทหน้าที่ในการดําเนินงานพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ สนับสนุนภารกิจหลักของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการวิเคราะห์และวิจัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่อ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางด้านการสาธารณสุขของประเทศ การคุ้มครองและเตือนภัยด้านสุขภาพของประชาชน
จึงได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology
,ICT) ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจให้ลุล่วง และสามารถตอบสนองงานตามนโยบายรัฐบาลได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้มีการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา โดยวัตถุประสงค์หลักของ
การจัดทําแผนฯ มีความแตกต่างกันไปในแต่ละบริบท เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข การพัฒนาระบบ ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และ
เหมาะสมกับสภาพปัญหาพื้นฐานของหน่วยงานฯ แต่ละหน่วยงาน ครอบคลุมสารสนเทศทั้งด้านวิชาการ งานบริการ และ
การบริ หารจั ดการ ปั จจุ บั นกรมวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ ใช้ แผนแม่ บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552-พ.ศ.2556 ในการดําเนินงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการวัดผลที่มุ่งเน้นความ
ถูกต้องที่เป็นอยู่จริง ตรวจสอบและติดตามผลงานที่ได้ดําเนินการ โดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากคะแนนที่วัดได้ การ
ค้นหาเกณฑ์มาตรฐานเพื่อนํามาใช้เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน จําเป็นต้องมีการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งผลการประเมินจะแสดงให้ผู้บริหารเห็นถึงผลการดําเนินงาน
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และประสบความสําเร็จตามที่มุ่งหวังหรือไม่ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงแล้วดําเนินการ
ต่อไปหรือยุติกิจกรรม/โครงการใดที่ไม่เหมาะสม เป็นการตัดสินคุณค่าของการดําเนินการที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นปัจจัยนําเข้า
ในการพิจารณาจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับต่อไปของกรมฯ
อย่างมีนัยสําคัญ
การประเมินผลครั้งนี้เป็นการประเมินผลจากความคิดเห็นของผู้ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
ทุกหน่วยงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เกี่ยวกับ 1) การประเมินผลปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation) 2) การ
ประเมินกระบวนการ (Process evaluation) 3) การประเมินผลที่ได้ (Output evaluation) 4) การประเมินผลลัพธ์
(Outcome evaluation)
การประเมินผลในครั้งนี้ใช้วิธีการเชิงสํารวจ (Survey method) โดยการสื่อสารด้วยแบบสอบถาม
(Communication by questionnaires) และผลการประเมินที่ได้ มีดังนี้
1. การประเมินผลปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation) :บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความรู้ ความสามารถต่อการปฏิบัติงานได้ดี สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเบื้องต้นได้ ผู้บริหารให้การสนับสนุน
การดําเนินงานด้านทรัพยากรและงบประมาณเป็นอย่างดี และกระตุ้นให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ความเหมาะสมของการได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะด้าน ICT ส่วนใหญ่เห็นว่าไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่ตรงกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ งบประมาณในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณ
ความพร้อมใช้ของวัสดุอุปกรณ์ด้าน ICT ในการปฏิบัติงาน มีปริมาณที่เพียงพอ แตกต่างจากระบบปฏิบัติการด้าน ICT
ที่เห็นว่ายังมีปริมาณที่ไม่เพียงพอ การให้บริการทางเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตมีปริมาณ ประสิทธิภาพ และสนับสนุน
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องที่เพียงพอ สําหรับความพร้อมใช้ของระบบงานที่กรมฯ พัฒนาขึ้นที่มีความเห็นว่า
เหมาะสมสูงสุดในแต่ละปัจจัย พบว่า ระบบครุภัณฑ์ยานพาหนะ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ระบบสมาชิก
เครื อ ข่ า ย (Domain) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน ระบบบุ ค ลากร (DPIS) สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน
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อย่างต่อเนื่อง
ผู้ใช้งานทราบว่าหน่วยงานของตนมีนโยบายการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายมาใช้
ในการดําเนินการมากที่สุด รองลงมาคือ นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
2. การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) : บุคลากรในกลุ่มงานส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานด้ าน ICT ในส่ว นของนโยบายและแนวปฏิบัติใ นการคุ้มครองข้อ มูลส่วนบุคคล รองลงมาคือ ระเบีย บ
การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย พ.ศ. 2554
มีแผนปฏิบัติการด้าน ICT ของหน่วยงาน
สอดคล้องกับแผนของกรมฯ เพื่อใช้ในการควบคุม กํากับ และติดตามงานของหน่วยงาน มีบางส่วนที่ใช้ระบบงาน
ที่หน่วยงานพั ฒนาขึ้น เอง มีกระบวนการควบคุม กํ ากับ ติดตามผลการดํา เนินงานตามแผนปฏิบั ติก ารด้าน ICT
เนื่องจากมีการกําหนดไว้ในตัวชี้วัด และต้องรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือนในที่ประชุม การพัฒนาบุคลากรมีความ
สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้าน ICT
3. การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) : บุคลากรของกลุ่มงานนําความรู้ความสามารถ
ที่ได้รับการพัฒนาด้าน ICT ไปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติโดยเฉพาะหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
โปรแกรมโอเพ่นซอร์สและหลักสูตรระบบงานที่กรมฯ พัฒนาขึ้น (สารบรรณ,ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ
(DOC), KPI Reporter, ระบบบริหารงบประมาณ )
4. การประเมินผลลัพธ์ (Outcome evaluation) : ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน ICT ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เกี่ยวกับ 1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่
ให้บริการ 3) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกมีระบบและเหมาะสม 4) ด้านคุณภาพของการให้บริการ วิเคราะห์โดยใช้
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละปัจจัย จําแนกในแต่ละด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้าน ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจระดับปาน
กลาง เช่นเดียวกับความพึงพอใจต่อการเข้าถึงระบบ ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในเรื่องความสะดวก
รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน ความง่ายต่อการใช้งาน ความปลอดภัยของข้อมูล ความถูกต้อง เชื่อถือได้และความ
ทันสมัยของข้อมูล ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมในการสื่อสาร/ประสานงาน ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจระดับปานกลางเช่นเดียวกัน
ปัญหาอุปสรรคที่พบแบ่งได้เป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการเงิน (Money) ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ
Software, Hardware, การพัฒนาโปรแกรม หรือโปรแกรมที่ถูกต้องลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย 2) ด้านวัสดุอุปกรณ์
(Material) ฮาร์ดแวร์ไม่เสถียร เสียง่าย ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของระบบเครือข่ายส่งผลให้การเข้าใช้งาน Internet
และระบบต่างๆ ของกรมฯ ล่าช้า 3) ด้านบริหารจัดการ (Management) นโยบายสารสนเทศ ไม่ชัดเจน ทําให้การ
ปฏิบัติงานไม่สามารถดําเนินการได้อย่างคล่องตัว ไม่มีโปรแกรม Anti Virus ที่มีลิขสิทธิ์ที่สามารถบริหารจัดการเครื่องลูก
ข่ายที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 รวมทั้งการจัดวางระบบ ICT ควรเป็นภาพรวมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
เพื่อลดข้อผิดพลาดและการทํางานซ้ําซ้อนด้านข้อมูล และเพื่อให้การปฏิบัติงานในหน่วยงานย่อยต่างๆ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและลดข้อร้องเรียนในหัวข้อที่ลูกค้าร้องเรียนว่าแต่ละหน่วยงานย่อยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
มาตรฐานแตกต่างกัน
ทั้งนี้ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ใช้บริการสามารถนํามาพัฒนา ปรับปรุง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2557-2560
โดยมีแนวทางที่สําคัญดังนี้
1. ด้านบุคลากร (Man) ควรให้การสนับสนุนการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ซอฟท์แวร์ (Software)
และฮาร์ดแวร์ (Hardware) ต่างๆ ให้แก่บุคลากรเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
รวมถึงควรจัดอบรมด้าน ICT ให้ทุกกลุ่ม คือผู้บริหาร DIO และบุคลากรที่ใช้งานด้วย เพื่อให้เข้าใจถึงข้อมูลอย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาระบบงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องด้วย โดยระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นจะต้องมีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลที่ดี เช่น การกําหนดให้มีระบบการสํารองข้อมูล (Backup server) ที่ส่วนกลาง เพื่อให้หน่วยงาน
อื่นสามารถที่จะนําข้อมูลไปเก็บไว้ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายจากการถูกโจมตีโดยผู้บุกรุกทําลายข้อมูล(Hacker) หรือ
โดนโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ พร้อมกันนี้ควรสนับสนุนให้มีตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่เป็นข้าราชการประจํา
อยู่ทุกหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานให้เกิดความต่อเนื่อง
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2. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) ควรให้ความสําคัญในการจัดพื้นที่สําหรับห้องคอมพิวเตอร์ (Server
Room) ควรเพิ่มความเร็วในการใช้งาน Internet และการติดตั้ง Wireless สําหรับ Notebook เพื่อสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ควรมีการให้บริการเครือข่าย 3G หรือ WIFI เพิ่มเติม ควรจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่มี
ลิขสิทธิ์ เพื่อบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ในปัจจุบัน และที่
สําคัญขอให้มีการปรับปรุงทุกระบบอย่างต่อเนื่อง ใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยทุกหน่วยงานต้องให้ความร่วมมือและเสนอ
ความคิดเห็นในเชิงพัฒนาและขอให้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับ มีการผลักดันและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
โดยจัดวางระบบ ICT ให้เป็นภาพรวมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อลดข้อผิดพลาดและการทํางานซ้ําซ้อนกันด้าน
ข้อมูล และเพื่อให้การปฏิบัติงานในหน่วยงานย่อยต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีมาตรฐานเดียวกัน ลดข้อ
ร้องเรียนในหัวข้อที่ลูกค้าร้องเรียน
3. ด้านบริหารจัดการ (Management) ควรกําหนดเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบหรือผู้ประสานงานในแต่ละ
เรื่ อ งให้ ชั ด เจน ควรมี ก ารจั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งานหรื อ แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ต่อเนื่อง เพื่อการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กําหนด และสอดคล้อง
กับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ประวัติความเป็นมาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2485 ตามพระราช
กฤษฎีกา พร้อมกับการจัดตั้งกระทรวงสาธารณสุข เป็นเวลากว่า 70 ปี โดยตั้งอยู่ที่ถนนบํารุงเมือง ยศเส ประกอบด้วย
ส่วนราชการภายใน 6 กอง คือ สํานักเลขานุการ กองเคมี กองชันสูตรโรค กองโอสถศาลา (โอนมาจากกรมสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย) กองเภสัชกรรม และโรงงานเภสัชกรรม (โอนมาจากกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ) จาก
ประวัติเดิม ได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นระยะในทุกช่วงทศวรรษ เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่
ของส่วนราชการ และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สังคม และสภาพแวดล้อม
ในปี พ.ศ. 2526 มีพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ออกเป็น 16 หน่วยงาน
และมีการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2529 ได้มีการย้ายหน่วยงานบางส่วนจากถนน
บํารุงเมือง ยศเส มาอยู่ที่อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขแห่งชาติ ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในการก่อสร้างอาคารพร้อมอุปกรณ์ มูลค่าประมาณ 400 ล้านบาท
ต่อมา ในปี พ.ศ. 2540 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการขยายการดําเนินงานเพิ่มขึ้นทั้งด้านวิชาการและงาน
บริการ จึงได้มีการจัดตั้งส่วนราชการเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงชื่อส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2540 ออกเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2540 มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 24 หน่วยงาน
คือ สํานักงานเลขานุการกรม กองเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย กองชีววัตถุ กองแผนงานและวิชาการ กองยา กองรังสีและ
เครื่องมือแพทย์ กองวัตถุเสพติด กองอาหาร กองอาหารส่งออก สถาบันวิจัยสมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี
หลังจากนี้ ได้มีการปรับปรุงอีกเป็นระยะๆ ในช่วงที่มีการปฏิรูประบบราชการ และมีการปรับปรุงส่วนราชการ
ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข และมีการขยายตัวทางด้านบริการและวิชาการ ล่าสุดในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 เล่มที่ 126 ตอนที่ 98 ก
หน้า 70-79 ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
• ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านจุลชีววิทยา พาราสิตวิทยา และแมลงพาหะนําโรค วิจัยการผลิต และการควบคุม
คุณภาพวัคซีนและชีววัตถุ ตลอดจนพัฒนาและนําเทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้เพื่อการศึกษา วิจัย และ
แก้ปัญหาด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
• ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านอาหาร ยา ยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหย เครื่องสําอาง
เครื่องมือแพทย์ รังสี และวัตถุอันตรายทางสาธารณสุข เพื่อควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพ และมาตรฐานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และเป็นหลักฐานทางคดี
• วิเคราะห์ วิจัยเพื่อควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และส่งเสริมคุณภาพการผลิตเพื่อการส่งออก ซึ่งอาหาร ยา
เครื่องสําอาง และเครื่องมือแพทย์ ให้ได้ตามมาตรฐานสากล
• ดําเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการเพื่อควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
• เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงและพัฒนาคุณภาพงานปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
• ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
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• ดําเนินการเพื่อสนับสนุนงานวิเคราะห์ วิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
• ดําเนินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
• เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการประสานงานและเผยแพร่วิชาการการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
• เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและแผนงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทําและประสาน
แผนปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
• ดําเนินการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ทั้งนี้ ภารกิจหลักของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจุบัน มีดังนี้
1) ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่
สามารถนําไปใช้ในตรวจวินิจฉัย ชันสูตร เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุข ที่สําคัญของ
ประเทศ ทั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรคติดต่อที่กลับมาเป็นปัญหาใหม่
2) พัฒนาเทคโนโลยี และให้บริการตรวจวิเคราะห์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค อันจะส่งผลให้ชุมชนและประชาชน
ได้บริโภคอาหาร ยา เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
3) ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการส่งออก รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนใน
การส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
4) พัฒนาคุณภาพและให้การตรวจรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้ง
ห้องปฏิบัติการชันสูตรของโรงพยาบาลต่างๆ ห้องปฏิบัติการภาคเอกชน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกสาขา
รวมทั้งห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนงานที่จะไปทํางานต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการสอบเทียบความสามารถ
ของห้องปฏิบัติการเพื่อควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง
5) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ เพื่อเป็นมาตรฐาน
กลางสําหรับนําไปใช้สนับสนุนและอ้างอิงในการตรวจวิเคราะห์และชันสูตร เพื่อการป้องกันและรักษาโรค รวมทั้งการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
เป้าประสงค์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนําข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
2. ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนา / รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนําข้อมูลแจ้งเตือนภัยและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้ในการ
ป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพของประชาชน
4. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสมุนไพร
5. ชุมชนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และเตือนภัยด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน
เป้าหมายการให้บริการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ สมุนไพร และแจ้งเตือนภัย
2. ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขได้รับพัฒนา/รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนําข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกันและการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
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วิสัยทัศน์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
“เป็นผู้นําด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย”
พันธกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขของ
ประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
3. พัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนภัยสุขภาพสู่ระดับสากล และสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในระดับประเทศ
ค่านิยมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
“เปิดใจ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม นําหลักวิชาการ มาตรฐานสากล”
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
¾ หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีดังนี้
1. สํานักงานเลขานุการกรม
2. กองแผนงานและวิชาการ
3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
4. สถาบันวิจัยสมุนไพร
5. สํานักยาและวัตถุเสพติด
6. สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
7. สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
8. สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย์
9. สถาบันชีววัตถุ
10. สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 ตรัง
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 อุดรธานี
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 ชลบุรี
14. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สมุทรสงคราม
15. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 นครราชสีมา
16. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ขอนแก่น
17. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 อุบลราชธานี
18. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 นครสวรรค์
19. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 พิษณุโลก
20. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 เชียงใหม่
21. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
22. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
¾ หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีดังนี้
1. สํานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. ศูนย์วิจัยทางคลินิก
3. ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข
4. ศูนย์รวมบริการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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5. ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์
6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. สํานักกํากับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
8. ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
9. ศูนย์ประเมินความเสี่ยง
10. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 13 เชียงราย
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 14 ภูเก็ต
ทั้งนี้อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงออกคําสั่งให้จัดตั้ง “ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ” เป็นหน่วยงานภายในและมี
ฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขึ้นในปี 2540 เพื่อให้ดําเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและให้สอดคล้อง
กับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2540-2544 และแผนแม่บทสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539-2542 โดยให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
1. วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายกรม วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2. บริหารจัดการ และประสานระบบฐานข้อมูลภายในเครือข่าย และศูนย์ข้อมูลย่อยที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. พัฒนาและบริหารจัดการระบบการสื่อสารสารสนเทศ ระบบโทรศัพท์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
4. วิเคราะห์แนวโน้ม และทดสอบการนําโปรแกรมสําเร็จรูปและโปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสมมาใช้ในงาน
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
5. เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6. ศึกษาความต้องการและเผยแพร่ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
จากภารกิจหลักของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการวิเคราะห์และวิจัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาทางด้านการสาธารณสุขของประเทศ การคุ้มครองและเตือนภัยด้านสุขภาพของประชาชน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้เห็นความจําเป็นในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจให้ลุล่วง และสามารถตอบสนองงานตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนาระบบ ICT โดยใช้แผนแม่บทสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ทั้งนี้ การพัฒนาระบบ ICT โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ดําเนินการอย่างเป็นเอกภาพและต่อเนื่อง โดยสอดคล้องตามแผนแม่บทสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2539-2543
โดยเริ่มจากการพัฒนาขั้นพื้นฐานและศักยภาพภายใน (Infrastructure Development) การพัฒนาการสื่อสารข้อมูลระหว่าง
องค์กรกับภายนอก (Internetworking Communication) การพัฒนาการจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้บริการทั่วไป (Database
Accessible) มีการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อเผยแพร่งานวิชาการด้านต่างๆ รวม 10 ด้าน โดยผ่าน Web Page นอกจากนี้ ยังได้
จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้ในการทํางาน เช่น Microsoft Office, SPSS for Windows และอื่นๆ
ทั้งนี้ ยังคงมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง จนถึงแผนแม่บทสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2544-2546
ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ. 2547-2549 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 และ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2547-2549 โดยมีแนวทางในการจัดทํา รูปแบบ
รายละเอียด หัวข้อและเนื้อหา ตามคู่มือการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศระดับหน่วยงานที่ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้จัดทําขึ้นตาม
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มติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2545 ได้กําหนดขึ้น และมีจุดมุ่งหมายให้การจัดทําแผน
แม่บทฯ ให้เป็นแผนที่มีความกระชับ ชัดเจน และทันการณ์ กําหนดเฉพาะประเด็นที่สําคัญพร้อมที่จะนําไปใช้งานในเวลาที่
รวดเร็ว ทั้งสามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจของกรมฯ ในช่วงของการปฏิรูประบบราชการให้มีความสัมฤทธิ์ผล
นําไปสู่การพัฒนาระบบบริหารภายในหน่วยงาน และให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสม
การพัฒนาระบบ ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาพปัญหา
พื้นฐานของหน่วยงาน โดยมีความครอบคลุมสารสนเทศทั้งด้านวิชาการ งานบริการ และการบริหารจัดการ จวบจนถึงปัจจุบัน
การดําเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552-2556 ใกล้
จะหมดวาระลงแล้ว จําเป็นต้องมีการประเมินผลแผนแม่บทฯ ดังกล่าว เพื่อวัดผลการดําเนินงานที่มุ่งเน้นความถูกต้องที่
เป็นอยู่จริง เป็นการตรวจสอบและติดตามผลงานที่ได้ดําเนินการแล้ว ซึ่งความเที่ยงตรงของการวัดหรือมาตรฐานของ
เครื่องมือที่ใช้วัด การวิเคราะห์เชิงปริมาณจากคะแนนที่วัดได้การค้นหาเกณฑ์มาตรฐานเพื่อนํามาใช้เปรียบเทียบกับผลการ
ดําเนินงาน ทั้งนี้ ผลการประเมินจะแสดงให้ผู้บริหารทราบว่าผลจากการดําเนินงานนั้น เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และประสบ
ความสําเร็จตามที่มุ่งหวังหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไร ตอบสนองความต้องการได้เพียงใด ควรปรับปรุงแล้วดําเนินการ
ต่อไปหรือควรยุติกิจกรรม/โครงการใดที่ไม่เหมาะสม เป็นการตัดสินคุณค่าของการดําเนินการที่ผ่านมา เป็นกระบวนการที่ใช้
ในการหาข้ อมู ลที่ แท้ จริ งมาเพื่ อเป็ นปั จจั ยนํ าเข้ าในการจั ดทํ าแผนแม่ บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับต่อไปอีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ทราบผลการประเมิ น ผลแผนงาน ตามแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552-2556
2. เพื่ อ นํ า ผลการประเมิ น ผลแผนงาน ตามแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552 - 2556 ไปเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับต่อไป
1.3 ขอบเขตและระยะเวลาการประเมินผล
การประเมินผลครั้งนี้ เป็นการประเมินผลแผนงาน ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556 มีขอบเขตและระยะเวลาการประเมินผล ดังนี้
1. ประเมินผลแผนงาน ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
พ.ศ. 2552-2556 เท่านั้น โดยมี
¾ ขอบเขตด้านเนื้อหา การประเมินผลครั้งนี้เป็นการประเมินผลแผนงาน ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
¾ สารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552 – 2556 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ
การประเมินแบบของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L.Stufflebeam) หรือที่เรียกว่ารูปแบบการ
ประเมินแบบซิปป์ (CIPP model) โดยประเมินทั้งระบบของแผน 4 ด้าน คือ บริบท ปัจจัยนําเข้า
กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพท์ของแผน ตามทัศนะของผู้ที่เกี่ยวข้อง
¾ ขอบเขตด้านตัวแปร โดยตัวแปรที่ศึกษาในการประเมิน มีดังนี้
♦
การประเมินบริบท (Context Evaluation)
♦
การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation)
♦
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
♦
การประเมินผลิตผล (Product Evaluation)
2. ประเมินผลแผนงาน ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
พ.ศ.2552-2556 เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 เท่านั้น (เดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนมิถุนายน 2555)
ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556
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1.4 วิธีการดําเนินงาน
วิธีการประเมินผลแผนงาน ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ใช้หลักการดําเนินงานดังนี้
1) การรวบรวมข้ อมู ล จากเอกสาร / รายงาน จากการสังเกตแบบมี ส่วนร่ วม จากการสั มภาษณ์ และจาก
แบบสอบถาม
2) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา โดยการจัดเป็นหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้ สังเคราะห์
เชื่อมโยงระหว่างความหมายของข้อมูลและทฤษฎี เพื่อหาข้อสรุป
1.5 ข้อจํากัดของการประเมินผล
การประเมินผลครั้งนี้ เป็นการประเมินผลจากข้อมูลจริงที่เก็บได้จากรายงานผลการปฏิบัติงาน และการสอบถาม
จากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ/นักวิชาการคอมพิวเตอร์/หัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย งาน/บุคลากรบางส่วน
ของแต่ละหน่วยงาน) อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่าข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีปัจจัยต่างๆ
ไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนใหญ่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีเหตุผลใดที่ทําให้ผู้ปฏิบัติงานให้ข้อมูลที่
ไม่เป็นจริง
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ทราบผลการประเมิ นแผนงาน ตามแผนแม่ บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร ของกรมวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์ พ.ศ. 2552-2556 และสามารถนําผลการประเมินฯ ไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางาน รวมถึง
การจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับต่อไป เพื่อให้ครอบคลุมการ
แก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็น
การแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมและวิธีการปฏิบัติใหม่ๆ มาใช้ปฏิบัติงานในอนาคต
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความ
เปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ น เป็ นไปตามวั ตถุ ประสงค์ และเป้ าหมายของแผนหรื อไม่ ผลการประเมิ นผลอาจยื นยั นว่ า การ
เปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่กําหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียงซึ่งควรแก่
การทบทวน
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อํานวยการของหน่วยงานนั้นๆ ได้แก่ กอง/สถาบัน/สํานัก/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
สําหรับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรม (Chief Information
Officer : CIO)

ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ประวัติความเป็นมาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2485 ตามพระราช
กฤษฎีกา พร้อมกับการจัดตั้งกระทรวงสาธารณสุข เป็นเวลากว่า 70 ปี โดยตั้งอยู่ที่ถนนบํารุงเมือง ยศเส ประกอบด้วย
ส่วนราชการภายใน 6 กอง คือ สํานักเลขานุการ กองเคมี กองชันสูตรโรค กองโอสถศาลา (โอนมาจากกรมสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย) กองเภสัชกรรม และโรงงานเภสัชกรรม (โอนมาจากกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ) จาก
ประวัติเดิม ได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นระยะในทุกช่วงทศวรรษ เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่
ของส่วนราชการ และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สังคม และสภาพแวดล้อม
ในปี พ.ศ. 2526 มีพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ออกเป็น 16 หน่วยงาน
และมีการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2529 ได้มีการย้ายหน่วยงานบางส่วนจากถนน
บํารุงเมือง ยศเส มาอยู่ที่อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขแห่งชาติ ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในการก่อสร้างอาคารพร้อมอุปกรณ์ มูลค่าประมาณ 400 ล้านบาท
ต่อมา ในปี พ.ศ. 2540 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการขยายการดําเนินงานเพิ่มขึ้นทั้งด้านวิชาการและงาน
บริการ จึงได้มีการจัดตั้งส่วนราชการเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงชื่อส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2540 ออกเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2540 มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 24 หน่วยงาน
คือ สํานักงานเลขานุการกรม กองเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย กองชีววัตถุ กองแผนงานและวิชาการ กองยา กองรังสีและ
เครื่องมือแพทย์ กองวัตถุเสพติด กองอาหาร กองอาหารส่งออก สถาบันวิจัยสมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี
หลังจากนี้ ได้มีการปรับปรุงอีกเป็นระยะๆ ในช่วงที่มีการปฏิรูประบบราชการ และมีการปรับปรุงส่วนราชการ
ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข และมีการขยายตัวทางด้านบริการและวิชาการ ล่าสุดในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 เล่มที่ 126 ตอนที่ 98 ก
หน้า 70-79 ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
• ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านจุลชีววิทยา พาราสิตวิทยา และแมลงพาหะนําโรค วิจัยการผลิต และการควบคุม
คุณภาพวัคซีนและชีววัตถุ ตลอดจนพัฒนาและนําเทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้เพื่อการศึกษา วิจัย และ
แก้ปัญหาด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
• ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านอาหาร ยา ยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหย เครื่องสําอาง
เครื่องมือแพทย์ รังสี และวัตถุอันตรายทางสาธารณสุข เพื่อควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพ และมาตรฐานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และเป็นหลักฐานทางคดี
• วิเคราะห์ วิจัยเพื่อควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และส่งเสริมคุณภาพการผลิตเพื่อการส่งออก ซึ่งอาหาร ยา
เครื่องสําอาง และเครื่องมือแพทย์ ให้ได้ตามมาตรฐานสากล
• ดําเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการเพื่อควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
• เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงและพัฒนาคุณภาพงานปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
• ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
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• ดําเนินการเพื่อสนับสนุนงานวิเคราะห์ วิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
• ดําเนินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
• เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการประสานงานและเผยแพร่วิชาการการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
• เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและแผนงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทําและประสาน
แผนปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
• ดําเนินการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ทั้งนี้ ภารกิจหลักของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจุบัน มีดังนี้
1) ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่
สามารถนําไปใช้ในตรวจวินิจฉัย ชันสูตร เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุข ที่สําคัญของ
ประเทศ ทั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรคติดต่อที่กลับมาเป็นปัญหาใหม่
2) พัฒนาเทคโนโลยี และให้บริการตรวจวิเคราะห์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค อันจะส่งผลให้ชุมชนและประชาชน
ได้บริโภคอาหาร ยา เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
3) ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการส่งออก รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนใน
การส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
4) พัฒนาคุณภาพและให้การตรวจรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้ง
ห้องปฏิบัติการชันสูตรของโรงพยาบาลต่างๆ ห้องปฏิบัติการภาคเอกชน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกสาขา
รวมทั้งห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนงานที่จะไปทํางานต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการสอบเทียบความสามารถ
ของห้องปฏิบัติการเพื่อควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง
5) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ เพื่อเป็นมาตรฐาน
กลางสําหรับนําไปใช้สนับสนุนและอ้างอิงในการตรวจวิเคราะห์และชันสูตร เพื่อการป้องกันและรักษาโรค รวมทั้งการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
เป้าประสงค์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนําข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
2. ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนา / รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนําข้อมูลแจ้งเตือนภัยและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้ในการ
ป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพของประชาชน
4. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสมุนไพร
5. ชุมชนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และเตือนภัยด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน
เป้าหมายการให้บริการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ สมุนไพร และแจ้งเตือนภัย
2. ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขได้รับพัฒนา/รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนําข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกันและการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
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วิสัยทัศน์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
“เป็นผู้นําด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย”
พันธกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขของ
ประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
3. พัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนภัยสุขภาพสู่ระดับสากล และสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในระดับประเทศ
ค่านิยมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
“เปิดใจ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม นําหลักวิชาการ มาตรฐานสากล”
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
¾ หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีดังนี้
1. สํานักงานเลขานุการกรม
2. กองแผนงานและวิชาการ
3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
4. สถาบันวิจัยสมุนไพร
5. สํานักยาและวัตถุเสพติด
6. สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
7. สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
8. สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย์
9. สถาบันชีววัตถุ
10. สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 ตรัง
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 อุดรธานี
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 ชลบุรี
14. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สมุทรสงคราม
15. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 นครราชสีมา
16. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ขอนแก่น
17. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 อุบลราชธานี
18. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 นครสวรรค์
19. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 พิษณุโลก
20. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 เชียงใหม่
21. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
22. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
¾ หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีดังนี้
1. สํานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. ศูนย์วิจัยทางคลินิก
3. ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข
4. ศูนย์รวมบริการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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5. ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์
6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. สํานักกํากับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
8. ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
9. ศูนย์ประเมินความเสี่ยง
10. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 13 เชียงราย
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 14 ภูเก็ต
ทั้งนี้อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงออกคําสั่งให้จัดตั้ง “ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ” เป็นหน่วยงานภายในและมี
ฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขึ้นในปี 2540 เพื่อให้ดําเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและให้สอดคล้อง
กับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2540-2544 และแผนแม่บทสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539-2542 โดยให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
1. วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายกรม วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2. บริหารจัดการ และประสานระบบฐานข้อมูลภายในเครือข่าย และศูนย์ข้อมูลย่อยที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. พัฒนาและบริหารจัดการระบบการสื่อสารสารสนเทศ ระบบโทรศัพท์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
4. วิเคราะห์แนวโน้ม และทดสอบการนําโปรแกรมสําเร็จรูปและโปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสมมาใช้ในงาน
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
5. เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6. ศึกษาความต้องการและเผยแพร่ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
จากภารกิจหลักของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการวิเคราะห์และวิจัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาทางด้านการสาธารณสุขของประเทศ การคุ้มครองและเตือนภัยด้านสุขภาพของประชาชน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้เห็นความจําเป็นในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจให้ลุล่วง และสามารถตอบสนองงานตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนาระบบ ICT โดยใช้แผนแม่บทสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ทั้งนี้ การพัฒนาระบบ ICT โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ดําเนินการอย่างเป็นเอกภาพและต่อเนื่อง โดยสอดคล้องตามแผนแม่บทสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2539-2543
โดยเริ่มจากการพัฒนาขั้นพื้นฐานและศักยภาพภายใน (Infrastructure Development) การพัฒนาการสื่อสารข้อมูลระหว่าง
องค์กรกับภายนอก (Internetworking Communication) การพัฒนาการจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้บริการทั่วไป (Database
Accessible) มีการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อเผยแพร่งานวิชาการด้านต่างๆ รวม 10 ด้าน โดยผ่าน Web Page นอกจากนี้ ยังได้
จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้ในการทํางาน เช่น Microsoft Office, SPSS for Windows และอื่นๆ
ทั้งนี้ ยังคงมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง จนถึงแผนแม่บทสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2544-2546
ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ. 2547-2549 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 และ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2547-2549 โดยมีแนวทางในการจัดทํา รูปแบบ
รายละเอียด หัวข้อและเนื้อหา ตามคู่มือการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศระดับหน่วยงานที่ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้จัดทําขึ้นตาม
ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556
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มติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2545 ได้กําหนดขึ้น และมีจุดมุ่งหมายให้การจัดทําแผน
แม่บทฯ ให้เป็นแผนที่มีความกระชับ ชัดเจน และทันการณ์ กําหนดเฉพาะประเด็นที่สําคัญพร้อมที่จะนําไปใช้งานในเวลาที่
รวดเร็ว ทั้งสามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจของกรมฯ ในช่วงของการปฏิรูประบบราชการให้มีความสัมฤทธิ์ผล
นําไปสู่การพัฒนาระบบบริหารภายในหน่วยงาน และให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสม
การพัฒนาระบบ ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาพปัญหา
พื้นฐานของหน่วยงาน โดยมีความครอบคลุมสารสนเทศทั้งด้านวิชาการ งานบริการ และการบริหารจัดการ จวบจนถึงปัจจุบัน
การดําเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552-2556 ใกล้
จะหมดวาระลงแล้ว จําเป็นต้องมีการประเมินผลแผนแม่บทฯ ดังกล่าว เพื่อวัดผลการดําเนินงานที่มุ่งเน้นความถูกต้องที่
เป็นอยู่จริง เป็นการตรวจสอบและติดตามผลงานที่ได้ดําเนินการแล้ว ซึ่งความเที่ยงตรงของการวัดหรือมาตรฐานของ
เครื่องมือที่ใช้วัด การวิเคราะห์เชิงปริมาณจากคะแนนที่วัดได้การค้นหาเกณฑ์มาตรฐานเพื่อนํามาใช้เปรียบเทียบกับผลการ
ดําเนินงาน ทั้งนี้ ผลการประเมินจะแสดงให้ผู้บริหารทราบว่าผลจากการดําเนินงานนั้น เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และประสบ
ความสําเร็จตามที่มุ่งหวังหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไร ตอบสนองความต้องการได้เพียงใด ควรปรับปรุงแล้วดําเนินการ
ต่อไปหรือควรยุติกิจกรรม/โครงการใดที่ไม่เหมาะสม เป็นการตัดสินคุณค่าของการดําเนินการที่ผ่านมา เป็นกระบวนการที่ใช้
ในการหาข้ อมู ลที่ แท้ จริ งมาเพื่ อเป็ นปั จจั ยนํ าเข้ าในการจั ดทํ าแผนแม่ บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับต่อไปอีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ทราบผลการประเมิ น ผลแผนงาน ตามแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552-2556
2. เพื่ อ นํ า ผลการประเมิ น ผลแผนงาน ตามแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552 - 2556 ไปเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับต่อไป
1.3 ขอบเขตและระยะเวลาการประเมินผล
การประเมินผลครั้งนี้ เป็นการประเมินผลแผนงาน ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556 มีขอบเขตและระยะเวลาการประเมินผล ดังนี้
1. ประเมินผลแผนงาน ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
พ.ศ. 2552-2556 เท่านั้น โดยมี
¾ ขอบเขตด้านเนื้อหา การประเมินผลครั้งนี้เป็นการประเมินผลแผนงาน ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
¾ สารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552 – 2556 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ
การประเมินแบบของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L.Stufflebeam) หรือที่เรียกว่ารูปแบบการ
ประเมินแบบซิปป์ (CIPP model) โดยประเมินทั้งระบบของแผน 4 ด้าน คือ บริบท ปัจจัยนําเข้า
กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพท์ของแผน ตามทัศนะของผู้ที่เกี่ยวข้อง
¾ ขอบเขตด้านตัวแปร โดยตัวแปรที่ศึกษาในการประเมิน มีดังนี้
♦
การประเมินบริบท (Context Evaluation)
♦
การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation)
♦
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
♦
การประเมินผลิตผล (Product Evaluation)
2. ประเมินผลแผนงาน ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
พ.ศ.2552-2556 เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 เท่านั้น (เดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนมิถุนายน 2555)
ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556
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1.4 วิธีการดําเนินงาน
วิธีการประเมินผลแผนงาน ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ใช้หลักการดําเนินงานดังนี้
1) การรวบรวมข้ อมู ล จากเอกสาร / รายงาน จากการสังเกตแบบมี ส่วนร่ วม จากการสั มภาษณ์ และจาก
แบบสอบถาม
2) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา โดยการจัดเป็นหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้ สังเคราะห์
เชื่อมโยงระหว่างความหมายของข้อมูลและทฤษฎี เพื่อหาข้อสรุป
1.5 ข้อจํากัดของการประเมินผล
การประเมินผลครั้งนี้ เป็นการประเมินผลจากข้อมูลจริงที่เก็บได้จากรายงานผลการปฏิบัติงาน และการสอบถาม
จากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ/นักวิชาการคอมพิวเตอร์/หัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย งาน/บุคลากรบางส่วน
ของแต่ละหน่วยงาน) อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่าข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีปัจจัยต่างๆ
ไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนใหญ่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีเหตุผลใดที่ทําให้ผู้ปฏิบัติงานให้ข้อมูลที่
ไม่เป็นจริง
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ทราบผลการประเมิ นแผนงาน ตามแผนแม่ บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร ของกรมวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์ พ.ศ. 2552-2556 และสามารถนําผลการประเมินฯ ไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางาน รวมถึง
การจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับต่อไป เพื่อให้ครอบคลุมการ
แก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็น
การแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมและวิธีการปฏิบัติใหม่ๆ มาใช้ปฏิบัติงานในอนาคต
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความ
เปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ น เป็ นไปตามวั ตถุ ประสงค์ และเป้ าหมายของแผนหรื อไม่ ผลการประเมิ นผลอาจยื นยั นว่ า การ
เปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่กําหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียงซึ่งควรแก่
การทบทวน
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อํานวยการของหน่วยงานนั้นๆ ได้แก่ กอง/สถาบัน/สํานัก/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
สําหรับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรม (Chief Information
Officer : CIO)

ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556
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บทที่ 2
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศ
ในปี พ.ศ. 2539 ประเทศไทยได้ประกาศใช้นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับแรก (IT 2000) แต่จากการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมในระดับนานาประเทศ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงองค์ประกอบทางสังคมและเศรษฐกิจที่
เปลี่ ยนแปลงไป และความสํ าคัญที่จะต้องมีนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดรั บกับความเปลี่ยนแปลงทั้ งในและ
ต่างประเทศ จึงได้จัดทํากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ ระยะที่สอง ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลา 10 ปี (พ.ศ.
2544-2553) หรือ IT 2010 ขึ้น โดยให้ความสําคัญกับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะเครื่องมือในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นถึงการประยุกต์ใช้ในสาขาหลักที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาและ
คํานึงถึงความสมดุลย์ระหว่างภาคเศรษฐกิจและภาคสังคม ทั้งนี้นโยบาย IT 2010 ได้เน้นการพัฒนาด้าน IT ใน 5 สาขา
ได้แก่
1) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ (e-Government)
2) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคอุตสาหกรรม (e-Industry)
3) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการพาณิชย์ (e-Commerce)
4) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษา (e-Education)
5) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคสังคม (e-Society) รวมไปถึงการเสริมสร้างอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้มีขีดความสามารถและความเข้มแข็งมากขึ้น
โดยกรอบนโยบาย IT 2010 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ในวันที่ 3
ตุลาคม พ.ศ. 2544 และจากคณะรัฐมนตรีในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2545
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตระหนักถึงการปฏิรูประบบราชการที่ต้องการลดขั้นตอนที่ไม่จําเป็นในการปฏิบัติงาน
ลง ใช้เวลาในแต่ละขั้นตอนให้น้อยที่สุดแต่ยังคงความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ ตลอดจน
กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่มีอิทธิพลต่อการดําเนินภารกิจของกรมฯ และเพื่อให้บุคลากรของ
กรมฯ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และพึ่งตนเองได้ กรมฯ จึงกําหนดนโยบาย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการใช้งานไว้ 3 ด้าน คือ งานด้านบริหาร, งานด้านบริการ และงานด้านวิชาการ ซึ่งทั้ง
3 ด้าน กําหนดให้มีการพัฒนาให้สามารถใช้ Database ร่วมกันได้ โดยพัฒนาให้เป็น Web Base รวมทั้งจัดทําข้อมูลให้เป็น
มาตรฐานกลาง
2.2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็ นต้ นมา การพั ฒนาด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ใช้แผนแม่บทเป็นหลักในการดําเนินการ สําหรับแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับนี้
ใช้ชื่อว่า “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552 - 2556” ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกระทรวงสาธารณสุข โดยมีแนวทางในการจัดทํารูปแบบ รายละเอียด หัวข้อและเนื้อหา ตามคู่มือการจัดทําแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับหน่วยงาน ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทําขึ้น โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการให้การ
จัดทําแผนแม่บทฯ เป็นแผนที่มีความกระชับ ชัดเจน และทันการณ์ กําหนดเฉพาะประเด็นที่สําคัญ พร้อมที่จะนําไปใช้งาน
ในเวลาที่รวดเร็ว ทั้งสามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจของกรม ตลอดจนการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของกรมฯ
ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556
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ในยุคของการปฏิรูประบบราชการ ให้มีความสัมฤทธิ์ผล ซึ่งผลลัพธ์คือ การพัฒนาระบบบริหารภายในหน่วยงาน และระบบ
บริการประชาชน ได้อย่างเหมาะสม
การดําเนินการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความ
สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้ง 3 ด้าน คือ นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล นโยบายด้านระบบสารสนเทศ
และนโยบายเทคโนโลยี
ในแผนแม่บทฉบับนี้ได้กําหนดรายละเอียด โดยแบ่งกลุ่มการพัฒนาออกเป็น ดังนี้
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะมุ่งเน้นให้สามารถควบคุมกํากับผู้ว่าจ้างภายนอก โดย
บุคลากรหลักควรมีทักษะในการวางแผนและบริหารโครงการ การออกแบบและตรวจสอบระบบ การติดตั้งระบบ การดูแล
ด้านเทคนิค การพัฒนามาตรฐานงาน โดยการ
¾ พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า
¾ พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกระดับ
¾ พัฒนาบุคลากรด้านการประสานงานเชิงนโยบาย
¾ พัฒนาบุคลากรให้เท่าทันเทคโนโลยี
¾ พัฒนาบุคลากรในการใช้ Open Source
¾ พัฒนาบุคลากรให้มีทก
ั ษะเพิ่มขึ้น
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เป็นระบบที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ โดยมี
ทั้ งส่ วนที่ จะต้ องพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บหน่ วยงานอื่ นๆ ในกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งกํ าหนดเป็ นส่ วนของ Common
Application ที่จะร่วมกันพัฒนา ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข และส่วนที่ดําเนินการต่อจากที่
ได้ทําแล้วเพื่อขยายผลในงานด้านวิจัย ตรวจวิเคราะห์ งานประกันคุณภาพ ให้ครอบคลุม ตลอดจนการพัฒนาระบบงาน
เร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยการ
¾ ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
¾ สนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ที่สร้างด้วยผู้ประกอบการคนไทย
¾ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางเลือกอื่น
¾ สร้างกลไกการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถประเมินผลได้ โดยกําหนดเป้าหมายและ
ระยะเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน
¾ สร้างกลไกการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับกอง / ฝ่าย
¾ พัฒนาระบบการจัดทําแผนปฎิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
¾ พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
¾ จัดตั้งคณะทํางานติดตามการทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับนโยบาย/กฎหมายและระเบียบต่างๆ
¾ กําหนดเป้าหมาย ระยะเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน
¾ มีการประเมินผลการดําเนินงาน
¾ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในด้านต่างๆ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บนสื่อข้อมูลที่
หลากหลายและเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
¾ ประชาสัมพันธ์ผ่าน Web Site
¾ มีการทํา Link กับ Search engine ต่าง ๆ
¾ ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน (Web-based, Database)
ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556
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การสร้างและการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีลักษณะเป็น Web-based และ Database
¾ สร้างพันธมิตรในการดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายการสือ่ สารข้อมูล
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นการเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีการกระจายให้
ครอบคลุมผู้ใช้งาน เพื่อให้มีจํานวนที่เพียงพอซึ่งจะนําไปสู่ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานดีขึ้น นอกจากนี้ยังจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพิ่มเติมหรือทดแทนเครื่องเดิมในจํานวนที่เหมาะสม ตามลักษณะงาน โดยเน้นการใช้งานร่วมกันและ
ความน่าเชื่อถือของระบบอุปกรณ์อื่นๆ พิจารณาตามงาน/โครงการ โดยการ
¾ พัฒนาประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
¾ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และคุ้มค่า
¾ ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยผู้ประกอบการคนไทย
¾ สร้างพันธมิตรในการดําเนินการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
¾ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ
่ ย่างคุ้มค่าด้วยการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล สอดคล้องกับเทคโนโลยีเดิมที่กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ใช้อยู่
และแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต พร้อมทั้งสามารถรองรับปริมาณของผู้ใช้ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ตลอดจนมี
ความสามารถในการใช้งานร่วมกันและการเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน การพัฒนาระบบเครือข่ายการ
สื่อสารข้อมูล จะเน้นให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ ควบคุม กํากับการใช้งานให้ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย
ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น หรือสืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ในความเร็วที่เหมาะสมกับงาน
สําหรับการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในต่างจังหวัด กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข
และระบบการเชื่อมโยงผ่านสายสัญญาณเช่าแบบ Frame Relay ที่เช่าผ่านบริษัทเอกชน ระบบเครือข่ายภายใน (LAN) ทั้ง
บริเวณนนทบุรี และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จะดําเนินการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทน
เพื่อให้การใช้งานระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงจัดหาอุปกรณ์หรือซอฟท์แวร์ที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการเครือข่ายด้วย
¾

2.3 ทฤษฎีในการประเมินผล
การประเมินผลภายใต้กรอบความคิด ทฤษฎีระบบ เป็นการประเมินผลที่มีแนวคิดพื้นฐานอยู่ที่ก ารมอง
สิ่ง ที่ไ ด้รับ การประเมิน เป็น แบบจํา ลอง (Model) หมายถึง วิธีก ารสื่อ สารทางความคิด ความเข้า ใจ ตลอดจน
จินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์หรือเรื่องราวใดๆ ให้ปรากฏโดยใช้การสื่อในลักษณะต่างๆ เช่น แผนภูมิ แผนผัง
ระบบสมการ และรูปแบบอื่น เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถนําเสนอเรื่องราวได้อย่างมีระบบ การประเมินผล
โครงการนั้น มีแนวคิดและแบบจําลองหลายอย่าง ณ ที่นี้ ขอเสนอแนวคิดและโมเดลการประเมินแบบซิปป์ หรือ
CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Danial . L. Stufflebeam) เพราะเป็นแบบจําลองที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไป
ในปัจจุบัน
แนวคิดการประเมินแบบซิปป์ เกิดขึ้น ในปี ค.ศ. 1971 สตัฟเฟิลบีมและคณะ ได้เขียนหนังสือทางการประเมิน
ออกมาหนึ่งเล่ม ชื่อ “Educational Evaluation and Decision Making” และเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง เพราะให้
แนวคิดและวิธีการทางการวัดและประเมินผล ได้อย่างน่าสนใจและทันสมัยด้วย นอกจากนั้น สตัฟเฟิลบีมก็ได้เขียนหนังสือ
เกี่ยวกับการประเมินและรูปแบบของการประเมินอีกหลายเล่มอย่างต่อเนื่อง จึงกล่าวได้ว่า ท่านผู้นี้เป็นผู้มีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาทฤษฎีการประเมิน จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
การประเมินแบบซิปป์ เป็นการประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง มีจุดเน้นที่สําคัญ คือ ใช้ควบคู่กับการบริหาร
โครงการ เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา วัตถุประสงค์การประเมิน คือการให้สารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจ เน้นการแบ่งแยกบทบาทของการทํางานระหว่าง ฝ่ายประเมินกับ ฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด กล่าวคือ
ฝ่ายประเมินมีหน้าที่ระบุ จัดหา และนําเสนอสารสนเทศให้กับฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารมีหน้าที่เรียกหาข้อมูล และนําผล
ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556
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การประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพื่อป้องกันการมีอคติใน
การประเมินโดยแบ่งประเด็นการประเมินผลออกเป็น 4 ด้าน คือ
1. การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) เป็นการประเมินให้ได้ข้อมูลสําคัญ
เพื่อช่วยในการกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการเป็นการตรวจสอบว่าโครงการที่จะทําสนอง
ปัญหาหรือความต้องการจําเป็นที่แท้จริงหรือไม่วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายของ
องค์การ หรือ นโยบายหน่วยเหนือหรือไม่ เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ในแง่ของโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรต่างๆ หรือไม่ เป็นต้น
การประเมินสภาวะแวดล้อมจะช่วยในการตั ดสินเกี่ ยวกับเรื่ อง โครงการควรจะทําในสภาพแวดล้อมใด
ต้องการจะบรรลุเป้าหมายอะไร หรือต้องการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะอะไร เป็นต้น
2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน (Input Evaluation: I) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึง ความ
เป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการดําเนินโครงการ เช่น งบประมาณ
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน เป็นต้น
การประเมินปัจจัยป้อนจะทําโดยใช้ เอกสารหรืองานวิจัยที่มีผู้ทําไว้แล้ว หรือใช้วิธีการวิจัยนําร่องเชิงทดลอง
(Pilot Experimental Project) ตลอดจนอาจให้ผู้เชี่ยวชาญมาทํางานให้ อย่างไรก็ตามการประเมินผลนี้จะต้องสํารวจสิ่งที่มีอยู่
เดิมก่อนว่ามีอะไรบ้าง ตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการใดใช้แผนการดําเนินงานแบบไหน และต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอก หรือไม่
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมินระหว่างการดําเนินงานโครงการ เพื่อหา
ข้อบกพร่องของการดําเนินโครงการ ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไขปรับปรุง ให้การดําเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลาทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ ภาวะผู้นํา การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
โดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอน การประเมินกระบวนการนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการค้นหาจุดเด่น หรือจุด
แข็ง (Strengths) และจุดด้อย (Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ มักจะไม่สามารถศึกษาได้ภายหลังจากสิ้นสุด
โครงการแล้วการประเมินกระบวนการจะมีบทบาทสําคัญในเรื่องการให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นระยะๆ เพื่อการตรวจสอบการ
ดําเนินของโครงการโดยทั่วไป การประเมินกระบวนการมีจุดมุ่งหมาย คือ
¾ เพื่อหาข้อบกพร่องของโครงการ ในระหว่างที่มีการปฏิบัติการ หรือการดําเนินงานตามแผนนั้น
¾ เพื่อหาข้อมูลต่างๆ ที่จะนํามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการ
¾ เพื่อการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการดําเนินงานของโครงการ
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ หรือความต้องการ/ เป้าหมายที่กําหนดไว้ รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย
หรือปรับเปลี่ยนโครงการและการประเมินผล เรื่องผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ์ (Outcomes) ของนโยบาย/แผนงาน/
โครงการ โดยอาศัยข้อมูลจากการประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้นและกระบวนการร่วมด้วย
จะเห็นได้ว่า การประเมินแบบชิปป์ เป็นการประเมินที่ครอบคลุมองค์ประกอบของระบบทั้งหมด ซึ่งผู้ประเมินจะต้อง
กําหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน กําหนดประเด็นของตัวแปรหรือตัวชี้วัด กําหนดแหล่งข้อมูลผู้ให้
ข้อมูล กําหนดเครื่องมือการประเมิน วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล กําหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์การ
ประเมินที่ชัดเจน
วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายการประเมินผลโครงการ
1 เพื่อสนับสนุนหรื อยกเลิก การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือช่ วยตัดสินใจว่าควรจะ ยกเลิ กโครงการหรื อ
สนับสนุนให้มีการขยายผลต่อไป โดยเฉพาะการมีโครงการใหม่ๆ ยังมิได้จัดทําใน รูปของโครงการทดลอง (Experimental) มี
โอกาสจะผิดพลาดหรือล้มเหลวได้ง่าย ความล้มเหลวของโครงการจึงมิใช่ความล้มเหลวของผู้บริหารเสมอไป ดังนั้น ถ้า
ประเมินผลแล้วโครงการนั้น สําเร็จตามที่ กําหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายไว้ก็ควรดําเนินการต่อไป แต่ถ้าประเมินผลแล้ว
โครงการนั้นมีปัญหา หรือมีผลกระทบเชิงลบมากกว่า ก็ควรยกเลิกไป
ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556
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2 เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการว่าเป็นไปตามที่กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หรือกฎเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่กําหนดไว้เพียงใด
3 เพื่อปรับปรุงงาน ถ้านําโครงการไปปฏิบัติแล้ว พบว่าบางโครงการไม่สําเร็จทั้งหมด แต่ก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่กําหนดไว้ทุกข้อ ควรนําโครงการนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น โดยพิจารณาว่าโครงการนั้นบกพร่องในเรื่องใด เช่น ขาด
ความร่วมมือของประชาชน ขัดต่อค่านิยมของผู้ปฏิบัติงาน ขาดการประชาสัมพันธ์ หรือสมรรถนะขององค์การที่รับผิดชอบ
ตํ่า เมื่อทราบผลของการประเมินผล ก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น
4 เพื่อศึกษาทางเลือก (Alternative) โดยปกติในการนําโครงการไปปฏิบัตินั้น ผู้บริหารโครงการจะพยายาม
แสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด จากทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก ดังนั้นการ ประเมินผลจะเป็นการเปรียบเทียบทางเลือก ก่อนที่
จะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อลดความ เสี่ยงให้น้อยลง
5 เพื่อขยายผลในการนําโครงการไปปฏิบัติ ถ้าเราไม่มีการติดตามและประเมินผล อย่างต่อเนื่อง อาจจะไม่ทราบ
ถึงความสําเร็จของโครงการ แต่ถ้าเราประเมินผลโครงการเป็นระยะ สม่ําเสมอ ผลปรากฏว่าโครงการนั้น บรรลุผลสําเร็จ
ตามที่กําหนดวัตถุประสงค์ ควรจะขยายผลโครงการนั้นต่อไป แต่การขยายผลนั้นมิได้หมายความว่าจะขยายไปได้ทุกพื้นที่
การขยายผลต้องคํานึงถึง มิติของประชากร เวลา สถานที่ สถานการณ์ต่างๆ เช่น โครงการปลูกพืชเมืองหนาวจะประสบ
ความสําเร็จดีในพื้นที่ภาคเหนือ แต่ถ้าขยายผลไปยังภูมิภาคอื่น อาจจะไม่ได้ผลดีเสมอไป เพราะต้องคํานึงถึงลักษณะภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ เชื้อชาติ ค่านิยม ฯลฯ ดังนั้น สิ่งที่ต้องคํานึงถึงคือ สิ่งที่นําไปในพื้นที่หนึ่งอาจได้ผลดี แต่นําไปขยายผล
ในพื้นที่หนึ่งอาจไม่ได้ผล หรือ สิ่งที่เคยทําได้ผลดีในช่วงเวลา หนึ่ง อาจจะไม่ได้ผลดีในอีกช่วงเวลาหนึ่ง
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
การประเมินผลถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญประการหนึ่งในกระบวนการบริหารงาน/โครงการ ซึ่ง หลังจากได้ผ่าน
กระบวนการวางแผน (Planning) และการปฏิบัติตามแผน (Implementation) แล้วการประเมินผล (Evaluation) ถือ
เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการวัดความสําเร็จของผลการดําเนินงาน ซึ่ง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการ ดําเนินงานการจัดสรร
ทรัพยากร เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทรัพยากรในโครงการ กับผลผลิตของโครงการร่วมกับปัจจัย
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานการติดตามผลเป็นเครื่องมือในช่วงการปฏิบัติงานของโครงการเพื่อให้เกิด
ความมั่ น ใจว่ า การ 6 ส่ง มอบปัจ จั ย การผลิ ต กํา หนดการทํ า งาน การสร้ า งผลผลิ ต และการดํ า เนิน งานต่า งๆ ได้
ดําเนินการไป ตามแผนที่วางไว้
2. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance evaluation) เป็น
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินความก้าวหน้าของโครงการหรือ
แผนงานว่ามีการใช้ทรัพยากร/ปัจจัยต่างๆ อย่างไร มีการดําเนินงาน เป็นไปตามแผน ตามขั้นตอน ตามกฎเกณฑ์ และ
ตามเวลาที่ กํ า หนดหรื อ ไม่ ตลอดจนมี ผ ลงานเป็ น ไปตามแผน วั ต ถุ ป ระสงค์ และเป้ า หมายหรื อ ไม่ อาจเป็ น การ
ประเมินผลระหว่างการดําเนินงาน เป็นการประเมินถึงผลผลิต หรือการประเมินผลภายหลังการดําเนินงาน เป็นการ
ประเมินถึงผลลัพธ์ และผลกระทบ
ทฤษฎีการประเมินผล
นักทฤษฎีการประเมินมีความเชื่อร่วมกันอย่างหนึ่งว่า การประเมินเป็นกิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของปรัชญา
การเมืองแบบเสรีนิยม (Liberalism) เพราะยึดหลักการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ที่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถแตะ
ต้องได้ และพัฒนาได้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2547: 8) แม้ว่านักทฤษฎีการประเมินส่วนใหญ่จะยึดถือแนวทางเสรีนิยม
ร่วมกันแต่ในความเชื่อในเป้าหมายของการประเมินยังมีความแตกต่างกันขึ้นกับข้อตกลงเบื้องต้นของการประเมินว่านัก
ทฤษฎีเหล่านั้นยึดถือในแนวไหน ซึ่งอาจจําแนกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้
1. ประโยชน์นิยม (Utilitarianism) นักทฤษฎีการประเมินในแนวนี้เชื่อว่าเป้าหมายของการประเมินคือการ
สร้างประโยชน์สุขแก่สังคม โดยนักประเมินมีบทบาทเป็นผู้ป้อนสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ ไม่ควรเข้าไปมีบทบาทใน
การตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ทําการประเมินด้วยตนเอง แต่ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ใช้สารสนเทศนั้นๆ เป็นผู้ชี้ขาดคุณค่าของ
ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556

11

สิ่งที่ทําการประเมินเช่น Tyler (1942), Provus (1971), Stufflebeam และคณะ (1971), Stake (1967), Patton
(1987) เป็นต้น
2. พหุนิยม (Pluralism) นักทฤษฎีการประเมินในแนวนี้เชื่อว่าเป้าหมายของการประเมินมิใช่เพียงหนึ่งเดียว
หรือ เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมเพียงอย่างเดียวอาจสนองเป้าหมายอื่นๆควบคู่ไปด้วย เช่น ทําการประเมินเพื่อแสดง
กลไกแห่งอํานาจในการติดตาม ควบคุม ดูแลการดําเนินงานต่างๆ การประเมินเพื่อตัดสินคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งที่ทํา
การประเมินตามความรู้และประสบการณ์ความเชื่อของนักประเมิน ซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
สารสนเทศก็ได้ ดังนั้นเป้าหมายของการประเมินที่สําคัญคือ การตัดสินคุณค่า เช่น Scriven (1967), Stake (1967),
Worth และ Sanders (1973), Eisner (1975), Guba และ Lincoln (1981) เป็นต้น
นักทฤษฎีการประเมินค่อนข้างเห็นสอดคล้องกันว่าการประเมินควรใช้วิธีที่น่าเชื่อถือและมีหลักฐานอ้างอิงได้
แต่วิธีการที่จะนําไปสู่ความจริงและกําหนดคุณค่าของความจริงยังมีความหลากหลายอันเนื่องมาจากนักทฤษฎีการ
ประเมินมีปรัชญาความเชื่อที่เกี่ยวกับความจริงและการกําหนดคุณค่าที่แตกต่างกันจึงทําให้การนําเสนอวิธีการประเมิน
ที่แตกต่างกันไป ซึ่งจําแนกได้ดังนี้
1. อัตนัยนิยม (Subjectivism) นักทฤษฎีการประเมินในแนวนี้มีความเชื่อว่าจิตไม่สามารถหยั่งรู้ได้อย่าง
แท้จริงว่าอะไรจริงหรือเท็จ มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่า การตัดสินว่าอะไรจริงหรือเท็จ มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าเป็นเรื่อง
ของแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับจิตของผู้นั้นว่าจะมองความจริงหรือคุณค่าอย่างไร จึงไม่มีมาตรการที่แน่นอนในการกําหนด
คุณค่าของสิ่งต่างๆ จึงนิยมทําการประเมินโดยเน้นวิธีการเชิงธรรมชาติ (naturalistic approach) ซึ่งอยู่บนหลักการ
ของวิธีการดําเนินงานที่ยืดหยุ่น รวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านตามสภาพธรรมชาติ และใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเป็น
เกณฑ์ในการสรุปผล
2. ปรนัยนิยม (Objectivism) นักทฤษฎีการประเมินในแนวนี้มีความเชื่อว่ามนุษย์รู้ว่าอะไรจริงหรือเท็จ มี
คุณค่าหรือไม่มีคุณค่า การตัดสินว่าอะไรจริงหรือเท็จ มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่กําหนดเป็นมาตรการสากลได้
เพราะความจริงเป็นสิ่งสากล จึงทําการประเมินโดยเน้นวิธีการเชิงระบบ (systematic approach) มีการวางแผนการ
ดําเนินงานอย่างแน่ชัด ใช้เครื่องมือมาตรฐานในการเก็บรวบรวมข้อมูล พยายามควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนให้มากที่สุด
ทําการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลตามเกณฑ์มาตรฐานที่ประกาศไว้ล่วงหน้า
สรุปการประเมินเป็นกระบวนการสร้างสรรค์สังคมที่สอดคล้องกับแนวทางประชาธิปไตยโดยมีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาและสร้างประโยชน์สุขแก่สังคม
ความหมายของการประเมิน
การประเมินหรือ การประเมินผล มีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า Evaluation เป็นคําที่มีผู้
กล่าวถึงมากที่สุดคําหนึ่ง (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2547: 13-21) มีการให้นิยามการประเมินอย่างหลากหลายดังนี้
Thorndike และ Hagen (1969: 10) กล่าวว่าการประเมินเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ
การวัดเพียงแต่มีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า นั้นคือ การประเมินเท่ากับการวัด
Rossi (1972) ระบุว่า การประเมินเป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมสําหรับตัดสินและพัฒนาโครงการทาง
สังคมด้านการวางแผน การติดตามผล ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ นั้นคือ การประเมิน เท่ากับ การวิจัยประยุกต์
Ralph W.Tyler (1942) ได้นิยามไว้ว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
ผลที่ได้กับวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ นั้นคือ การประเมิน เท่ากับการตรวจสอบความสอดคล้อง
Cronbach (1963) ได้นิยามว่า การประเมินเป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการเก็บรวบรวมและใช้สารสน
เทศําหรับการตัดสินใจ นั้นคือการประเมิน เท่ากับการช่วยการตัดสินใจ
Scriven (1967) ชี้ว่าเป้าหมายของการประเมินอยู่ที่การตัดสินคุณค่า โดยผู้ประเมินจะต้องมีความเชี่ยวชาญ
ในหลักการสังเกตและเหตุผล นั้นคือการประเมิน เท่ากับการตรวจสอบการตัดสินคุณค่า
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Stake (1967) เน้นว่า ผู้ประเมินจะต้องบรรยายความสัมพันธ์และความสอดคล้องของสิ่งที่คาดหวัง สิ่งที่
เกิดขึ้นจริง และมาตรฐาน ให้ครอบคลุมสิ่งที่มุ่งประเมินทั้งในแง่เงื่อนไขก่อนเริ่มโครงการ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงการ
กับผู้ร่วมโครงการ ตลอดจนผลลัพธ์ของโครงการ นั้นคือ การประเมิน เท่ากับการบรรยายอย่างลุ่มลึก
มีนักการศึกษาของไทยได้นิยามความหมายของการประเมินไว้หลากหลายเช่นกัน ดังต่อไปนี้
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2524: 1) ให้ความหมายของการประเมินไว้ว่า เป็นกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
สารสนเทศสําหรับการตัดสินคุณค่าของโครงการ ผลิตผล ขบวนการ จุดมุ่งหมายของโครงการหรือโปรแกรมหรือทางเลือกต่างๆ
เพื่อนําไปปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมาย จุดเน้นของการประเมินคือการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้
ข้อสนเทศ เพื่อตัดสินคุณค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ
นิศา ชูโต (2527: 9) กล่าวสรุปถึงความหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึง กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ความหมายและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการ และหาผลที่แน่ใจว่าเกิดโครงการเพื่อเป็นการเพิ่มพูนคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของโครงการให้ดียิ่งขึ้น
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533: 120; อ้างอิงมาจาก Stufflebeam. 1985: 151–206) ให้ความหมายการประเมินว่าเป็น
กระบวนการวิเคราะห์ รวบรวมและอํานวยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ
ดังนั้น การประเมินผลจึงเป็นงานที่สําคัญอันหนึ่งในกระบวนการวางแผน ซึ่งผู้วางแผนควรกําหนดขึ้นพร้อมๆ กันกับ
การวางแผนหรือการกําหนดโครงการ เหตุผลที่ผู้วางแผนจะต้องกําหนดโครงการประเมินในช่วงเวลาเดียวกันกับการวางแผนก็
เนื่องจากว่า การประเมินผลที่ดีนั้นจะต้องเริ่มดําเนินการก่อนที่การปฏิบัติตามแผนจะเริ่มต้น คนทั่วๆ ไปมักมีความรู้และเข้าใจ
ว่าการประเมินผลจะต้องกระทําเมื่อโครงการได้สิ้นสุดลงแล้ว ความเข้าใจดังกล่าวแม้จะไม่ผิดแต่การประเมินผลรูปแบบที่เริ่ม
ดําเนินการภายหลังการสิ้นสุดของโครงการนั้นเป็นรูปแบบการประเมินผลที่ไม่สู้จะวัดและบอกอะไรได้มากนัก
จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า การประเมินผลเป็นกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ได้สารสนเทศ เพื่อตัดสินคุณค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ
ทฤษฎีจุดมุ่งหมายของการประเมิน (A Theory of Evaluation Goal)
การประเมิน เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งทางสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่การตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน
เพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายของการพัฒนาคุณค่าและอํานาจของสถาบัน/องค์กรและสังคมโดยส่วนรวม การประเมิน จึงเป็นส่วนหนึ่ง
ในกลไกของการพัฒนาอํานาจทางการเมืองและสังคม กิจกรรมประเมินจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัย
ด้านบุคคล ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน/องค์กรของสังคม
นักประเมิ นจึ งมี บทบาทสําคั ญในการทํ าความเข้ าใจบริ บทของการเมือง ประสานงานกั บผู้เกี่ยวข้ อง จัดหา
สารสนเทศที่น่าเชื่อถือ จัดสรรสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ ชี้นํา และเสนอแนะผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ และ ผู้เกี่ยวข้อง ถ้า
การประเมินประสบความสําเร็จ การประเมินนั้นจะต้องก่อให้เกิดผลแห่งความก้าวหน้าในการดําเนินกิจกรรม และผลที่ได้รับ
บรรลุเป้าหมายแห่งการพัฒนาคุณค่าของสถาบัน/องค์กรของสังคมนั้นๆ
ทฤษฎีรูปแบบการประเมิน (A Theory of Evaluation Models)
นัก ทฤษฏีก ารประเมิน มีป รัช ญาการประเมิ นที่ แตกต่า งกั น พื้น ฐานความแตกต่า งที่ สํา คัญ อยู่ ที่ข้ อ ตกลง
เบื้องต้นของการประเมินกับมาตรการเข้าถึงคุณค่าของสิ่งที่ประเมินยังผลให้มีการสร้างรูปแบบของการประเมินหรือ
แนวทางการประเมินในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป
ข้อตกลงเบื้องต้นของการประเมินที่สําคัญ ได้แก่ข้อตกลงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประเมินหรือ ประเมิน
ทําไม โดยสามารถจัดเป็นแนวคิดที่สําคัญ 2 ขั้ว คือ การประเมินที่เน้นการตัดสินใจกับการประเมินที่เน้นการตัดสิน
คุณค่า ซึ่งมีความแตกต่างกันทางด้านนิยามของการประเมิน บทบาทของนักประเมิน และผู้รับผิดชอบในการตัดสิน
คุณค่า สําหรับมาตรการเข้าถึงคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน ที่สําคัญได้แก่วิธีการประเมินหรือประเมินอย่างไร โดยจัดเป็น
แนวคิดที่สําคัญ 2 ขั้ว คือ วิธีเชิงระบบ และ วิธีเชิงธรรมชาติ มีความแตกต่างกันด้านที่มาของวิธีการ การมองคุณค่า
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556
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ถ้านักประเมินต้องการเลือกรูปแบบการประเมินไปใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว นัก
ประเมินจะต้องไม่ยึดติดกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยนักประเมินจะต้องมีความสามารถในการพัฒนาเกณฑ์การตัดสิน
ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์หรือประเด็นปัญหาที่ต้องการประเมินกับปรัชญา หรือแนวคิดทางการประเมิน
ของนักทฤษฎีการประเมินที่ใช้ในการสร้างรูปแบบการประเมินหรือแนวทางการประเมินนั้น ดังต่อไปนี้ คือ
1. รูปแบบที่ 1 เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการประเมิน
1.1 มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้อง คือ วัตถุประสงค์ สิ่งที่ต้องการประเมิน และเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมาย
1.2 สมมติฐาน คือ การประเมินเป็นกลไกของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม/การวิเคราะห์และติดตาม
เป้าหมายที่พึงปรารถนาร่วมกันของสมาชิกในสังคม และการมีเป้าหมายเพื่อการชี้นํา เปลี่ยนแปลง
และพัฒนาสังคมที่เหมาะสมในอนาคต
2. รูปแบบที่ 2 รูปแบบของเป้าหมายของการประเมิน
2.1 มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้อง คือ การอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมินใดๆ ก็ตาม
อยู่ที่การตัดสินคุณค่าของสิ่งที่นํามาประเมินว่ามีคุณค่าเพียงใด เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาคุณค่า
นั้น
2.2 สมมติฐาน คือ มีการประเมินปัญหาหรือความจําเป็นที่ต้องการแก้ไข เพื่อกําหนดเป็นเป้าหมายของ
โครงการ การดําเนินโครงการที่ได้ผลตามเป้าหมาย ถือเป็นความสําเร็จเบื้องต้น ความสําเร็จขั้นสูง
อยู่ ที่ ก ารก่อ ให้ เกิ ด ผลที่ สอดคล้อ งกับ ความต้ อ งการที่ แ ท้จ ริ ง ขององค์ กร และถ้า เป้ า หมายของ
โครงการ ถูกกําหนดขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ goal–based evaluation และ goal–free evaluation
น่าจะเป็นสิ่งเดียวกันได้
3. รูปแบบที่ 3 บทบาทของการประเมิน
3.1 มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้อง คือ กิจกรรมการประเมินใดๆ ก็ตาม มีบทบาทที่สําคัญอยู่ 2 ลักษณะ คือ
บทบาทของการประเมินความก้าวหน้าหรือกระบวนการ และบทบาทของการประเมินผลสรุปรวม
3.2 สมมติฐาน คือ Formativ evaluation มีความสอดคล้องกับปรัชญาและเป้าหมายของการประเมิน
ได้ดีกว่า Summative evaluation / แม้ว่า Formative evaluation และ Summative
evaluation จะมีบทบาทต่างกัน แต่มีความสัมพันธ์สนับสนุนซึ่งกันและกัน และโครงการที่จัด
ให้บริการเป็นเวลานานติดต่อกัน ควรเน้น Summative evaluation มากกว่า Formative
evaluation
4. รูปแบบที่ 4 ปัจจัยภายนอกที่มอี ิทธิพลต่อการประเมิน
4.1 มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้อง ในระบบสังคม มนุษย์และการเมืองมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น การ
ประเมินจึงยากที่หลีกเลี่ยงอิทธิพลจากปัจจัยมนุษย์และการเมือง
4.2 สมมติฐาน คือ กระแสต่อต้านการประเมินเกิดขึ้นและรุนแรงขึ้น ถ้าการประเมินส่งผลกระทบต่อ
บุคคลมากกว่าส่วนรวม และแรงกดดันทางการเมืองย่อมเข้ามามีอิทธิพลต่อการประเมิน
ทฤษฎีการประเมินผลการดําเนินงาน (A theory of performance evaluation)
การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุความมุ่งหมาย ระดับต่างๆ จําเป็นต้องมีกลยุทธการดําเนินงานและกิจกรรมที่
เหมาะสม การสร้างโมเดลเชิงตรรกะของการดําเนินงานสู่ผลสัมฤทธิ์เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานบังเกิดผลโดยตรงต่อการ
บรรลุเป้าหมายของความสําเร็จ ด้วยการพิจารณาถึงองค์ประกอบสําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จและกิจกรรมที่จําเป็น
ของแต่ละองค์ประกอบเพื่อสร้างโครงข่ายของการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามกํากับงานเพื่อปรับปรุงแก้ไข และ
ประเมินสรุปผลการดําเนินงาน
ผลสําเร็จของการดําเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ เป็นคํารวมที่มาจากส่วนประกอบของ“ผล“หลายส่วนที่มีความ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน สามารถเรียงลําดับจากรูปธรรมสู่นามธรรม คือ ผลผลิต เป็นผลตรงจากการดําเนินกิจกรรม
ผลกระทบ เป็นผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากผลผลิต และผลลัพธ์ เป็นผลจุดหมายปลายทางที่เกิดเนื่องมาจากผลกระทบ
ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556
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ในการประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานอย่า งเป็นระบบ มี วัต ถุประสงค์ หลัก อยู่ ที่ก ารตั ดสิ นคุณ ค่า ของผลการ
ดําเนินงานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาคุณค่าของการดําเนินงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่
สําคัญซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพหรือความสําเร็จของการดําเนินงาน ครอบคลุมถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายและผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการประเมินผลการดําเนินงานควรประกอบด้วย การศึกษา
วิสัยทัศน์/จุดมุ่งหมายขององค์การ วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดําเนินงาน วิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยนําเข้า (ทรัพยากร) กระบวนการ/ผลการดําเนินงาน ติดตามกํากับการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานสําหรับเปรียบเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน วัดผลการดําเนินงานสําหรับเปรียบเทียบกับผลที่คาดหวัง
เพื่อตัดสินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน ใช้ผลการประเมินสําหรับพัฒนาความสําเร็จของการดําเนินในระดับที่สูงขึ้น
ดังต่อไปนี้
1. รูปแบบเอกมิตขิ องการกําหนดคุณค่า
ถือว่าคุณค่าภายในสิ่งใดก็ตามค่อนข้างคงที่และเป็นสากล ส่วนคุณค่าภายนอกเป็นสิ่งเดียวกับคุณค่า
ภายใน แต่มีค่าแปรเปลี่ยนไปตามบริบทหรือสถานการณ์สิ่งแวดล้อม การกําหนดคุณค่าภายในจึงสามารถกระทําได้โดย
การสรุปอ้างอิงจากการกําหนดคุณค่าภายนอกของสิ่งนั้น ภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคมที่ทําการประเมิน
2. รูปแบบพหุมิตขิ องการกําหนดคุณค่า
ถือว่าคุณค่าภายในสิ่งใดก็ตามค่อนข้างคงที่และเป็นสากล อันประกอบด้วยคุณค่าภายนอกหลายด้าน ซึ่ง
คุณค่าภายนอกแต่ละด้านมีค่าแปรเปลี่ยนไปตามบริบทหรือสถานการณ์แวดล้อมทางสังคม การกําหนดคุณค่าภายใน
จึงสามารถกระทําได้โดยการสรุปอ้างอิงจากการกําหนดคุณค่าภายนอกแต่ละด้าน ภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคมที่ทํา
การประเมิน มีมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้อง คือ
¾ ความหมายของคุณค่า
¾ คุณค่าภายใน เป็นคุณค่าภายในตัวเอง แฝงเร้นอยู่ในสิ่งนั้นตลอดเวลา ไม่ขึ้นกับบริบท จึงประมาณ
ค่าภายในสิ่งนั้นยาก
¾ คุ ณ ค่ า ภายนอก เป็ น คุ ณ ค่ า ภายนอกของสิ่ ง นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ สถานการณ์ แ วดล้ อ ม สามารถตี ค่ า ได้
ค่อนข้างปรนัย
¾ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าภายในกับคุณค่าภายนอก (กรณีแรก คุณค่าภายในและคุณค่าภายนอก
เป็นสิ่งเดียวกัน / กรณีที่สอง คุณค่าภายในและคุณค่าภายนอกเป็นอิสระจากกัน / กรณีที่สาม
คุณค่าภายนอกเป็นส่วนประกอบขั้นต่ําของคุณค่าภายใน
¾ ตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้ ใช้บ่งบอกสถานภาพหรือสะท้อนลักษณะ
ของทรัพยากร
ทฤษฎีเกณฑ์การประเมิน ( A Theory of Evaluation Criteria)
ความหมายของเกณฑ์ หมายถึง การกําหนดระดับที่พึงประสงค์ของตัวแปร ในประเด็นที่ประเมินลักษณะ
เกณฑ์ที่ดี เป็นทฤษฎีที่ใช้การตัดสินคุณค่าภายนอกด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านของสิ่งที่มุ่งประเมิน กระทําได้โดย
การสรุปอ้างอิงจากสิ่งที่สังเกตได้ตามตัวบงชี้ เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยที่ตัวชี้วัดไม่สามารถระบุเป็น
เกณฑ์ตายตัวภายใต้การดําเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นั่นคือ มีความเป็นไปได้/สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตาม
สถานการณ์ เปลี่ยนแปลงไป และได้รับการยอมรับจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประเมิน ผู้ใช้ผลการประเมิน
2.4 กรอบแนวคิดในการประเมินผล
กรอบแนวคิ ดในการการประเมิ นผลแผนงาน ตามแผนแม่ บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552 - 2556 ใช้รูปแบบการดําเนินการประเมินผลแผนงานตามรูปแบบ CIPP Model ซึ่ง
เป็นกรอบงานที่ครอบคลุมเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลแผนงาน/โครงการ/บุคลากร/ผลผลิต/องค์กร /และระบบ รายการ
ประเมินผลแบบ CIPP Model นี้ เป็นการมุ่งเน้นไปใช้ในการประเมินผลแผนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเป้าไปที่การพัฒนา
อย่ างยั่ งยื นในระยะยาวขององค์ กร หรื อกล่ าวได้ ว่ าเป็ นการประเมิ นภาพรวมของโครงการ ตั้ งแต่ บริ บท ปั จจั ยป้ อน
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กระบวนการ และผลผลิต โดยจะใช้วิธีการสร้างเกณฑ์และประสิทธิภาพของโครงการ ทั้งภาพรวมหรือรายปัจจัยเป็นสําคัญ ซึ่ง
พออธิบายได้ดังนี้
1. การประเมินด้านบริบท หรือประเมินเนื้อความ (Context Evaluation) เป็นการศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่นําไปสู่
การพัฒนาเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ บริบทของสภาพแวดล้อม นโยบาย วิสัยทัศน์ ปัญหา แหล่งทุน สภาพความผันผวน
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนแนวโน้มการก่อตัวของปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินโครงการ
เป็นต้น
2. การประเมินปัจจัยป้อน (Input Evaluation) เพื่อค้นหาประสิทธิภาพขององค์ประกอบที่นํามาเป็นปัจจัยป้อน
เช่น ในด้ านการท่ องเที่ยวอาจจะจํ าแนกเป็ นบุคคล สิ่งอํ านวยความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุ ภัณฑ์ ศักยภาพการ
บริหารงาน ซึ่งแต่ละปัจจัยก็ยังจําแนกย่อยออกไปอีกเช่น บุคคล อาจพิจารณาเป็น เพศ อายุ มีสถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจ ความพึงพอใจ ความ คาดหวัง ทัศนคติ ศักยภาพ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ คุณวุฒิทางการศึกษา ถิ่นที่
อยู่และลักษณะกระบวนการกลุ่ม เป็นต้น
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการศึกษาต่อจากการประเมินบริบทและปัจจัยป้อนว่า
กระบวนการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เป็นการศึกษาค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน หรือจุดแข็งของกระบวนการบริหารจัดการ
โครงการที่จะนําโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
4. การประเมินผลิตผล (Product Evaluation) เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการ โดยเฉพาะความ
สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่ได้แล้วนําเกณฑ์ที่กําหนดไว้ไปตัดสิน เกณฑ์มาตรฐานนั้นอาจจะกําหนดขึ้นเอง
หรืออาศัยเกณฑ์ที่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นกําหนดไว้ก็ได้ซึ่งในที่นี้ผู้วิจัยจะกล่าวในตอนต่อไป
การประเมินปัจจัยป้อน
(Input Evaluation)

การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)

การประเมินผลิตผล
(Product Evaluation)

2.5 การกําหนดประชากร และกลุม่ ตัวอย่าง
การประเมินผลแผนงาน ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้ง
นี้ เป็นการประเมินผลรวมระหว่างคุณภาพและปริมาณ โดยใช้การรวบรวมข้อมูล จากเอกสาร/รายงาน จากการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม จากการสัมภาษณ์ และจากแบบสอบถาม
การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อการประเมินผล
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) เป็นสิ่งสําคัญที่คณะผู้ประเมินต้องกําหนดให้เหมาะสม และมีความเป็นตัว
แทนที่ดีของประชากรที่ทําการศึกษา เพื่อจะช่วยให้ผลการประเมินผลมีความน่าเชื่อถือ ดังนั้น จึงเกิดคําถามว่าขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างเท่าไรจึงจะทําให้ผลการประเมินผลมีความเชื่อถือได้ ซึ่งความจริงแล้วไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัวว่าจะต้องใช้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างจํานวนเท่าใด ได้มีผู้เสนอวิธีการกําหนดของตัวอย่างไว้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การกําหนดเกณฑ์ร้อยละของ
ประชากร การใช้ตารางสําเร็จรูป หรือการใช้สูตรคํานวณ ซึ่งผู้วิจัยสามารถเลือกตามความเหมาะสม
กลุ่มตัวอย่าง (Sample groups) หมายถึง บางส่วนของประชากรที่ถูกเลือกมาเป็นตัวแทนของประชากรที่
ทําการศึกษา การใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กจะทําให้มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนมาก และการใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างใหญ่จะมี
โอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนน้อย เนื่องจากขนาดกลุ่มตัวอย่างใหญ่ให้ข้อมูลที่เที่ยงตรง การคํานวณทางสถิติมีความถูกต้อง
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก กลุ่มตัวอย่างยิ่งมีขนาดใหญ่มากเท่าใด ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มจะลดน้อยลงแต่เมื่อ
ถึงจุดหนึ่งแม้จะเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้ใหญ่ขึ้นอีกแต่ความคลาดเคลื่อนก็ลดลงได้ไม่มากนัก (Kerlinger, 1972:
61 อ้างใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543:91) ดังภาพที่ 1

ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556

16

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างกับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มา : เคอร์ลิงเจอร์ (Kerlinger, 1972: 61 อ้างใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543:91)

การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างว่าควรมีขนาดเท่าใดนั้น ผู้วิจัยควรคํานึงถึงสิ่งต่างๆ หลายอย่างมาประกอบ
กัน (Librero, 1985 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ดังนี้
1) ค่าใช้จ่าย เวลาแรงงานและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนั้น ว่ามีพอที่จะทํา
ให้ได้หรือไม่ และคุ้มค่าเพียงใด
2) ขนาดของประชากร ถ้าประชากรมีขนาดใหญ่ มีความจําเป็นต้องเลือกกลุ่มตัวอย่าง ถ้าประชากรมีขนาด
เล็ก และสามารถที่จะศึกษาได้ควรจะศึกษาจากประชากรทั้งหมด
3) ความเหมือ นกัน ถ้าประชากรมีความเหมือนกันมากความแตกต่างของสมาชิกมีน้อย นั้นคือ ความ
แปรปรวนในกลุ่มตัวอย่างมีน้อยก็ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กได้ แต่ถ้าประชากรมีลักษณะไม่เหมือนกัน ความแตกต่าง
ของสมาชิกมีมาก ความแปรปรวนในกลุ่มมีมากจําเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ เพื่อให้ครอบคลุมคุณลักษณะ
ต่างๆ ของประชากร
4) ความแม่นยําชัดเจน ถ้าต้องการความแม่นยําชัดเจนในเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้าต้องใช้กลุ่มตัวอย่างขนาด
ใหญ่ คือ ยิ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างใหญ่มากเท่าใด ผลการศึกษายิ่งมีความแม่นยํามากขึ้นเท่านั้น
5) ความคลาดเคลื่ อ นจากการสุ่ ม ตั ว อย่ า ง ความคลาดเคลื่ อ นที่ ย อมให้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ จ ากการสุ่ ม ตั ว อย่ า ง
โดยทั่วไปแล้ว มักจะยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ 1% หรือ 5% (สัดส่วน 0.01 หรือ 0.05) และยังขึ้นอยู่กับ
ความสําคัญของเรื่องที่ต้องการศึกษาด้วย ถ้าปัญหามีความสําคัญมาก ก็ควรให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด เช่น
1% แต่ถ้ามีความสําคัญน้อยก็อาจยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้บ้าง เช่น 5% เป็นต้น
6) ความเชื่อมั่น ผู้วิจัยต้องกําหนดความเชื่อมั่นว่ากลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมานั้นมีโอกาสได้ค่าอ้างอิงไม่แตกต่าง
จากค่าที่แท้จริงของประชากรประมาณเท่าไร เช่น ถ้ากําหนดระดับเชื่อมั่น 95% หมายถึง ค่าอ้างอิงมีโอกาสถูกต้อง
95% มี โ อกาสผิด พลาดจากค่ า ที่แ ท้ จ ริง 5% นั่น คื อค่ า ที่ ได้ จ ากกลุ่ มตั ว อย่า ง 95 กลุ่ ม จาก 100 กลุ่ มที่ สุ่ ม มาจาก
ประชากรเดียวกันจะไม่แตกต่างจากค่าที่แท้จริงของประชากร ซึ่งระดับความเชื่อมั่นอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 99% หรือ
ลดลงเหลือ 90%
วิธีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
วิธีการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีด้วยกันหลากหลายวิธี ในที่นี้จะเสนอการกําหนดขนาดของ กลุ่มตัวอย่าง
จากการกําหนดเกณฑ์ การใช้สูตรคํานวณและการใช้ตารางสําเร็จรูป ซึ่งแต่ละวิธีสามารถอธิบายได้ต่อไปนี้
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1. การกําหนดเกณฑ์ ในกรณีนี้คณะผู้ประเมินต้องทราบจํานวนประชากรที่แน่นอนก่อนแล้ว ใช้เกณฑ์โดย
กําหนดเป็นร้อยละของประชากรในการพิจารณาดังนี้ (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)
ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักร้อย ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 25%
¾ ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักพัน ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 10%
¾ ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักหมื่น ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 5%
¾ ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักแสน ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 1%
2. การใช้ตารางสําเร็จรูป การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางสําเร็จรูป มีอยู่หลายประเภท ขึ้นอยู่กับ
ความต้องการของผู้วิจัย ตารางสําเร็จรูปที่นิยมใช้กันในงานวิจัยเชิงสํารวจ ได้แก่ ตารางสําเร็จของทาโร ยามาเน่
¾ ตารางสําเร็จของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) เป็นตารางที่ใช้หาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดยคาดว่าสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร
เท่ากับ 0.5 และระดับความเชื่อมั่น 95% ดังตารางที่ 1 วิธีการอ่านตารางคณะผู้ประเมินจะต้องทราบ
ขนาดของประชากร และกําหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ เช่น ต้องการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จากประชากรที่มีขนาดเท่ากับ 2,000 คน ความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมรับได้เท่ากับ 5% ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการจะ
เท่ากับ 333 คน เป็นต้น
ตารางที่ 1 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และความคลาดเคลื่อนต่างๆ
ขนาด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีร่ ะดับความคลาดเคลื่อน (e)
ประชากร
+ 1%
+ 2%
+ 3%
+ 4%
+ 5%
+ 10%
500
222
83
∗
∗
∗
∗
1,000
385
286
91
∗
∗
∗
1,500
638
441
316
94
∗
∗
2,000
714
476
333
95
∗
∗
2,500
1,250
769
500
345
96
∗
3,000
1,364
811
517
353
97
∗
3,500
1,458
843
530
359
97
∗
4,000
1,538
870
541
364
98
∗
4,500
1,607
891
549
367
98
∗
5,000
1,667
909
556
370
98
∗
6,000
1,765
938
566
375
98
∗
7,000
1,842
959
574
378
99
∗
8,000
1,905
976
580
381
99
∗
9,000
1,957
989
584
383
99
∗
10,000
5,000
2,000
1,000
588
385
99
15,000
6,000
2,143
1,034
600
390
99
20,000
6,667
2,222
1,053
606
392
100
25,000
7,143
2,273
1,064
610
394
100
50,000
8,333
2,381
1,087
617
397
100
100,000
9,091
2,439
1,099
621
398
100
¾
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∞

10,000

2,500

1,111

625

400

100

∗ หมายถึง ขนาดตัวอย่างไม่เหมาะสมที่จะ assume ให้เป็นการกระจายแบบปกติ จึงไม่สามารถใช้สูตรคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้
ที่มา : (Yamane, 1973 อ้างใน จักรกฤษณ์ สําราญใจ, 2544)

3. การใช้สูตรคํานวณ แม้การใช้ตารางกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะง่ายและสะดวกกับผู้วิจัย แต่
บางครั้ง คณะผู้ประเมินอาจจําเป็นที่จะต้องคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ขนาดประชากรหรือระดับความเชื่อมั่น
อื่นๆ ที่แตกต่างออกไปจากตาราง คณะผู้ประเมินจําเป็นต้องการการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรคํานวณ
ซึ่งสูตรคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นสูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973)
รายละเอียดมีดังนี้
สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)
n =
N
1+ Ne2
n
คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N
คือ ขนาดของประชากร
e
คือ ความคาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง
จากจํานวนเจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งสิ้น 3,668 คน เมื่อนํามาคํานวณตามสูตรของทาโร ยา
มาเน่ จะได้ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จํานวน 360 คน โดยกําหนดไว้ 3 กลุ่ม คือ
(1) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน (DIO) / นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน และคณะทํางาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน จํานวน 50 คน
(2) หัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย / งาน ของทุกหน่วยงาน จํานวน 155 คน
(3) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปของหน่วยงาน (User) จํานวน 155 คน
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการ
3.1 รูปแบบการประเมินผล
การประเมินผลแผนงาน ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ. 2552 - 2556 เป็นการประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใช้รูปแบบของ CIPP Model เป็นกรอบการดําเนินงาน
เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลแผนงาน/โครงการ/บุคลากร/ผลผลิต/องค์กร /และระบบ
3.2 ตัวแปรในการประเมินผล
1. การประเมินด้านบริบท หรือประเมินเนื้อความ (Context Evaluation)
2. การประเมินปัจจัยป้อน (Input Evaluation)
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
4. การประเมินผลิตผล (Product Evaluation)
5. การประเมินผลลัพธ์ (Outcome evaluation)
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากทุกสํานัก / สถาบัน / กอง / ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 3,668 คน
เมื่อนํามาคํานวณตามสูตรของทาโร ยามาเน่ จะได้ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จํานวน 360 คน โดยกําหนดไว้
3 กลุ่ม คือ
(1) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน (DIO) / นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน /คณะทํางาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน จํานวน 50 คน
(2) หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน ของทุกหน่วยงาน จํานวน 155 คน
(3) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปของหน่วยงาน (User) จํานวน 155 คน
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมผล
การรวบรวมผล เป็นการรวบรวมผลจาก
1. ผลการดําเนินงานประจําปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2552- มิถุนายน 2555)
2. แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ที่พัฒนาขึ้นจากกรอบแนวคิด ทฤษฎี งานประเมินผลและบทความที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญจัดทําเป็นเครื่องมือในการประเมินผล โดยแบบสอบถามที่จัดทําขึ้นนั้นแบ่งเป็น 3 ชุด คือ
แบบสอบถามสําหรับ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน (DIO)/นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน และ
คณะทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน, หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งานของทุกหน่วยงาน และผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป
ของหน่วยงาน (User) ซึ่งจะวัดผลใน 5 ส่วน คือ
แบบสอบถามสําหรับ DIO/นักวิชาการคอมพิวเตอร์และคณะทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยคําถามจํานวน 2 ข้อ คือ
1. ชื่อหน่วยงาน: เป็นคําถามปลายเปิดที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องกรอกข้อมูลชื่อหน่วยงานที่สังกัด
2. อายุงานในตําแหน่ง: เป็นคําถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก พร้อมระบุจํานวนปีที่ดํารง
ตําแหน่งนั้นๆ
ส่วนที่ 2 การประเมินปัจจัยป้อน (Input evaluation) ประกอบด้วยคําถามจํานวน 6 ข้อ คือ
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ ความสามารถ ต่อการปฏิบัติงานอย่างไร: เป็นคําถาม
ปลายเปิดที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องกรอกข้อมูลที่ทราบ
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2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดําเนินงานด้าน ICT หรือไม่ อย่างไร: เป็นคําถามปลายเปิดที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
จะต้องกรอกข้อมูลที่ทราบ
3. งบประมาณในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งใดบ้าง: เป็นคําถามปลาย
ปิดแบบให้เลือกตอบและสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
4. ความพร้อมใช้ของวัสดุอุปกรณ์ด้าน ICT (Hardware, Software และระบบเครือข่าย) ในการปฏิบัติงาน: เป็น
คําถามแบบให้เลือกตอบตามความคิดเห็นของผู้ตอบ โดยจะมีตัวเลือกให้ 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด=5 เห็นด้วยมาก=4
เห็นด้วยปานกลาง=3 เห็นด้วยน้อย=2 และเห็นด้วยน้อยที่สุด=1
5. ความพร้อมใช้ของระบบงานที่กรมฯ พัฒนาขึ้น: เป็นคําถามให้เลือกกรอกตัวเลขที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ผู้ตอบใน 3 ประเด็น คือ ตรงตามความต้องการ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
โดย เห็นด้วยมากที่สุด=5 เห็นด้วยมาก=4 เห็นด้วยปานกลาง=3 เห็นด้วยน้อย=2 และเห็นด้วยน้อยที่สุด=1
6. ท่านทราบหรือไม่ว่าหน่วยงานของท่านมีการดําเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ: เป็นคําถามให้เลือกตอบโดยตอบข้อที่หน่วยงานดําเนินการ
ส่วนที่ 3 การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) ประกอบด้วยคําถามจํานวน 7 ข้อ คือ
1. บุคลากรในกลุ่มงานของท่านมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้าน ICT หรือไม่: เป็นคําถามแบบเลือกตอบว่ามีสว่ น
ร่วมในการดําเนินงานหรือไม่ หากมีสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ คือ การวางแผนการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมฯ/หน่วยงาน การใช้ระบบงานที่กรมฯพัฒนาขึ้นพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง การใช้ระบบงานที่หน่วยงาน
ท่านพัฒนาขึ้นพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และควบคุม กํากับ ติดตาม ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงาน
2. หน่วยงานของท่านมีแผนปฏิบัติการด้าน ICT หรือไม่: เป็นคําถามปลายเปิดที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องเลือก
ระหว่าง มี และ ไม่มี พร้อมระบุเหตุผล
3. หน่วยงานของท่านใช้งานระบบที่กรมฯ พัฒนาขึ้นหรือไม่: เป็นคําถามปลายเปิดที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้อง
เลือกระหว่าง ใช้ และ ไม่ใช้ พร้อมระบุเหตุผล
4. หน่วยงานของท่านใช้งานระบบที่หน่วยงานท่านพัฒนาขึ้นหรือไม่: เป็นคําถามปลายเปิดที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
จะต้องเลือกระหว่าง ใช้ และ ไม่ใช้ พร้อมระบุเหตุผล
5. หน่วยงานของท่านมีกระบวนการควบคุม กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน ICT
หรือไม่: เป็นคําถามปลายเปิดที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องเลือกระหว่าง มี และ ไม่มี พร้อมระบุเหตุผล
6. หน่วยงานของท่านมีการบํารุงรักษาระบบ ICT ในข้อใดต่อไปนี้: เป็นคําถามปลายปิดที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
จะต้องเลือกตอบโดยสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
7. การพัฒนาบุคลากร สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้าน ICT ของหน่วยงานหรือไม่
อย่างไร: เป็นคําถามปลายเปิดที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องกรอกข้อมูลที่ทราบ
ส่วนที่ 4 การประเมินผลิตผล (Output evaluation) ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 1 ข้อ คือ
1. บุคลากรของกลุ่มงานนําความรู้ความสามารถที่ได้รับการพัฒนา ไปประยุกต์ใช้หรือไม่ อย่างไร: เป็นคําถาม
แบบเลือกตอบ หากผู้ตอบแบบสอบถามตอบเลือกข้อใด ต้องระบุข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนที่ 5 การประเมินผลลัพธ์ (Outcome evaluation) ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 4 ข้อ คือ
1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์: เป็นคําถามแบบเลือกตอบให้ตรง
กับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจะมีตัวเลือกให้ 5 ระดับ คือ พอใจมาก=5 พอใจ=4 พอใจน้อยจนเกือบจะไม่
พอใจ=3 ไม่พอใจ=2 และไม่พอใจมาก=1
2. ความพึงพอใจต่อการเข้าถึงระบบ ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์: เป็นคําถามแบบเลือกตอบให้ตรงกับ
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจะมีตัวเลือกให้ 5 ระดับ คือ พอใจมาก=5 พอใจ=4 พอใจน้อยจนเกือบจะไม่
พอใจ=3 ไม่พอใจ=2 และไม่พอใจมาก=1
ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556
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3. ปัญหาอุปสรรค: เป็นคําถามปลายเปิดที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องกรอกข้อมูล
4. ข้อเสนอแนะ: เป็นคําถามปลายเปิดที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องกรอกข้อมูล
แบบสอบถามสําหรับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยคําถามจํานวน 2 ข้อ คือ
1. ชื่อหน่วยงาน: เป็นคําถามปลายเปิดที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องกรอกข้อมูลชื่อหน่วยงานที่สังกัด
2. อายุราชการ/อายุงาน: เป็นคําถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก
ส่วนที่ 2 การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input evaluation) ประกอบด้วยคําถามจํานวน 6 ข้อ คือ
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ ความสามารถ ต่อการปฏิบัติงานอย่างไร: เป็นคําถาม
ปลายเปิดที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องกรอกข้อมูลที่ทราบ
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดําเนินงานด้าน ICT หรือไม่ อย่างไร: เป็นคําถามปลายเปิดที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
จะต้องกรอกข้อมูลที่ทราบ
3. งบประมาณในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งใดบ้าง: เป็นคําถาม
ปลายปิดแบบให้เลือกตอบและสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
4. ความพร้อมใช้ของวัสดุอุปกรณ์ด้าน ICT (Hardware, Software และระบบเครือข่าย) ในการปฏิบัติงาน: เป็น
คําถามแบบให้เลือกตอบตามความคิดเห็นของผู้ตอบ โดยจะมีตัวเลือกให้ 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด=5 เห็นด้วยมาก=4
เห็นด้วยปานกลาง=3 เห็นด้วยน้อย=2 และเห็นด้วยน้อยที่สุด=1
5. ความพร้อมใช้ของระบบงานที่กรมฯ พัฒนาขึ้น: เป็นคําถามให้เลือกกรอกตัวเลขที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ผู้ตอบใน 3 ประเด็น คือ ตรงตามความต้องการ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดย เห็นด้วยมากที่สุด=5 เห็นด้วยมาก=4 เห็นด้วยปานกลาง=3 เห็นด้วยน้อย=2 และเห็นด้วยน้อยที่สุด=1
6. ท่านทราบหรือไม่ว่าหน่วยงานของท่านมีการดําเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ: เป็นคําถามให้เลือกตอบโดยตอบข้อที่หน่วยงานดําเนินการ
ส่วนที่ 3 การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) ประกอบด้วยคําถามจํานวน 2 ข้อ คือ
1. บุคลากรในกลุ่มงานของท่านมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้าน ICT หรือไม่: เป็นคําถามแบบเลือกตอบว่ามีสว่ น
ร่วมในการดําเนินงานหรือไม่ หากมีสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ คือ การวางแผนการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมฯ/หน่วยงาน การใช้ระบบงานที่กรมฯพัฒนาขึ้นพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง การใช้ระบบงานที่หน่วยงาน
ท่านพัฒนาขึ้นพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และควบคุม กํากับ ติดตาม ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงาน
2. การพัฒนาบุคลากร สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้าน ICT ของหน่วยงานหรือไม่
อย่างไร: เป็นคําถามปลายเปิดที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องกรอกข้อมูลที่ตนรู้
ส่วนที่ 4 การประเมินผลิตผล (Output evaluation) ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 1 ข้อ คือ
1. บุคลากรของกลุ่มงานนําความรู้ความสามารถที่ได้รับการพัฒนา ไปประยุกต์ใช้หรือไม่ อย่างไร: เป็นคําถาม
แบบเลือกตอบ หากผู้ตอบแบบสอบถามตอบเลือกข้อใด ต้องระบุข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนที่ 5 การประเมินผลลัพธ์ (Outcome evaluation) ประกอบด้วยคําถามจํานวน 4 ข้อ คือ
1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์: เป็นคําถามแบบเลือกตอบให้ตรง
กับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจะมีตัวเลือกให้ 5 ระดับ คือ พอใจมาก=5 พอใจ=4 พอใจน้อยจนเกือบจะไม่
พอใจ=3 ไม่พอใจ=2 และไม่พอใจมาก=1
2. ความพึงพอใจต่อการเข้าถึงระบบ ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์: เป็นคําถามแบบเลือกตอบให้ตรงกับ
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจะมีตัวเลือกให้ 5 ระดับ คือ พอใจมาก=5 พอใจ=4 พอใจน้อยจนเกือบจะไม่
พอใจ=3 ไม่พอใจ=2 และไม่พอใจมาก=1
ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556
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3. ปัญหาอุปสรรค: เป็นคําถามปลายเปิดที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องกรอกข้อมูล
4. ข้อเสนอแนะ: เป็นคําถามปลายเปิดที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องกรอกข้อมูล
แบบสอบถามสําหรับบุคลากรหน่วยงาน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยคําถามจํานวน 2 ข้อ คือ
1. ชื่อหน่วยงาน: เป็นคําถามปลายเปิดที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องกรอกข้อมูลชื่อหน่วยงานที่สังกัด
2. อายุราชการ/อายุงาน: เป็นคําถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก
ส่วนที่ 2 การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input evaluation) ประกอบด้วยคําถามจํานวน 3 ข้อ คือ
1. ท่านได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้าน ICT หรือไม่ อย่างไร: เป็นคําถามปลายปิดที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
จะต้องเลือกตอบระหว่าง เหมาะสม หรือ ไม่เหมาะสม พร้อมระบุเหตุผล
2. ความพร้อมใช้ของวัสดุอุปกรณ์ด้าน ICT (Hardware, Software และระบบเครือข่าย) ในการปฏิบัติงาน: เป็น
คําถามแบบให้เลือกตอบตามความคิดเห็นของผู้ตอบ โดยจะมีตัวเลือกให้ 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด=5 เห็นด้วยมาก=4
เห็นด้วยปานกลาง=3 เห็นด้วยน้อย=2 และเห็นด้วยน้อยที่สุด=1
3. ความพร้อมใช้ของระบบงานที่กรมฯ พัฒนาขึ้น: เป็นคําถามให้เลือกกรอกตัวเลขที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ผู้ตอบใน 3 ประเด็น คือ ตรงตามความต้องการ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดย 5=เห็นด้วยมากที่สุด, 4=เห็นด้วยมาก, 3=เห็นด้วยปานกลาง, 2=เห็นด้วยน้อย และ 1=เห็นด้วยน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) ประกอบด้วยคําถามจํานวน 2 ข้อ คือ
1. บุคลากรในกลุ่มงานของท่านมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้าน ICT หรือไม่: เป็นคําถามแบบเลือกตอบว่ามีสว่ น
ร่วมในการดําเนินงานหรือไม่ หากมีสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ คือ การวางแผนการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมฯ/หน่วยงาน การใช้ระบบงานที่กรมฯพัฒนาขึ้นพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง การใช้ระบบงานที่หน่วยงาน
ท่านพัฒนาขึ้นพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และควบคุม กํากับ ติดตาม ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงาน
2. การพัฒนาบุคลากร สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้าน ICT ของหน่วยงานหรือไม่
อย่างไร: เป็นคําถามปลายเปิดที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องกรอกข้อมูล
ส่วนที่ 4 การประเมินผลที่ได้ (Output evaluation) ประกอบด้วยคําถามจํานวน 1 ข้อ คือ
1. บุคลากรของกลุ่มงานนําความรู้ความสามารถที่ได้รับการพัฒนา ไปประยุกต์ใช้หรือไม่ อย่างไร: เป็นคําถาม
แบบเลือกตอบ หากผู้ตอบแบบสอบถามเลือกข้อใด ต้องระบุข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนที่ 5 การประเมินผลลัพธ์ (Outcome evaluation) ประกอบด้วยคําถามจํานวน 4 ข้อ คือ
1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์: เป็นคําถามแบบเลือกตอบให้ตรง
กับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจะมีตัวเลือกให้ 5 ระดับ คือ พอใจมาก=5 พอใจ=4 พอใจน้อยจนเกือบจะไม่
พอใจ=3 ไม่พอใจ=2 และไม่พอใจมาก=1
2. ความพึงพอใจต่อการเข้าถึงระบบ ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์: เป็นคําถามแบบเลือกตอบให้ตรงกับ
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจะมีตัวเลือกให้ 5 ระดับ คือ พอใจมาก=5 พอใจ=4 พอใจน้อยจนเกือบจะไม่
พอใจ=3 ไม่พอใจ=2 และไม่พอใจมาก=1
3. ปัญหาอุปสรรค: เป็นคําถามปลายเปิดที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องกรอกข้อมูล
4. ข้อเสนอแนะ: เป็นคําถามปลายเปิดที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องกรอกข้อมูล
การแสดงขั้นตอนและวิธีการสร้างเครื่องมือโดยละเอียด
1. จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทําแบบสอบถาม จากนั้นนําเข้าที่ประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับกอง (DIO) เพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันระดมสมอง ปรับปรุง แก้ไข และเสนอแนะแบบสอบถาม
ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556

23

2. ตรวจสอบแบบสอบถาม คณะผู้ประเมินได้นําแบบสอบถามที่ได้พัฒนาไปทําการทดสอบความเที่ยงตรง
(Validity) และทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 ชลบุรี ทั้งนี้ ได้นําข้อบกพร่อง มาแก้ไข
ปรับปรุง และข้อเสนอแนะจากการทดสอบ มาจัดเป็นแบบสอบถามฉบับจริง และดําเนินการเก็บข้อมูลจริง ดังนี้
¾ กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเก็บข้อมูลทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้จัดทําคู่มือการลงรหัสของแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อใช้ในการลงรหัสและประมวลผล จากนั้นกําหนดขั้นตอนในการดําเนินงาน
¾ การเก็บข้อมูล ได้เดินทางไปเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ณ ทุกหน่วยงาน โดยเชิญบุคลากรแต่ละกลุ่ม
เข้าห้องประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถามพร้อมวิธีการกรอกข้อมูลในแต่ละข้อ
¾ ดําเนินการลงรหัสในแบบสอบถาม ตามคู่มือการลงรหัสในแต่ละกลุ่ม จากนั้นบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม
คํานวณ (Excel) และนําข้อมูลมาประมวลผลและคํานวณทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการอธิบายลักษณะของข้อมูลในรูปของการบรรยายลักษณะ
ทั่วๆ ไปของข้อมูล โดยจัดนําเสนอเป็นบทความ บทความกึ่งตาราง แสดงด้วยกราฟหรือแผนภูมิ ตลอดจนทําเป็นรูปภาพ
ต่างๆ มีการคํานวณหาความหมายของข้อมูลโดยวิธีทางสถิติอย่างง่ายๆ เพื่อให้เป็นรูปแบบของข้อมูลในเบื้องต้นให้สามารถ
ตีความหมายของข้อมูลได้ตามความจริง
1.1 ร้อยละ (Percentage) เป็นค่าสถิติที่นิยมใช้กันมาก โดยเป็นการเปรียบเทียบความถี่หรือจํานวนที่
ต้องการกับความถี่หรือจํานวนทั้งหมดที่เทียบเป็น 100 จะหาค่าร้อยละจากสูตรต่อไปนี้
p=

f
× 100
N

เมื่อ

P แทน ค่าร้อยละ
f แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ
N แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด
ค่าร้อยละจะแสดงความหมายของค่าและสามารถนําค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบได้
2. การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) การนําข้อมูลที่รวบรวมได้ ซึ่งเป็นข้อมูลดิบ (Row data) มาจัด
ให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่ โดยเรียงจากค่ามากไปหาค่าน้อย หรือจากค่าน้อยไปหาค่ามาก เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์และ
ง่ายต่อการนําเสนอในค่าสถิติต่างๆ เช่น ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม เป็นต้น
2.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) โดยหลักในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
¾ นําข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน
¾ นําผลรวมที่ได้จากข้อ 1 มาหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมด
¾ ผลหารที่ได้ในข้อ 2 คือ ค่าเฉลี่ย
2.2 การแจกแจงความถี่ด้วยแผนภูมิ แบบฮิสโตแกรม (Histogram) การแจกแจงความถี่ข้อมูลโดยใช้กราฟ
แท่ง เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมของข้อมูลมากยิ่งขึ้นและง่ายต่อการวิเคราะห์ หรือตีความหมายข้อมูล
2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นการวัดการกระจายชนิดหนึ่งซึ่งนักสถิตินิยมใช้กัน
มาก ทั้งนี้เนื่องจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล เพราะต้องใช้ข้อมูลทุกตัวมาคํานวณ และ
ไม่มีปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับค่าสัมบูรณ์ด้วย เรานิยมใช้สัญลักษณ์ S.D. หรือ s แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552 2556 คณะผู้ประเมินได้เสนอผลการประเมินที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน โดยแบ่งเป็น 3 คือ
ส่วนที่ 1 ส่วนของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน (DIO) / นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
และคณะทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
ส่วนที่ 2 ส่วนของหัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย / งาน ของทุกหน่วยงาน
ส่วนที่ 3 ส่วนของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปของหน่วยงาน
โดยแต่ละส่วนจะมี 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ผลการประเมินผลปัจจัยป้อน (Input Evaluation)
ตอนที่ 3 ผลการประเมินกระบวนการ (Process evaluation)
ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลที่ได้ (Output evaluation)
ตอนที่ 5 ผลการประเมินผลลัพธ์ (Outcome evaluation)
ส่วนที่ 1 ส่วนของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน (DIO) / นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน /
คณะทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
จากการวิเคราะห์แบบสอบถามของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน (DIO) / นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน / คณะทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ที่ตอบกลับจํานวน 52 คน พบว่า
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน (DIO) / นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงาน และคณะทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกหน่วยงานที่สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ร้อยละของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน (DIO) / นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน/
คณะทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกหน่วยงานที่สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงาน
1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 ตรัง
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 อุดรธานี
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 ชลบุรี
4. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สมุทรสงคราม
5. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 นครราชสีมา
6. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ขอนแก่น
7. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 อุบลราชธานี
8. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 นครสวรรค์
9. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 พิษณุโลก
10. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 เชียงใหม่
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 13 เชียงราย

จํานวน (คน)
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
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ร้อยละ
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
1.9
3.8
3.8
1.9
3.8
3.8
25

ตารางที่ 1 ร้อยละของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน (DIO) / นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน/
คณะทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกหน่วยงานที่สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ต่อ)
หน่วยงาน
14. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
15. สถาบันวิจัยสมุนไพร
16. สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
17. สํานักยาและวัตถุเสพติด
18. สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
19. สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
20. สถาบันชีววัตถุ
21. สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย์
22. สํานักงานเลขานุการกรม
23. กองแผนงานและวิชาการ
24. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
25. กลุ่มตรวจสอบภายใน
26. สํานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
27. ศูนย์วิจัยทางคลินิก
28. ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข
29. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
30. ศูนย์รวมบริการ
31. ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์
32. ศูนย์ประเมินความเสี่ยง
33. ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ
รวม

จํานวน (คน)
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
52

ร้อยละ
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
3.8
1.9
3.8
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
13.5
1.9
1.9
1.9
1.9
100.00

1.2 การดํารงตําแหน่ง พบว่า เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน (DIO) จํานวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.5 มี เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และคณะทํางานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 และมีผู้ไม่ตอบ จํานวน 1 คน คิดเนร้อยละ 1.9 ส่วน
เรื่องอายุงานในตําแหน่ง ส่วนใหญ่มีอายุงานต่ํากว่า 5 ปี จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 57.7 รองลงมามีอายุงานระหว่าง 510 ปี จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 อายุงานระหว่าง 10-15 ปี จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 และมีอายุงาน 15
ปีขึ้นไป จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามตารางที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 ร้อยละของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน (DIO) / นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน /
คณะทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกหน่วยงานที่สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอายุงาน
¾
¾
¾
¾

ตําแหน่ง
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน (DIO)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
คณะทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
ไม่ตอบ
รวม
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จํานวน (คน)
33
13
5
1
52

ร้อยละ
63.5
25.0
9.6
1.9
100.00
26

ตารางที่ 3 ร้อยละของอายุงานในตําแน่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน (DIO) / นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงาน/คณะทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของทุกหน่วยงานที่สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อายุงาน (ปี)
¾
¾
¾
¾

ต่ํากว่า 5 ปี
5 – 10 ปี
10 – 15 ปี
15 ปีขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
30
11
9
2
52

ร้อยละ
57.7
21.1
17.3
3.8
100.00

ตอนที่ 2 ผลการประเมินผลปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation)
2.1 เรื่อง”บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ ความสามารถ ต่อการปฏิบัติงาน
อย่างไร”พบว่า ส่วนใหญ่ตอบว่ามีความรู้ ความสามารถพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ดี
ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเบื้องต้นได้ และยังช่วยในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ แต่บางครั้งความรู้
ความสามารถที่มีอยู่ ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เฉพาะได้ครอบคลุมทั้งหมด เนื่องจากบุคลากรดังกล่าวไม่ได้จบมาทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการขาดความต่อเนื่องของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนบุคลากรบ่อย ดังนั้น จึงควรผลักดันให้มีการเติบโตในสายงาน
2.2 เรื่องผู้บริหารให้การสนับสนุนการดําเนินงานด้าน ICT พบว่าส่วนใหญ่ตอบว่าผู้บริหารให้การสนับสนุน
ทั้งด้านทรัพยากรและงบประมาณเป็นอย่างดี และกระตุ้นให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่มี
บางส่วนที่ให้การสนับสนุนบ้างแต่ยังไม่มากเท่ากับสายงานหลักๆ ของกรมฯ ทั้งนี้ ยังขาดงบประมาณกลางในการจัดซือ้
วัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 เรื่องความเหมาะสมของการได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้าน ICT พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ตอบว่าไม่เหมาะสมและเหมาะสมจํานวนใกล้เคียงกัน คือ มีผู้ตอบไม่เหมาะสม จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 50
เนื่องจากไม่ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรืออาจได้รับการพัฒนา แต่ยังขาดความต่อเนื่องในการอบรม ขาดมาตรฐาน
องค์ความรู้เฉพาะตําแหน่ง DIO นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวมถึงการขาดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม และมี
ผู้ตอบเหมาะสม จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1 เนื่องจากได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะตรงตามงานที่ปฏิบัติ
และได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมฯ จัดให้ และยังได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ นอกจากนี้มีผู้ไม่ตอบจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ร้อยละของความเหมาะสมของการได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้าน ICT
การพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้าน ICT
¾ ไม่ตอบ
¾ เหมาะสม
¾ ไม่เหมาะสม
รวม

จํานวน (คน)
1
25
26
52

ร้อยละ
1.9
48.1
50.0
100.00

2.4 เรื่องงบประมาณในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งใดบ้าง พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบว่าได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณ จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 90.4 และจาก
เงินบํารุง จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 ตามตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ร้อยละของงบประมาณในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณที่ได้รับ
¾
¾

งบประมาณ
เงินบํารุง
รวม

จํานวน (คน)
47
5
52

ร้อยละ
90.4
9.6
100.00

2.5 เรื่องความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของวัสดุอุปกรณ์ด้าน ICT ในการปฏิบัติงาน ซึ่งหมายถึง Hardware,
Software และระบบเครือข่าย
1. จากการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ด้าน Hardware: Server, PC,
Notebook, UPS, Printer etc ตามตารางที่ 6 สรุปได้ดังนี้
¾ เรื่ อ งปริ ม าณเพี ย งพอ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ ว ยมาก จํ า นวน 18 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 34.6
รองลงมา เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 เห็นด้วยน้อย จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3
เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 และเห็นด้วยน้อยที่สุดมีเพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
¾ ประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน พบว่า ผู้เห็นด้วยปานกลาง มีจํานวนมากที่สุด 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.1 รองลงมาคือ เห็นด้วยมาก และเห็นด้วยน้อย จํานวนเท่ากัน คือ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 และเห็นด้วย
มากที่สุด มีจํานวนน้อยที่สุด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8
¾ สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง พบว่า ผู้เห็นด้วยปานกลาง มีจํานวนมากที่สุด 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.2 รองลงมาคือ เห็นด้วยมาก จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 เห็นด้วยน้อย จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.5 และเห็นด้วยมากที่สุด มีจํานวนน้อยที่สุด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8
ตารางที่ 6 ความคิดเห็นเรื่องรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ด้าน Hardware: Server, PC, Notebook, UPS, Printer etc
รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์
ความคิดเห็น
ด้าน Hardware: Server, PC, มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวม
Notebook, UPS, Printer etc จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
¾ ปริมาณเพียงพอ
0 0.0 18 34.6 16 30.8 9 17.3 1 1.9 52 100.0
¾ ประสิทธิภาพเหมาะสม
3 5.8 12 23.1 25 48.1 12 23.1 0 0.0 52 100.0
ต่อการใช้งาน
¾ การสนับสนุนการ
2 3.8 21 40.4 23 44.2 6 11.5 0 0.0 52 100.0
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

2. จากการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดในส่วนของระบบปฏิบัติการด้าน Software: ระบบปฏิบัติการ,
โปรแกรมป้องกันไวรัส etc ตามตารางที่ 7 สรุปได้ดังนี้
¾ มีปริมาณเพียงพอ พบว่า มีผู้เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง และเห็นด้วยมาก จํานวนใกล้เคียง
กัน คือ จํานวน 17, 16 และ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7, 30.8 และ 21.2 ตามลําดับ ส่วนเห็นด้วยน้อยที่สุด และเห็นด้วย
มากที่สุด มีจํานวนใกล้เคียงกัน คือ จํานวน 5 และ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 และ 5.8 ตามลําดับ
¾ ตรงกับความต้องการ พบว่า ผู้เห็นด้วยปานกลาง มีจํานวนมากที่สุด 28 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8
รองลงมาเห็นด้วยน้อย จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 เห็นด้วยมาก จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 และเห็นด้วย
มากที่สุดและเห็นด้วยน้อยที่สุด มีจํานวนเท่ากัน คือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8
¾ มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน พบว่า มีผู้เห็นด้วยปานกลาง มีจํานวนมากที่สุด 27 คน
คิดเป็นร้อยละ 51.9 รองลงมาเห็นด้วยน้อย จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 เห็นด้วยมาก จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ
17.3 เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
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สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง พบว่า มีผู้เห็นด้วยปานกลาง มีจํานวนมากที่สุด 23 คน
คิดเป็นร้อยละ 44.2 รองลงมาเห็นด้วยมาก จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 เห็นด้วยน้อย จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.1 เห็นด้วยมากที่สุดและเห็นด้วยน้อยที่สุด มีจํานวนเท่ากัน คือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8
ตารางที่ 7 ความคิดเห็นเรื่องรายละเอียดของระบบปฏิบัติการด้าน Software: ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมป้องกันไวรัส etc
¾

รายละเอียดของระบบปฏิบัติการ
ความคิดเห็น
ด้าน Software: ระบบปฏิบัติการ,
มากทีส่ ุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวม
โปรแกรมป้องกันไวรัส etc
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
¾
¾
¾

¾

ปริมาณเพียงพอ
ตรงกับความต้องการ
ประสิทธิภาพเหมาะสม
ต่อการใช้งาน
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง

3
2
2

5.8
3.8
3.8

11
8
9

21.2
15.4
17.3

16
28
27

30.8
53.8
51.9

17
12
13

32.7
23.1
25.0

5
2
1

9.6
3.8
1.9

52
52
52

100.0
100.0
100.0

2

3.8

13

25.0

23

44.2

12

23.1

2

3.8

52

100.0

3. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดในส่วนของการให้บริการระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ตาม
ตารางที่ 8 สรุปได้ดังนี้
¾ มี ป ริ ม าณเพี ย งพอ พบว่ า มี ผู้ เ ห็ น ด้ ว ยมาก มี จํ านวนมากที่ สุ ด 23 คน คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 44.2
รองลงมาเห็นด้วยปานกลาง จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 เห็น
ด้วยน้อย จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และมีผู้ไม่ตอบ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8
¾ มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน พบว่า มีผู้เห็นด้วยมาก มีจํานวนมากที่สุด 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.2 รองลงมาเห็นด้วยปานกลาง จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 เห็นด้วยน้อย จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ
15.4 เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และเห็นด้วยน้อยที่สุด มีจํานวนเท่ากับผู้ไม่ตอบ คือ 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.9
¾ สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง พบว่า มีผู้เห็นด้วยมาก มีจํานวนมากที่สุด 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.9 รองลงมาเห็นด้วยปานกลาง จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 เห็นด้วยน้อย จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ
11.5 เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 และเห็นด้วยน้อยที่สุด มีจํานวนเท่ากับผู้ไม่ตอบ คือ 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.9
ตารางที่ 8 ความคิดเห็นเรื่องรายละเอียดของบริการระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
รายละเอียดของบริการ
ความคิดเห็น
ระบบเครือข่ายและ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
อินเตอร์เน็ต
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
¾ ปริมาณเพียงพอ
6
11.5 23 44.2 18 34.6
2
3.8
0
0.0
3
5.8
52 100.0
¾ ประสิทธิภาพเหมาะสม
3
5.8
23 44.2 16 30.8
8
15.4
1
1.9
1
1.9
52 100.0
ต่อการใช้งาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติ
5
9.6
27 51.9 12 23.1
6
11.5
1
1.9
1
1.9
52 100.0
งานอย่างต่อเนื่อง

2.6 เรื่องความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบงานที่กรมฯ พัฒนาขึ้น พบว่า
1. เรื่อง ระบบสารบรรณออนไลน์ (Contents) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียด ตามตารางที่ 9
สรุปได้ดังนี้
¾ ตรงตามความต้องการ มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0
รองลงมา มีผู้เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 เห็นด้วยมาก จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2
เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และเห็นด้วยน้อย มีเพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
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เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 27 คน คิดเป็นร้อย
ละ 51.9 รองลงมา มีผู้เห็นด้วยมาก จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ
9.6 เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และเห็นด้วยน้อย มีเพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
¾ การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.9 รองลงมา มีผู้เห็นด้วยมาก จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9 เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.4 และเห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8
ตารางที่ 9 ความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบสารบรรณออนไลน์ (Contents)
¾

ความพร้อมใช้
ความคิดเห็น
ของระบบงาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่ตอบ
รวม
สารบรรณออนไลน์ (Contents) จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
¾ ตรงตามความต้องการ
12 23.1 10 19.2 3 5.8 1 1.9 26 50.0 52 100.0
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
5 9.6 16 30.8 3 5.8 1 1.9 27 51.9 52 100.0
ปฏิบัติงาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติงาน
3 5.8 14 26.9 8 15.4 0 0.0 27 51.9 52 100.0
อย่างต่อเนื่อง

2. เรื่อง ระบบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (SENAC) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียด ตามตารางที่ 10
สรุปได้ดังนี้
ตรงตามความต้องการ มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 28 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8
รองลงมา เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 ผู้เห็นด้วยมาก จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 และ
เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 26 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50.0 รองลงมา เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 ผู้เห็นด้วยมาก จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ
13.5 เห็นด้วยน้อย จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และเห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
¾ การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 26 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.0 รองลงมา เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9 ผู้เห็นด้วยมาก จํานวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.5 เห็นด้วยน้อย จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 และเห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
ตารางที่ 10 ความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (SENAC)
¾

ความพร้อมใช้
ความคิดเห็น
ของระบบงาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่ตอบ
รวม
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (SENAC) จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
¾ ตรงตามความต้องการ
2 3.8 10 19.2 12 23.1 0 0.0 28 53.8 52 100.0
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
1 1.9 7 13.5 16 30.8 2 3.8 26 50.0 52 100.0
ปฏิบัติงาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติงาน
1 1.9 6 11.5 14 26.9 5 9.6 26 50.0 52 100.0
อย่างต่อเนื่อง

3. เรื่อง ระบบครุภัณฑ์ยานพาหนะ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียด ตามตารางที่ 11 สรุปได้ดังนี้
¾ ตรงตามความต้องการ มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 36 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2
รองลงมา เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยปานกลาง จํานวนเท่ากันคือ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และผู้เห็นด้วยมาก
จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7
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เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 38 คน คิดเป็นร้อย
ละ 73.1 รองลงมา เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 เห็นด้วยน้อย จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ผู้
เห็นด้วยมาก จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และผู้เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
¾ การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 38 คน คิด
เป็นร้อยละ 73.1 รองลงมา เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 เห็นด้วยน้อย จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.6 ผู้เห็นด้วยมาก จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และผู้เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
ตารางที่ 11 ความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบครุภัณฑ์ยานพาหนะ
¾

ความคิดเห็น
ระบบครุภัณฑ์ยานพาหนะ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่ตอบ
รวม
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
¾ ตรงตามความต้องการ
0 0.0 4 7.7 6 11.5 6 11.5 36 69.2 52 100.0
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
1 1.9 2 3.8 8 15.4 3 5.8 38 73.1 52 100.0
ปฏิบัติงาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติงาน
1 1.9 2 3.8 6 11.5 5 9.6 38 73.1 52 100.0
อย่างต่อเนื่อง

4. เรื่อง ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ (DOC) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียด ตาม
ตารางที่ 12 สรุปได้ดังนี้
¾ ตรงตามความต้ อ งการ มี ผู้ ไม่ ตอบแบบสอบถามจํ านวนมากที่ สุ ด 23 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 44.2
รองลงมา ผู้เห็นด้วยมาก จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9 เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 ผู้เห็น
ด้วยมากที่สุด จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 และเห็นด้วยน้อย จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 21 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40.4 รองลงมา ผู้เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ผู้เห็นด้วยมาก จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ
21.2 เห็นด้วยน้อย จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 และผู้เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8
¾ การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.2 รองลงมา ผู้เห็นด้วยปานกลางและเห็นด้วยมาก จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 ผู้เห็นด้วยน้อย
จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 และผู้เห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
ตารางที่ 12 ความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ (DOC)
ระบบติดตาม
แผนงานและ
มากทีส่ ุด
งบประมาณ (DOC) จํานวน ร้อยละ
¾ ตรงตามความต้องการ
4
7.7
¾ เพิ่มประสิทธิภาพใน
3
5.8
การปฏิบัติงาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติ
0
0.0
งานอย่างต่อเนื่อง

ความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
14 26.9 8 15.4 1
1.9
2
3.8 23 44.2 52 100.0
11 21.2 13 25.0 4
7.7
0
0.0 21 40.4 52 100.0
12

23.1

12

23.1

4

7.7

1

1.9

23

44.2

52

100.0

5. เรื่อง ระบบบริหารงบประมาณ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียด ตามตารางที่ 13 สรุปได้ดังนี้
¾ ตรงตามความต้ อ งการ มี ผู้ ไม่ ตอบแบบสอบถามจํ านวนมากที่ สุ ด 27 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 51.9
รองลงมา ผู้เห็นด้วยมากและเห็นด้วยปานกลาง จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 และผู้เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.6
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เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 25 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.4 รองลงมา ผู้เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 ผู้เห็นด้วยมากและเห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 6
คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และเห็นด้วยน้อย จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8
¾ การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.9 รองลงมา ผู้เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 ผู้เห็นด้วยมาก จํานวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.9 และเห็นด้วยมากที่สุดและเห็นด้วยน้อย จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8
ตารางที่ 13 ความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ (DOC)
¾

ระบบติดตาม
ความคิดเห็น
แผนงานและ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
งบประมาณ (DOC) จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
¾ ตรงตามความต้องการ
5
9.6
10 19.2 10 19.2
0
0.0
0
0.0
27 51.9
52 100.0
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการ 6
11.5
6
11.5 12 23.1
3
5.8
0
0.0
25 48.1
52 100.0
ปฏิบัติงาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติ
3
5.8
9
17.3 10 19.2
3
5.8
0
0.0
27 51.9
52 100.0
งานอย่างต่อเนื่อง

6. เรื่อง ระบบ KPI Reporter ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียด ตามตารางที่ 14 สรุปได้ดังนี้
¾ ตรงตามความต้ อ งการ มี ผู้ ไม่ ตอบแบบสอบถามจํ านวนมากที่ สุ ด 17 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 32.7
รองลงมา ผู้เห็นด้วยมาก จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 เห็น
ด้วยมากที่สุด จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ผู้เห็นด้วยน้อยและผู้เห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 18 คน คิดเป็นร้อยละ
34.6 รองลงมา ผู้เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 ผู้เห็นด้วยมาก จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2
เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 เห็นด้วยน้อยและเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
¾ การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.5 รองลงมา ผู้เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 ผู้เห็นด้วยมาก จํานวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.8 เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 เห็นด้วยน้อยและเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.9
ตารางที่ 14 ความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบ KPI Reporter
ความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
¾ ตรงตามความต้องการ
6
11.5 15 28.8 10 19.2
2
3.8
2
3.8
17 32.7
52 100.0
7.7
10 19.2 18 34.6
1
1.9
1
1.9
18 34.6
52 100.0
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการ 4
ปฏิบัติงาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติ
3
5.8
12 23.1 16 30.8
1
1.9
1
1.9
19 36.5
52 100.0
งานอย่างต่อเนื่อง
ระบบระบบ KPI
Reporter

7. เรื่อง ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียด ตามตารางที่ 15 สรุปได้ดังนี้
¾ ตรงตามความต้ อ งการ มี ผู้ ไม่ ตอบแบบสอบถามจํ านวนมากที่ สุ ด 32 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 61.5
รองลงมา ผู้เห็นด้วยมาก จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 เห็นด้วยมากที่สุดและเห็นด้วยปานกลาง จํานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.7 เห็นด้วยน้อย จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และผู้เห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 34 คน คิดเป็นร้อย
ละ 65.4 รองลงมา ผู้เห็นด้วยมาก จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 ผู้เห็นด้วยมากที่สุดและเห็นด้วยมากปานกลาง จํานวน
5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 และเห็นด้วยน้อย จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556
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การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 34 คน คิด
เป็นร้อยละ 65.4 รองลงมา ผู้เห็นด้วยมาก จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ผู้เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.6 เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 และเห็นด้วยน้อย จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8
ตารางที่ 15 ความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
¾

ความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
¾ ตรงตามความต้องการ
4
7.7
9
17.3
4
7.7
2
3.8
1
1.9
32 61.5
52 100.0
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการ 5
9.6
7
13.5
5
9.6
1
1.9
0
0.0
34 65.4
52 100.0
ปฏิบัติงาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติ
4
7.7
7
13.5
5
9.6
2
3.8
0
0.0
34 65.4
52 100.0
งานอย่างต่อเนื่อง
ระบบแจ้งซ่อม
ออนไลน์

8. เรื่อง ระบบสมาชิกเครือข่าย ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียด ตามตารางที่ 16 สรุปได้ดังนี้
¾ ตรงตามความต้องการ มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 24 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2
รองลงมา ผู้เห็นด้วยมาก จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5
เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 และเห็นด้วยน้อย จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 21 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40.4 รองลงมา ผู้เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 ผู้เห็นด้วยมาก จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ
19.2 เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และเห็นด้วยน้อย จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8
¾ การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.3 รองลงมา ผู้เห็นด้วยมาก จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 ผู้เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.4 เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และเห็นด้วยน้อย จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7
ตารางที่ 16 ความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบสมาชิกเครือข่าย
ความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
¾ ตรงตามความต้องการ
7
13.5 15 28.8
4
7.7
2
3.8
0
0.0
24 46.2
52 100.0
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการ 7
13.5 10 19.2 11 21.2
3
5.8
0
0.0
21 40.4
52 100.0
ปฏิบัติงาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติ
6
11.5 12 23.1
8
15.4
4
7.7
0
0.0
22 42.3
52 100.0
งานอย่างต่อเนื่อง
ระบบสมาชิก
เครือข่าย

9. เรื่อง ระบบบุคลากร ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียด ตามตารางที่ 17 สรุปได้ดังนี้
¾ ตรงตามความต้ อ งการ มี ผู้ ไม่ ตอบแบบสอบถามจํ านวนมากที่ สุ ด 19 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 36.5
รองลงมา ผู้เห็นด้วยมาก จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 และ
เห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 38.5 รองลงมา ผู้เห็นด้วยมาก จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 ผู้เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ
13.5 เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 เห็นด้วยน้อยและเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.9
¾ การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.5 รองลงมา ผู้เห็นด้วยมาก จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 ผู้เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 9 คน คิดเป็น
ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556
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ร้อยละ 17.3 เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 เห็นด้วยน้อย จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และเห็น
ด้วยน้อยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
ตารางที่ 17 ความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบบุคลากร
ความคิดเห็น
ระบบบุคลากร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
¾ ตรงตามความต้องการ
10 19.2 13 25.0
9
17.3
0
0.0
1
1.9
19 36.5
52 100.0
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการ 6
11.5 17 32.7
7
13.5
1
1.9
1
1.9
20 38.5
52 100.0
ปฏิบัติงาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติ
8
15.4 11 21.2
9
17.3
3
5.8
1
1.9
20 38.5
52 100.0
งานอย่างต่อเนื่อง

2.7 เรื่องการดําเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่ามีการดําเนินการเรื่องนโยบายการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
จํ า นวน 43 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 82.7 ไม่ มี ก ารดํ า เนิ น การ จํ า นวน 9 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 17.3 รองลงมาคื อ
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 71.2 ไม่
มีการดําเนินการ จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 ระเบียบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย
พ.ศ. 2554 จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 ไม่มีการดําเนินการ จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 นโยบาย
และแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 ไม่มีการดําเนินการ จํานวน 17
คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 ไม่มี
การดําเนินการ จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 แผนการจัดการหรือแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Contingency Plan) จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 ไม่มีการดําเนินการ จํานวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.7 ตามตารางที่ 18
ตารางที่ 18 ร้อยละของการดําเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน

¾
¾
¾

¾

¾
¾

การดําเนินงานด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ระเบียบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่าง
ปลอดภัย พ.ศ. 2554
แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการจัดการหรือแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan)

รวม (คน)
ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
17.3
52 100.0
32.7
52 100.0
28.8
52 100.0

มีการดําเนินการ (คน) ไม่มีการดําเนินการ (คน)

จํานวน ร้อยละ จํานวน
43
82.7
9
35
67.3
17
37
71.2
15
36

69.2

16

30.8

52

100.0

28
22

53.8
42.3

24
30

46.2
57.7

52
52

100.0
100.0

ตอนที่ 3 ผลการประเมินกระบวนการ (Process evaluation)
3.1 เรื่องบุคลากรในกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้าน ICT พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ตอบว่ามีนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 82.7 ไม่มีการ
ดําเนินการ จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 รองลงมาคือ ระเบียบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่าง
ปลอดภัย พ.ศ. 2554 จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 ไม่มีการดําเนินการ จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 65.4 ไม่
มีการดําเนินการ จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 นโยบายการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน
ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556
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31 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 ไม่มีการดําเนินการ จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 และแผนบริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ไม่มีการดําเนินการ จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 94.2 ตาม
ตารางที่ 19
ตารางที่ 19 ร้อยละของบุคลากรในกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้าน ICT

¾
¾
¾

¾

¾

บุคลากรในกลุ่มงาน
มีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้าน ICT
นโยบายการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ระเบียบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่าง
ปลอดภัย พ.ศ. 2554
แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม (คน)
ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
40.4
52 100.0
17.3
52 100.0
34.6
52 100.0

มีการดําเนินการ (คน) ไม่มีการดําเนินการ (คน)

จํานวน ร้อยละ จํานวน
31
59.6
21
43
82.7
9
34
65.4
18
36

69.2

16

30.8

52

100.0

3

5.8

49

94.2

52

100.0

3.2 เรื่องหน่วยงานของท่านมีแผนปฏิบัติการด้าน ICT หรือไม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่ามี
แผนปฏิบัติการด้าน ICT ของหน่วยงาน จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 76.9 เนื่องจากมีการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านไอที
ของหน่วยงานสอดคล้องกับแผนของกรมฯ เพื่อใช้ในการควบคุม กํากับ และติดตามงานของหน่วยงาน ซึ่งมีการวาง
แผนการปฏิบัติงานด้าน ICT เป็นประจําทุกปี และผู้ตอบแบบสอบถามว่าไม่มี จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1
เนื่องจากไม่มีการแต่งตั้งทีมพัฒนาสารสนเทศในภาพรวมของหน่วยงานเพราะมีข้อจํากัดด้านจํานวนของบุคลากร แต่
ทั้งนี้ ใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานแทน ตามตารางที่ 20
ตารางที่ 20 ร้อยละของบุลคลากรที่ทราบว่าหน่วยงานมีแผนปฏิบัติการด้าน ICT
บุลคลากรที่ทราบว่าหน่วยงานมีแผนปฏิบัติการด้าน ICT
¾
¾

มี
ไม่มี
รวม

จํานวน (คน)
40
12
52

ร้อยละ
76.9
23.1
100.0

3.3 เรื่องหน่วยงานของท่านใช้งานระบบที่กรมฯ พัฒนาขึ้นหรือไม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่า
ใช้งานระบบที่กรมฯ พัฒนาขึ้น จํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 98.1 เนื่องจากระบบที่กรมฯ พัฒนาขึ้น มีประโยชน์
สนับสนุนการปฏิบัติงาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้ ที่สําคัญคือสอดคล้องกับนโยบายของกรมฯ และไม่
ใช้ระบบที่กรมฯ พัฒนาขึ้น จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 เพราะไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตามตารางที่ 21
ตารางที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้งานระบบที่กรมฯ พัฒนาขึ้น
หน่วยงานใช้งานระบบที่กรมฯ พัฒนาขึ้น
¾
¾

ใช้
ไม่ใช้
รวม

จํานวน (คน)
51
1
52

ร้อยละ
98.1
1.9
100.0

3.4 เรื่องหน่วยงานของท่านใช้งานระบบที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นหรือไม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ตอบว่าไม่เคยใช้งานระบบที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 82.7 เนื่องจากไม่มีระบบที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้นและใช้ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และมีผู้ไม่ตอบ จํานวน 7 คิดเป็นร้อยละ 13.5 เพราะเป็นการสนับสนุน
การปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังลดขั้นตอนในการดําเนินงานตามตารางที่ 22
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ตารางที่ 22 ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้งานระบบที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น
หน่วยงานใช้งานระบบที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น
¾
¾
¾

จํานวน (คน)
2
43
7
52

ใช้
ไม่ใช้
ไม่ตอบ
รวม

ร้อยละ
3.8
82.7
13.5
100.0

3.5 เรื่องหน่วยงานมีกระบวนการควบคุม กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน ICT
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่ามีกระบวนการควบคุม กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ด้าน ICT จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 ไม่มี จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 เนื่องจากมีการกําหนดไว้ใน
ตัวชี้วัด และต้องรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือนในที่ประชุม และมีผู้ไม่ตอบ จํานวน 1 คิดเป็นร้อยละ 1.9 เหตุผล
เพราะหน่วยงานไม่มีการจัดทําแผนปฏิบัติการด้าน ICT ตามตารางที่ 23
ตารางที่ 23 ร้อยละของบุคลากรที่ ทราบว่ าหน่วยงานมีก ระบวนการควบคุ ม กํา กับ ติ ด ตามผลการดํ า เนิน งานตาม
แผนปฏิบัติการด้าน ICT
หน่วยงานมีกระบวนการควบคุม กํากับ ติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน ICT
¾
¾
¾

มี
ไม่มี
ไม่ตอบ
รวม

จํานวน (คน)

ร้อยละ

31
20
1
52

59.6
38.5
1.9
100.0

3.6 เรื่องหน่วยงานมีการบํารุงรักษาระบบ ICT พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าหน่วยงานมีการ
บํารุงรักษาระบบ ICT ในเรื่องต่างๆ ใกล้เคียงกัน คือ บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ
61.5, บํารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และบํารุงรักษาระบบสํารองไฟฟ้า จํานวนเท่ากันคือ 30 คน คิดเป็นร้อยละ
57.7 และบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ และบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศในห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จํานวนเท่ากัน
คือ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 ตามตารางที่ 24
ตารางที่ 24 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการบํารุงรักษาระบบ ICT
หน่วยงานมีการบํารุงรักษาระบบ ICT
¾
¾
¾
¾
¾

บํารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
บํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
บํารุงรักษาระบบสํารองไฟฟ้า
บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศในห้องควบคุม
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

มี (คน)
จํานวน ร้อยละ
30
57.7
32
61.5
28
53.8
30
57.7
28
53.8

ไม่มี (คน)
จํานวน
ร้อยละ
22
42.3
20
38.5
24
46.2
22
42.3
24
46.2

รวม (คน)
จํานวน ร้อยละ
52
100.0
52
100.0
52
100.0
52
100.0
52
100.0

3.7 เรื่องการพัฒนาบุคลากร สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้าน ICT ของหน่วยงานหรือไม่
อย่างไร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าสอดคล้อง เนื่องจากมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรตามโปรแกรม
ที่กําหนดไว้ แต่มีส่วนน้อยที่ไม่สอดคล้อง เนื่องจากไม่มีนโยบายที่ชัดเจนด้านการพัฒนาบุคลากร
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ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลที่ได้ (Output evaluation)
4.1 การนําความรู้ความสามารถที่ได้รับการพัฒนา ไปประยุกต์ใช้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด
ตามตารางที่ 25 สรุปได้ดังนี้
¾ หลักสูตรการเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ IT Passport พบว่า มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด
21 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 และตอบว่านําไปใช้ จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 เนื่องจากใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการด้าน ICT และใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
¾ หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส พบว่า ส่วนใหญ่ตอบว่านําไปใช้
จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 เนื่องจากนํามาใช้ในการจัดทํารายงานแทนโปรแกรม Microsoft Office และใช้
จัดทําเอกสารต่างๆ และมีบางส่วนไม่ตอบแบบสอบถามจํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7
¾ หลักสูตรระบบงานที่กรมฯ พัฒนาขึ้น (สารบรรณ,ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ (DOC),
KPI Reporter, ระบบบริหารงบประมาณ etc) พบว่า ส่วนใหญ่ตอบว่านําไปใช้ จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3
เนื่องจากนํามาใช้ในการปฏิบัติงานประจําวัน นําไปใช้ในการรายงานผล และนํามาประยุกต์ในการพัฒนา ควบคุม และ
การใช้ระบบให้มีประสิทธิภาพ และมีบางส่วนไม่ตอบแบบสอบถามจํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7
¾ หลักสูตรการอบรมการใช้งานระบบ Video Conference พบว่า ส่วนใหญ่ตอบว่านําไปใช้ จํานวน
31 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 เนื่องจากส่วนใหญ่จะใช้ในการประชุมเท่านั้น และมีบางส่วนไม่ตอบแบบสอบถามจํานวน 21
คน คิดเป็นร้อยละ 40.4
¾ อื่นๆ พบว่า ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่ตอบ จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 94.2 และมีเพียง 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.8 เนื่องจากนําไปออกแบบระบบที่ต้องการใช้งานเองได้ และสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานด้าน ICT ระหว่าง
งานระดับกรมฯ
ตารางที่ 25 ร้อยละของการนําความรู้ความสามารถที่ได้รับการพัฒนา ไปประยุกต์ใช้

¾
¾

¾

¾

¾

การนําความรู้ความสามารถที่ได้รับการพัฒนา
ไปประยุกต์ใช้
หลักสูตรการเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ IT Passport
หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม
โอเพ่นซอร์ส
หลักสูตรระบบงานที่กรมฯ พัฒนาขึ้น (สารบรรณ,ระบบ
ติดตามแผนงานและงบประมาณ (DOC), KPI
Reporter, ระบบบริหารงบประมาณ etc)
หลักสูตรการอบรมการใช้งานระบบ Video
Conference
อื่นๆ

นําไปใช้ (คน)
ไม่ตอบ (คน)
รวม (คน)
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
21
40.4
31
59.6
52 100.0
35
67.3
17
32.7
52 100.0
35

67.3

17

32.7

52

100.0

31

59.6

21

40.4

52

100.0

3

5.8

49

94.2

52

100.0

4.2 ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานรายปี
จากผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลที่ รวบรวมได้ ภายใต้ แผนแม่ บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552-2556 ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์จํานวน 3 ยุทธศาสตร์ พบว่า
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความทันสมัย
มั่นคง และปลอดภัย งบประมาณสําหรับดําเนินการทั้งสิ้น จํานวน 81,696,865.49 บาท โดยแบ่งเป็น
¾ เงินงบประมาณ
จํานวน
81,308,167.90 บาท
¾ เงินบํารุง
จํานวน
283,356.99 บาท
¾ เงินบริจาคและเงินอื่นๆ
จํานวน
105,340.60 บาท
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ
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กิจกรรมหลักที่ 1 คือ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมตามมาตรฐานสากล ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 31,371,338.28 บาท โดยแบ่งเป็น
¾ เงินงบประมาณ
จํานวน
30,982,640.69 บาท
¾ เงินบํารุง
จํานวน
283,356.99 บาท
¾ เงินบริจาคและเงินอื่นๆ
จํานวน
105,340.60 บาท
ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1: โครงการจัดหาทดแทนระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และเครือข่าย หน่วยงานที่
ดําเนินงานเป็นหน่วยงานที่สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คือกองแผนงานและวิชาการ, สํานัก
ยาและวัตถุเสพติด, สถาบันวิจัยสมุนไพร, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร, ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ, ศูนย์ประเมินความเสี่ยง, ศูนย์รวมบริการ, สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย, กลุ่มตรวจสอบภายใน, สํานักรังสี
และเครื่องมือแพทย์, สํานักงานเลขานุการกรม, ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 ตรัง, ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 อุดรธานี, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 ชลบุรี, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สมุทรสงคราม,
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 นครราชสีมา, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 อุบลราชธานี, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8
นครสวรรค์, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 พิษณุโลก, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 เชียงใหม่, ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 13 เชียงราย
โครงการที่ 2: โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน จาก 3 หน่วยงาน คือ ศูนย์ชุด
ทดสอบและผลิตภัณฑ์, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 นครราชสีมา และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 13 เชียงราย
โครงการที่ 3: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จากหน่วยงานที่สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยกองแผนงานและ
วิชาการ, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, ศูนย์รวมบริการ,
กลุ่มตรวจสอบภายใน, สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย์, สํานักงานเลขานุการกรม, ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์, ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 ตรัง, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 อุดรธานี, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 ชลบุรี, ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สมุทรสงคราม, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 นครราชสีมา, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8
นครสวรรค์, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 เชียงใหม่, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี, ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12 สงขลา และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 13 เชียงราย
กิ จ กรรมหลั ก ที่ 2 คื อ การพั ฒ นาระบบความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นข้ อ มู ล และสารสนเทศของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใช้เงินงบประมาณไปทั้งสิ้น 9,260,391.60 บาท ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1: โครงการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC
27001 จากหน่วยงานที่สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย กองแผนงานและ
วิชาการ, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 ชลบุรี, ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สมุทรสงคราม, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 นครราชสีมา, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8
นครสวรรค์, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 พิษณุโลก, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 เชียงใหม่ และศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมหลักที่ 3 คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ
กรม ใช้เงินงบประมาณไปทั้งสิ้น 43,516,587.61 บาท ประกอบด้วย 6 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1: โครงการจัดทําแผนแม่บท ICT ปี 2557-2561 หน่วยงานที่ดําเนินการคือศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
โครงการที่ 2: โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการที่ 3: โครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยงาน
ที่ดําเนินการคือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์รวมบริการ
ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556
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โครงการที่ 4: โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยงานที่ดําเนินการคือ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่ 5: โครงการเช่าระบบสื่อสารข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยงานที่ดําเนินการคือ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สมุทรสงคราม, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 อุบลราชธานี,
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 นครสวรรค์, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 12 สงขลา
โครงการที่ 6: โครงการจัดทําและบํารุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานที่ดําเนินการคือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจกรม
อย่างมีธรรมาภิบาล ใช้งบประมาณสําหรับดําเนินการทั้งสิ้นจํานวน 25,487,439.00 บาท โดยแบ่งเป็น
¾ เงินงบประมาณ
จํานวน
13,086,439.00 บาท
¾ เงินบํารุง
จํานวน
12,401,000.00 บาท
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ
กิจกรรมหลักที่ 1 คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามภารกิจกรม ใช้งบประมาณสําหรับ
ดําเนินการทั้งสิ้นจํานวน 25,487,439.00 บาท โดยแบ่งเป็น
¾ เงินงบประมาณ
จํานวน
13,086,439.00 บาท
¾ เงินบํารุง
จํานวน
12,401,000.00 บาท
ประกอบด้วย 4 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน
สากล หน่วยงานที่ดําเนินการคือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันชีววัตถุ, สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และสํานักกํากับ
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
โครงการที่ 2: โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
แจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ หน่วยงานที่ดําเนินการคือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, ศูนย์ประเมินความเสี่ยง, ศูนย์ปฏิบัติการการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข, ศูนย์รวมบริการ, สํานักยาและวัตถุเสพติด, ศูนย์
วิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ ที่ 1 ตรั ง, ศู นย์ วิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ ที่ 4 สมุ ทรสงคราม, ศู นย์ วิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ ที่ 5
นครราชสีมา และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 นครสวรรค์
โครงการที่ 3: โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
หน่วยงานที่ดําเนินการคือ สํานักยาและวัตถุเสพติด
โครงการที่ 4: โครงการพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Back Office/DOC/MIS)
หน่วยงานที่ดําเนินการคือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข, สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ,
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 พิษณุโลก และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 13 เชียงราย
กิจกรรมหลักที่ 2 คือ การเชื่อมโยงข้อมูลกับภาคีเครือข่าย ไม่มีการใช้งบประมาณในส่วนนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ใช้งบประมาณสําหรับดําเนินการทั้งสิ้นจํานวน 2,393,523.40 บาท ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ
กิจกรรมหลักที่ 1 คือ การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา บุคลากรด้าน ICT ใช้งบประมาณสําหรับดําเนินการ
ทั้งสิ้นจํานวน 921,496.00 บาท โดยประกอบด้วย 4 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1: โครงการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่ดําเนินการคือ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 นครราชสีมา, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 พิษณุโลก, ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 เชียงใหม่ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556
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โครงการที่ 2: โครงการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างกลไกการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่ 3: โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและองค์กร หน่วยงานที่ดําเนินการคือ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 อุดรธานี, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 นครราชสีมา, ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12 สงขลา และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 13 เชียงราย
โครงการที่ 4: โครงการศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรมหลักที่ 2 คือ การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน ICT ของบุคลากรทุกระดับ /ตําแหน่ง ใช้เงิน
งบประมาณไปทั้งสิ้น 1,472,027.40 บาท โดยประกอบด้วย 2 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1: โครงการอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ดําเนินการคือ ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ, สํานักงานเลขานุการกรม, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข, ศูนย์ประเมินความเสี่ยง, ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 นครราชสีมา, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 พิษณุโลก, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12
สงขลา และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 13 เชียงราย
โครงการที่ 2: โครงการสัมมนาสร้างความรู้/ความเข้าใจ ระบบการรักษาความปลอดภัย กฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้าน ICT หน่วยงานที่ดําเนินการคือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอนที่ 5 ผลการประเมินผลลัพธ์ (Outcome evaluation)
5.1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1) กระบวนการ/ขัน้ ตอนการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ตามตารางที่ 26 สรุปได้
ดังนี้
¾ ขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบและเหมาะสม พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจ จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ จํานวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.2 มีความพึงพอใจมาก จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 ไม่พึงพอใจและไม่ตอบ มีจํานวนเท่ากันคือ 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.9
¾ ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ จํานวน
33 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 มี
ความพึงพอใจมาก จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ไม่พึงพอใจและไม่ตอบ มีจํานวนเท่ากันคือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
¾ ช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ จํานวน
32 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 มี
ความพึงพอใจมาก จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ไม่พึงพอใจ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และไม่ตอบ จํานวน 1
คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
ตารางที่ 26 ความคิดเห็นต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
กระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
พอใจมาก

จํานวน
ขั้นตอนการให้บริการ 4
เป็นระบบและเหมาะสม
¾ ความสะดวก รวดเร็ว
7
ในการให้บริการ
¾ ช่องทางการให้บริการ
6
ที่หลากหลาย
¾

พอใจ

พอใจน้อยจน
เกือบจะไม่พอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจมาก

ไม่ตอบ

รวม

ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
7.7 35 67.3 11 21.2 1
1.9
0
0.0
1
1.9 52 100.0
13.5

33

63.5

10

19.2

1

1.9

0

0.0

1

1.9

52

100.0

11.5

32

61.5

11

21.2

2

3.8

0

0.0

1

1.9

52

100.0
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2) เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ตามตารางที่ 27 สรุปได้ดังนี้
¾ ความเหมาะสมในการสื่อสาร/ประสานงาน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจมาก จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 พอใจน้อยจน
เกือบจะไม่พอใจ จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 และไม่พอใจ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ตามตารางที่ 57
¾ ความเต็มใจ และความพร้ อมในการให้บริ การอย่างสุภาพ พบว่า ส่ วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจ จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจมาก จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5
และพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6
¾ ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคําถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คําแนะนํา ช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นต้น พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ จํานวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.2 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจมาก จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่
พอใจ จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และไม่พึงพอใจ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
¾ ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ความโปร่ ง ใสตรวจสอบได้ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจ จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจมาก จํานวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.8 มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ และไม่ตอบ มีจํานวนเท่ากัน คือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8
¾ การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ จํานวน 30
คน คิดเป็นร้อยละ 57.7 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจมาก จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 มีความพึงพอใจน้อยจน
เกือบจะไม่พอใจ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 และไม่ตอบ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8
ตารางที่ 27 ความคิดเห็นต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากร
ที่ให้บริการ
¾ ความเหมาะสมในการ

สื่อสาร/ประสานงาน
¾ ความเต็มใจ และความ
พร้อมในการให้บริการ
อย่างสุภาพ
¾ ความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ
¾ ความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ความ
โปร่งใสตรวจสอบได้
¾ การให้บริการโดยไม่
เลือกปฏิบัติ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
พอใจน้อยจน
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
ไม่ตอบ
รวม
เกือบจะไม่พอใจ
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
11 21.2 32 61.5
8
15.4
1
1.9
0
0.0
0
0.0
52 100.0
19

36.5

28

53.8

5

9.6

0

0.0

0

0.0

0

0.0

52

100.0

9

17.3

36

69.2

6

11.5

1

1.9

0

0.0

0

0.0

52

100.0

15

28.8

33

63.5

2

3.8

0

0.0

0

0.0

2

3.8

52

100.0

15

28.8

30

57.7

5

9.6

0

0.0

0

0.0

2

3.8

52

100.0

3) สิ่งอํานวยความสะดวก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ตามตารางที่ 28 สรุปได้ดงั นี้
¾ การเปิดรั บฟั งข้ อคิดเห็ นต่อการให้ บริ การ เช่ น กล่ องรั บความเห็ น แบบสอบถาม เป็นต้ น พบว่ า
ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจน้อยจน
เกือบจะไม่พอใจ จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9 มีความพึงพอใจมาก จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ไม่พอใจมาก
จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 และมีผู้ไม่ตอบ จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7
¾ ความสะดวกในการติ ดต่ อประสานงาน เช่ น โทรศั พท์ อี เมล์ เป็ นต้ น พบว่ า ส่ วนใหญ่ ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจ จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจมาก จํานวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.2 มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 และไม่พอใจมาก จํานวน 1
คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
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ตารางที่ 28 ความคิดเห็นต่อสิ่งอํานวยความสะดวก
สิ่งอํานวย
ความสะดวก
การเปิดรับฟังข้อคิด
เห็นต่อการให้บริการ
¾ ความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงาน
¾

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
พอใจมาก

พอใจ

พอใจน้อยจน
เกือบจะไม่พอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจมาก

ไม่ตอบ

รวม

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
3
5.8 28 53.8 14 26.9 2
3.8
1
1.9
4
7.7 52 100.0
11

21.2

36

69.2

4

7.7

0

0.0

1

1.9

0

0.0

52

100.0

4) คุณภาพของการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ตามตารางที่ 29 สรุปได้ดังนี้
¾ การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ
19.2 และมีความพึงพอใจมาก จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5
¾ ความครบถ้ วน ถู กต้ อง ของการให้ บริ การ พบว่ า ส่ วนใหญ่ ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความพึ งพอใจ
จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 65.4 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ
23.1 และมีความพึงพอใจมาก จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5
¾ ผลการบริก ารในภาพรวม พบว่ า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความพึงพอใจ จํานวน 39 คน
คิดเป็นร้อยละ 75.0 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจมาก จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 และมีความพึงพอใจน้อยจน
เกือบจะไม่พอใจ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6
ตารางที่ 29 ความคิดเห็นต่อคุณภาพของการให้บริการ
คุณภาพ
ของการให้บริการ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
พอใจมาก

จํานวน ร้อยละ
¾ การให้บริการที่ได้รบ
ั
7 13.5
ตรงตามความต้องการ
¾ ความครบถ้วน ถูกต้อง
6 11.5
ของการให้บริการ
¾ ผลการบริการใน
8 15.4
ภาพรวม

พอใจ

พอใจน้อยจน
เกือบจะไม่พอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจมาก

ไม่ตอบ

รวม

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
35 67.3 10 19.2 0
0.0
0
0.0
0
0.0 52 100.0
34

65.4

12

23.1

0

0.0

0

0.0

0

0.0

52

100.0

39

75.0

5

9.6

0

0.0

0

0.0

0

0.0

52

100.0

5.2 ความพึงพอใจต่อการเข้าถึงระบบ ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมี
รายละเอียด ตามตารางที่ 30 สรุปได้ดังนี้
1) ความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ จํานวน
35 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 มี
ความพึงพอใจมาก จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 และไม่พึงพอใจ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8
2) ความง่ายต่อการใช้งาน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ จํานวน 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.6 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 และมีความพึง
พอใจมาก จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5
3) ความปลอดภัยของข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ จํานวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.5 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 มีความพึงพอใจ
มาก จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 และไม่พึงพอใจ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
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4) ความถูกต้อง เชื่อถือได้และความทันสมัยของข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจ จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 57.7 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจนอยจนเกื
้
อบจะไม่พอใจ จํานวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.7 มีความพึงพอใจมาก จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และไม่พึงพอใจ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8
5) ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ จํานวน 27
คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 มีความ
พึงพอใจมาก จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และไม่พึงพอใจ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
6) ความเหมาะสมในการสื่อสาร/ประสานงาน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 71.2 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ
19.2 มีความพึงพอใจมาก จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 และไม่พึงพอใจ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
ตารางที่ 30 ความคิดเห็นต่อการเข้าถึงระบบ ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเข้าถึงระบบ ICT ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
พอใจมาก

จํานวน
¾ ความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อ
5
การใช้งาน
¾ ง่ายต่อการใช้งาน
6
¾ ความปลอดภัยของข้อมูล
5
¾ ความถูกต้อง เชื่อถือได้และ
3
ความทันสมัยของข้อมูล
¾ ช่วยลดระยะเวลาในการ
7
ปฏิบัติงาน
¾ ความเหมาะสมในการ
4
สื่อสาร/ประสานงาน

พอใจ

พอใจน้อยจน
เกือบจะไม่พอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจมาก

ไม่ตอบ

รวม

ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
9.6 35 67.3 10 19.2 2 3.8 0 0.0 0
0.0 52 100.0
11.5
9.6
5.8

31
33
30

59.6
63.5
57.7

15
13
17

28.8
25.0
32.7

0
1
2

0.0
1.9
3.8

0
0
0

0.0
0.0
0.0

0
0
0

0.0
0.0
0.0

52
52
52

100.0
100.0
100.0

13.5

27

51.9

17

32.7

1

1.9

0

0.0

0

0.0

52

100.0

7.7

37

71.2

10

19.2

1

1.9

0

0.0

0

0.0

52

100.0

5.3 ปัญหาอุปสรรค
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องปัญหาอุปสรรค สามารถสรุปได้ดังนี้
ด้านบุคลากร (Man) พบว่า DIO บางหน่วยงานมีการดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานยัง
ไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ไม่เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เนื่องจากมีความรู้ความสามารถด้าน ICT ค่อนข้างน้อย และที่สําคัญคือ
ขาดบุคลากรที่จบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานต้องใช้เจ้าหน้าที่ซึ่งจบด้านอื่นๆ มาทํางานแทน จึงไม่สามารถ
พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนบางครั้งจะต้องใช้ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ช่วย
การปฏิบัติงานของ DIO) ซึ่งลาออกบ่อย จนทําให้เกิดปัญหาและเพิ่มภาระงานให้ DIO ในที่สุด
ด้านการเงิน (Money) พบว่า ปัญหาเรื่องงบประมาณในการบริหารจัดการและการดําเนินงานมีไม่เพียงพอ
เช่น การพัฒนาระบบงานของหน่วยงานและการจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสของหน่วยงาน
ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) พบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร
และการเข้าใช้งานทางอินเตอร์เน็ตช่วงเวลาราชการมีความเชื่องช้า อาจเป็นเพราะมีผู้ใช้งานมากจึงทําให้เกิดความล่าช้า
รวมทั้งระบบงานที่กรมฯ พัฒนาขึ้น มีความซับซ้อนสูง ต้องใช้โปรแกรมเมอร์มืออาชีพในการดําเนินการ
ด้านบริหารจัดการ (Management) พบว่า การอบรมด้าน ICT ให้แก่บุคลากร ไม่ครอบคลุมทุกระดับ
ส่วนที่ได้รับการอบรมแล้ว ยังไม่มีการติดตามประเมินผลหลังการอบรม ทั้งนี้ การอบรมการใช้โปรแกรมโอเพ่นซอร์ส พบว่า
หลังการอบรม การใช้โปรแกรมดังกล่าวยังไม่เป็นรูปธรรม ไม่มีการติดตามหรือบังคับใช้งานอย่างจริงจัง ไม่สนับสนุนการใช้
งานร่วมกับหน่วยงานภายนอก
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5.4 ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องข้อเสนอแนะ สามารถสรุปได้ดังนี้
ด้านบุคลากร (Man) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เสนอขอให้มีแผนการอบรม ให้ความรู้ ในเรื่อง
หลักสูตร ที่เกี่ยวข้องหรือเหมาะสมกับบุคลากรที่เข้ามาใหม่ อาจต้องประสานกับหน่วยงานว่ามีการอบรมไปแล้วหรือยัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้าน ICT จะต้องสรุปและวางแผนการอบรมให้
ครอบคลุมทุกหัวข้อ หลักสูตร อีกทั้งควรพิจารณาส่งบุคลากรไปอบรมในหลักสูตรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับปัจจุบัน และ
ควรจัดให้ความรู้กับบุคลากรของกรมในเรื่องกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับด้าน ICT อย่างสม่ําเสมอ พร้อมกันนี้ควรจัดหา
หรือปรับตําแหน่งให้มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมในส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ช่วยให้การดําเนินด้าน ICT มีความรวดเร็วและสะดวกมากขึ้นต่อไป
ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เสนอขอให้มีการสนับสนุนในด้าน
อุปกรณ์ทั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ (โดยเฉพาะการจัดซื้อ Software anti virus ในภาพรวม) สําหรับหน่วยงานให้มากกว่านี้
เพราะหน่วยงานส่วนภูมิภาค ขาดฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ที่ทันสมัย พร้อมสนับสนุนการฝึกอบรม และที่สําคัญกรมฯ ควรพัฒนา
ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มช่องทางการใช้งานอินเตอร์เน็ต (เช่น นํา backup line มาเสริมการใช้งานปกติ
เพื่อให้การใช้งานเร็วขึ้น) และหากมีการพัฒนาระบบ ควรจัดทําในภาพรวม เพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพและใช้ได้ใน
ภาพรวม ทั้งนี้ควรให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้เพื่อตรวจสอบข้อมูล (เช่น SENAC) ส่วนระบบ DOC ที่กรมได้จัดทําขึ้น ยังไม่
สามารถประมวลผลรายผลผลิตหรือโครงการที่ซ้ําๆ กันได้ อีกทั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรจะนําระบบข้อมูล GIS มาใช้
เพื่อให้เห็นภาพรวมและเข้าใจง่าย ส่วนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ดําเนินการด้าน ICT ของกรมฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์
เรื่องราวด้าน ICT ใหม่ๆ ให้กับบุคลากรของกรมได้รับทราบอย่างสม่ําเสมอ
ด้านบริหารจัดการ (Management) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะว่าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลงานพัฒนาระบบทเกี
ี่ ่ยวข้องกับกอง สถาบัน สํานัก ให้ชัดเจน เนื่องจากกอง สถาบัน
สํานัก มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันและความต้องการพัฒนางานด้าน ICT ก็แตกต่างกันไป ส่วนโปรแกรมการแจ้งซ่อม หาก
หน่วยงานแจ้งแล้ว น่าจะมีการตอบกลับจะมาซ่อมแซม ดูแล เมื่อใด และเมื่อนําคอมพิวเตอร์ไปซ่อมแล้ว จะได้รับกลับเมื่อใด
เพื่อวางแผนปฏิบัติงานได้ตามกําหนดเวลา ในเรื่องการพัฒนาความรู้ด้าน IT แก่บุคลากร โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น เสียง
ตามสาย ควรให้ความรู้การบํารุงรักษาป้องกันคอมพิวเตอร์เป็นประจําและต่อเนื่อง ส่วนเรื่องระบบติดตามประเมินผล ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรจะต้องดําเนินงานร่วมกับหน่วยงาน ในการติดตามประเมินผลการอบรมอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
เพื่อปรับปรุงการอบรมครั้งต่อไป และเสนอให้มีการติดตามและพัฒนาระบบงานที่กรมฯ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้และผู้บริหาร ทั้งนี้ เมื่อมีการกําหนดแผนแม่บทแล้ว ควรทําแผนงาน/
โครงการและแผนปฏิบัติการรายปี ให้ชัดเจนและสอดรับกับแผนแม่บท
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ส่วนที่ 2 ส่วนของหัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย / งาน ของทุกหน่วยงาน
จากการวิเคราะห์แบบสอบถามของหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน ของทุกหน่วยงาน ที่ตอบกลับจํานวน 155 คน พบว่า
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งานของทุกหน่วยงานที่สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดัง
ตารางที่ 31
ตารางที่ 31 ร้อยละของหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งานของหน่วยงาน ที่สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงาน
จํานวน (คน)
ร้อยละ
6
3.9
1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 ตรัง
7
4.5
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 อุดรธานี
6
3.9
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 ชลบุรี
4
2.6
4. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สมุทรสงคราม
5
3.2
5. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 นครราชสีมา
7
4.5
6. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ขอนแก่น
7
4.5
7. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 อุบลราชธานี
6
3.9
8. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 นครสวรรค์
7
4.5
9. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 พิษณุโลก
6
3.9
10. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 เชียงใหม่
7
4.5
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
6
3.9
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
3
1.9
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 13 เชียงราย
17
11.0
14. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
6
3.9
15. สถาบันวิจัยสมุนไพร
16
10.3
16. สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
5
3.2
17. สํานักยาและวัตถุเสพติด
4
2.6
18. สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
4
1.9
19. สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
5
3.2
20. สถาบันชีววัตถุ
5
3.2
21. สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย์
5
3.2
22. สํานักงานเลขานุการกรม
3
1.9
23. ศูนย์วิจัยทางคลินิก
5
3.2
24. ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2
1.3
25. ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ
รวม

155

100.00

1.2 อายุราชการ/อายุงานของหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งานของหน่วยงาน พบว่า ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จํานวน 112 คน
คิดเป็นร้อยละ 72.3 ผู้มีอายุ 10-15 ปี จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6 ผู้มีอายุ 5-10 ปีและอายุต่ํากว่า 5 ปีจํานวน 12
คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 และมีผู้ไม่ตอบ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ตามตารางที่ 32
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ตารางที่ 32 ร้อยละอายุราชการ/อายุงานของหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน ของทุกหน่วยงานที่สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อายุราชการ/อายุงาน
¾
¾
¾
¾
¾

ไม่ตอบ
ต่ํากว่า 5 ปี
5 – 10 ปี
10 – 15 ปี
15 ปีขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
1
12
12
18
112
155

ร้อยละ
0.6
7.7
7.7
11.6
72.3
100.0

ตอนที่ 2 การประเมินผลปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation)
2.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ ความสามารถ ต่อการปฏิบัติงานอย่างไร
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานสามารถสนับสนุนให้เกิดการ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว แต่ถ้าเป็นความรู้ความสามารถเชิง
เทคนิคจะไม่รู้ลึกมากนักเพราะไม่ได้จบสาขานี้โดยตรง บางครั้งจะมีปัญหาเรื่องของการถ่ายทอดความรู้จึงควรให้มีการพัฒนา
DIO/นักวิชาการคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง รวมไปถึงสนับสนุนให้มีตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจําที่
หน่วยงานส่วนภูมิภาค เพื่อให้การดําเนินงานมีความต่อเนื่อง
2.2 ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดําเนินงานด้าน ICT หรือไม่ อย่างไร
ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นอย่างดีทั้งเรื่องทรัพยากรและงบประมาณ โดยมีการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จําเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงให้ความร่วมมือในการใช้งานโปรแกรมที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงาน
ในปัจจุบันง่ายขึ้น และส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 เรื่องงบประมาณในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งใดบ้าง พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบว่าได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณ จํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 61.9 และจากเงิน
บํารุง จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 38.1 ตามตารางที่ 33
ตารางที่ 33 ร้อยละของงบประมาณในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณที่ได้รับ
¾
¾

งบประมาณ
เงินบํารุง
รวม

จํานวน (คน)
119
36
155

ร้อยละ
76.8
36.0
100.0

2.4 เรื่องความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของวัสดุอุปกรณ์ด้าน ICT ในการปฏิบัติงาน ซึ่งหมายถึง Hardware,
Software และระบบเครือข่าย
1. จากการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ด้าน Hardware : Server, PC, Notebook,
UPS, Printer etc ตามตารางที่ 34 สรุปได้ดังนี้
¾ เรื่องปริมาณเพียงพอ พบว่ า ส่ วนใหญ่มีเห็นด้วยมาก จํานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.5 รองลงมา
เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9 เห็นด้วยน้อย จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 เห็นด้วยมากที่สุด
จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 และเห็นด้วยน้อยที่สุดมีเพียง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8
¾ มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน พบว่า มีผู้เห็นด้วยปานกลางจํานวนมากที่สุด 63 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.6 รองลงมาคือ เห็นด้วยมากและเห็นด้วยน้อย จํานวนเท่ากัน คือ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 และเห็นด้วยน้อย
ที่สุด จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7
ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556
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สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง พบว่า มีผู้เห็นด้วยปานกลางจํานวนมากที่สุด 62 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ เห็นด้วยมาก จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 เห็นด้วยน้อย จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ
20.0 เห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 เห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 และมีผู้ไม่ตอบ
จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6
ตารางที่ 34 ความคิดเห็นเรื่องรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ด้าน Hardware: Server, PC, Notebook, UPS, Printer etc
¾

รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์
ความคิดเห็น
ด้าน Hardware: Server, PC, มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
Notebook,UPS, Printer etc จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
¾ ปริมาณเพียงพอ
11
7.1
52 33.5 51 32.9 32 20.6
9
5.8
0
0.0
¾ ประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการ
0
0.0
40 25.8 63 40.6 40 25.8 12
7.7
0
0.0
ใช้งาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติ งาน
3
1.9
50 32.3 62 40.0 31 20.0
8
5.2
1
0.6
อย่างต่อเนื่อง

รวม
จํานวน ร้อยละ
155 100.0
155 100.0
155

100.0

2. จากการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดในส่วนของระบบปฏิบัติการด้าน ICT (Software: ระบบปฏิบัติการ,
โปรแกรมป้องกันไวรัส etc) ตามตารางที่ 35 สรุปได้ดังนี้
¾ มีปริมาณเพียงพอ พบว่า มีผู้เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมา คือ
เห็นด้วยน้อย จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 เห็นด้วยมาก จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 เห็นด้วยน้อยที่สุด
จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 และเห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7
¾ ตรงกั บความต้ องการ พบว่ า ผู้ เห็ นด้ วยปานกลาง มี จํ านวนมากที่ สุ ด 70 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 45.2
รองลงมาเห็นด้วยมาก จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 เห็นด้วยน้อย จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 เห็นด้วยน้อย
ที่สุด คือ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และเห็นต้องมากที่สุด จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6
¾ มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน พบว่า มีผู้เห็นด้วยปานกลาง มีจํานวนมากที่สุด 63 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.6 รองลงมาเห็นด้วยมาก จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 27.7 เห็นด้วยน้อย จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5
เห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 และเห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3
ตารางที่ 35 ความคิดเห็นเรื่องรายละเอียดของระบบปฏิบัติการด้าน Software: ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมป้องกันไวรัส etc
รายละเอียดของระบบปฏิบัติการ
ความคิดเห็น
ด้าน Software: ระบบปฏิบัติการ,
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
โปรแกรมป้องกันไวรัส etc)
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
¾ ปริมาณเพียงพอ
3
1.9
36 23.2 55 35.5 49 31.6 12
7.7
¾ ตรงกับความต้องการ
4
2.6
42 27.1 70 45.2 32 20.6
7
4.5
¾ ประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการ
2
1.3
43 27.7 63 40.6 41 26.5
6
3.9
ใช้งาน
¾ การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
5
3.2
46 29.7 58 37.4 36 23.2 10
6.5
อย่างต่อเนื่อง

รวม
จํานวน ร้อยละ
155 100.0
155 100.0
155 100.0
155

100.0

3. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดในส่วนของการให้บริการระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ตาม
ตารางที่ 36 สรุปได้ดังนี้
¾ มีปริ มาณเพียงพอ พบว่า มีผู้เห็นด้วยมาก มีจํ านวนมากที่ สุด 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.8 รองลงมา
เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 เห็นด้วยน้อย จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 เห็นด้วยมากที่สุด
จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 และเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2
¾ มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน พบว่า มีผู้เห็นด้วยปานกลาง มีจํานวนมากที่สุด 63 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.6 รองลงมาเห็นด้วยมาก จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 เห็นด้วยน้อย จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1
เห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 และเห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5
ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556
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สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง พบว่า มีผู้เห็นด้วยปานกลาง มีจํานวนมากที่สุด 63 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.6 รองลงมาเห็นด้วยมาก จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 เห็นด้วยน้อย จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8
เห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 เห็นด้วยมากที่สุด มีจํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และมีผู้ไม่ตอบ
จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6
ตารางที่ 36 ความคิดเห็นเรื่องรายละเอียดของบริการระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
¾

บริการระบบ
ความคิดเห็น
เครือข่าย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
และอินเตอร์เน็ต
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
¾ ปริมาณเพียงพอ
13
8.4
57 36.8 56 36.1 21 13.5
8
5.2
0
0.0
¾ ประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการ
7
4.5
46 29.7 63 40.6 28 18.1 11
7.1
0
0.0
ใช้งาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติงาน
7
4.5
50 32.3 63 40.6 23 14.8 11
7.1
1
0.6
อย่างต่อเนื่อง

รวม
จํานวน ร้อยละ
155 100.0
155 100.0
155

100.0

2.5 เรื่องความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบงานที่กรมฯ พัฒนาขึ้น พบว่า
1. เรื่อง ระบบสารบรรณออนไลน์ (Contents) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียด ตามตารางที่ 37 สรุป
ได้ดังนี้
ตรงตามความต้องการ มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 89 คน คิดเป็นร้อยละ 57.4 รองลงมา
เห็นด้วยปานกลางจํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 เห็นด้วยมากจํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6 เห็นด้วยมากที่สุด
จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 เห็นด้วยน้อยจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 และเห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 2 คิดเป็น
ร้อยละ 1.3
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 92 คน คิดเป็นร้อยละ
59.4 รองลงมาเห็นด้วยมากจํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 เห็นด้วยปานกลางจํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 เห็น
ด้วยมากที่สุดจํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 เห็นด้วยน้อยจํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และเห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน
2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3
¾ การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่ สุด 95 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 61.3 รองลงมาเห็นด้วยมากและเห็นด้วยปานกลางจํานวนเท่ากัน คือ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 เห็นด้วยมากที่สุด
จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 เห็นด้วยน้อยจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 และเห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.2
ตารางที่ 37 ความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบสารบรรณออนไลน์ (Contents)
¾

ความพร้อมใช้ของระบบ
ความคิดเห็น
งานสารบรรณออนไลน์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
(Contents)
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
¾ ตรงตามความต้องการ
12
7.7
18 11.6 28 18.1
6
3.9
2
1.3
89 57.4
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
13
8.4
21 13.5 20 12.9
7
4.5
2
1.3
92 59.4
ปฏิบัติงาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติ
11
7.1
19 12.3 19 12.3
6
3.9
5
3.2
95 61.3
งานอย่างต่อเนื่อง

รวม
จํานวน ร้อยละ
155 100.0
155 100.0
155

100.0

2. เรื่อง ระบบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (SENAC) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียด ตามตารางที่ 38 สรุปได้
ดังนี้
ตรงตามความต้องการ มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 88 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 รองลงมา
เห็นด้วยปานกลางจํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7 เห็นด้วยมาก จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 เห็นด้วยมากที่สุด
และเห็นด้วยจํานวนเท่ากัน คือ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 และเห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6
¾

ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556
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เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 85 คน คิดเป็นร้อยละ
54.8 รองลงมาเห็นด้วยมากจํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 เห็นด้วยปานกลางจํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 เห็น
ด้วยมากที่สุดจํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 เห็นด้วยน้อยจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 และเห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน
4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6
¾ การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่ สุด 89 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 57.4 รองลงมาเห็นด้วยมาก จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 เห็นด้วยปานกลางจํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ
11.6 เห็นด้วยน้อยจํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 เห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และเห็นด้วยมาก
ที่สุดจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2
ตารางที่ 38 ความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (SENAC)
¾

ความพร้อมใช้ของระบบ
ความคิดเห็น
งานครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
(SENAC)
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
¾ ตรงตามความต้องการ
6
3.9
22 14.2 29 18.7
6
3.9
4
2.6
88 56.8
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
9
5.8
28 18.1 21 13.5
8
5.2
4
2.6
85 54.8
ปฏิบัติงาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติ
8
5.2
21 13.5 18 11.6 10
6.5
9
5.8
89 57.4
งานอย่างต่อเนื่อง

รวม
จํานวน ร้อยละ
155 100.0
155 100.0
155

100.0

3. เรื่อง ระบบครุภัณฑ์ยานพาหนะ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียด ตามตารางที่ 39 สรุปได้ดังนี้
¾ ตรงตามความต้ องการ มี ผู้ ไม่ ตอบแบบสอบถามจํ านวนมากที่ สุ ด 121 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 78.1
รองลงมาเห็นด้วยปานกลางจํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 เห็นด้วยมากจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 เห็นด้วยน้อยที่สุด
จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 เห็นด้วยมากที่สุดและเห็นด้วยน้อยจํานวนเท่ากัน คือ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 121 คน คิดเป็นร้อยละ
78.1 รองลงมาคือเห็นด้วยปานกลาง จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 เห็นด้วยมากจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 เห็น
ด้วยน้อยที่สุดจํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 เห็นด้วยน้อยจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 และเห็นด้วยมากที่สุดจํานวน
4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6
¾ การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 123 คน คิดเป็น
ร้อยละ 79.4 รองลงมาเห็นด้วยมากและเห็นด้วยน้อยจํานวนเท่ากัน คือ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 มีเห็นด้วยปานกลางและเห็น
ด้วยน้อยที่สุด จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และเห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3
ตารางที่ 39 ความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ความพร้อมใช้ของระบบ
ความคิดเห็น
งานครุภัณฑ์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ยานพาหนะ
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
¾ ตรงตามความต้องการ
5
3.2
8
5.2
9
5.8
5
3.2
7
4.5
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
4
2.6
8
5.2
10
6.5
5
3.2
7
4.5
ปฏิบัติงาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติ
2
1.3
8
5.2
7
4.5
8
5.2
7
4.5
งานอย่างต่อเนื่อง

ไม่ตอบ
รวม
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
121 78.1 155 100.0
121 78.1 155 100.0
123

79.4

155

100.0

4. เรื่อง ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ (DOC) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดสรุปได้ตาม
ตารางที่ 40 ดังนี้
¾ ตรงตามความต้องการ มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 86 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 รองลงมา
เห็นด้วยปานกลางจํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.1 เห็นด้วยมากจํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 เห็นด้วยน้อยจํานวน 12
คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 เห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 และเห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5
ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556
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เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 83 คน คิดเป็นร้อยละ
53.5 รองลงมาเห็นด้วยมากและเห็นด้วยปานกลาง มีจํานวนเท่ากัน คือ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 เห็นด้วยน้อยและเห็นด้วย
น้อยที่สุดจํานวนเท่ากัน คือ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 และเห็นด้วยมากที่สุด จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9
¾ การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่ สุด 86 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 55.5 รองลงมาเห็นด้วยปานกลางจํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 เห็นด้วยมากจํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3
เห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 เห็นด้วยน้อยจํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 และเห็นด้วยมากที่สุด
จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9
ตารางที่ 40 ความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ (DOC)
¾

ความพร้อมใช้ของระบบ
ความคิดเห็น
งานติดตามแผนงาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
และงบประมาณ (DOC) จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
¾ ตรงตามความต้องการ
8
5.2
17 11.0 25 16.1 12
7.7
7
4.5
86 55.5
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
6
3.9
23 14.8 23 14.8 10
6.5
10
6.5
83 53.5
ปฏิบัติงาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติ
6
3.9
19 12.3 21 13.5 11
7.1
12
7.7
86 55.5
งานอย่างต่อเนื่อง

รวม
จํานวน ร้อยละ
155 100.0
155 100.0
155

100.0

5. เรื่อง ระบบบริหารงบประมาณ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียด ตามตารางที่ 41 สรุปได้ดังนี้
¾ ตรงตามความต้ องการ มี ผู้ ไม่ ตอบแบบสอบถามจํ านวนมากที่ สุ ด 105 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 67.7
รองลงมาเห็นด้วยมากจํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 เห็นด้วยปานกลางจํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 เห็นด้วยมาก
ที่สุดจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 และเห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 103 คน คิดเป็นร้อยละ
66.5 รองลงมาเห็นด้วยมากจํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 เห็นด้วยปานกลางจํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 เห็นด้วย
น้อยจํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 เห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 และเห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.6
¾ การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 106 คน คิดเป็น
ร้อยละ 68.4 รองลงมาเห็นด้วยมากจํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 เห็นด้วยปานกลางจํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1
เห็นด้วยน้อยและเห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวนเท่ากันคือ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 และเห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.3
ตารางที่ 41 ความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบบริหารงบประมาณ
ความพร้อมใช้งาน
ของระบบ
บริหารงบประมาณ
¾ ตรงตามความต้องการ
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติ
งานอย่างต่อเนื่อง

ความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
5
3.2
17 11.0 13
8.4
11
7.1
4
2.6 105 67.7 155 100.0
4
2.6
20 12.9 14
9.0
9
5.8
5
3.2 103 66.5 155 100.0
2

1.3

20

12.9

11

7.1

8

5.2

8

5.2

106

68.4

155

100.0

6. จากการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง ระบบ KPI Reporter รายละเอียด ตามตารางที่ 42 สรุปได้ดังนี้
¾ ตรงตามความต้องการ มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 94 คน คิดเป็นร้อยละ 60.6 รองลงมา
เห็นด้วยมากจํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 เห็นด้วยปานกลางจํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 เห็นด้วยน้อยจํานวน 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.7 เห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 และเห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9
ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556
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เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 93 คน คิดเป็นร้อยละ
60.0 รองลงมาเห็นด้วยปานกลางจํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 เห็นด้วยมากจํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 เห็นด้วย
น้อยจํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 เห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน 6
คน คิดเป็นร้อยละ 3.9
¾ การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่ สุด 96 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 61.9 รองลงมาเห็นด้วยมากจํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 เห็นด้วยปานกลางจํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0
เห็นด้วยน้อยจํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 เห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 และเห็นด้วยมากที่สุด
จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5
ตารางที่ 42 ความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบ KPI Reporter
¾

ความพร้อมใช้งาน
ของระบบ
KPI Reporter
¾ ตรงตามความต้องการ
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติ
งานอย่างต่อเนื่อง

ความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
10
6.5
19 12.3 14
9.0
12
7.7
6
3.9
94 60.6 155 100.0
9
5.8
17 11.0 19 12.3 11
7.1
6
3.9
93 60.0 155 100.0
7

4.5

20

12.9

14

9.0

10

6.5

8

5.2

96

61.9

155

100.0

7. จากการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียด ตามตารางที่ 43 สรุปได้ดังนี้
¾ ตรงตามความต้ องการ มี ผู้ ไม่ ตอบแบบสอบถามจํ านวนมากที่ สุ ด 102 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 65.8
รองลงมาเห็นด้วยมากและเห็นด้วยปานกลางจํานวนเท่ากัน คือ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 เห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.2 เห็นด้วยน้อยจํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และเห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 102 คน คิดเป็นร้อยละ
65.8 รองลงมาเห็นด้วยมากจํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 เห็นด้วยปานกลางจํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 เห็นด้วย
น้อยจํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 เห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 และเห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน 5
คิดเป็นร้อยละ 3.2
¾ การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 106 คน คิดเป็น
ร้อยละ 68.4 รองลงมาเห็นด้วยมาก จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6 เห็นด้วยปานกลาง จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ
7.7 เห็นด้วยน้อยจํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 เห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 และเห็นด้วยมากที่สุด
จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6
ตารางที่ 43 ความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
ความพร้อมใช้งาน
ของระบบ
แจ้งซ่อมออนไลน์
¾ ตรงตามความต้องการ
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติ
งานอย่างต่อเนื่อง

ความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
8
5.2
17 11.0 17 11.0
7
4.5
4
2.6 102 65.8 155 100.0
8
5.2
17 11.0 14
9.0
9
5.8
5
3.2 102 65.8 155 100.0
4

2.6

18

11.6

12

7.7

9

5.8

6

3.9

106

68.4

155

100.0

8. จากการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง ระบบสมาชิกเครือข่าย รายละเอียด ตามตารางที่ 44 สรุปได้ดังนี้
¾ ตรงตามความต้องการ มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 98 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 รองลงมา
เห็นด้วยปานกลางจํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.1 เห็นด้วยมากจํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 เห็นด้วยมากที่สุด
จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 เห็นด้วยน้อยและเห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวนเท่ากัน คือ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556
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เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 98 คน คิดเป็นร้อยละ
63.2 รองลงมาเห็นด้วยปานกลางจํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 เห็นด้วยมากจํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 เห็นด้วย
มากที่สุดและเห็นด้วยน้อยจํานวนเท่ากัน คือ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และเห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3
¾ การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่ สุด 99 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 63.9 รองลงมาเห็นด้วยปานกลางจํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 เห็นด้วยมากจํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3
เห็นด้วยน้อยจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 เห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 และเห็นด้วยน้อยที่สุด
จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3
ตารางที่ 44 ความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบสมาชิกเครือข่าย
¾

ความพร้อมใช้งาน
ของระบบ
สมาชิกเครือข่าย
¾ ตรงตามความต้องการ
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติ
งานอย่างต่อเนื่อง

ความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
9
5.8
17 11.0 25 16.1
3
1.9
3
1.9
98 63.2 155 100.0
7
4.5
19 12.3 22 14.2
7
4.5
2
1.3
98 63.2 155 100.0
5

3.2

19

12.3

24

15.5

6

3.9

2

1.3

99

63.9

155

100.0

9. จากการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง ระบบบุคลากร รายละเอียด ตามตารางที่ 45 สรุปได้ดังนี้
¾ ตรงตามความต้องการ มีผู้เห็นด้วยมาก จํานวนมากที่สุด คือ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมาคือ
ผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 เห็นด้วยปานกลางจํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6 เห็นด้วย
มากที่สุดจํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.1 เห็นด้วยน้อยจํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และเห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 4
คน คิดเป็นร้อยละ 2.6
¾ เพิ่ มประสิทธิ ภาพในการปฏิ บัติ งาน มี ผู้ไม่ ตอบแบบสอบถามจํ านวนมากที่ สุด 44 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
28.4 รองลงมาเห็นด้วยมากและเห็นด้วยปานกลางจํานวนเท่ากันคือ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 เห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 16 คน
คิดเป็นร้อยละ 10.3 เห็นด้วยน้อยจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 และเห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5
¾ การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.7 รองลงมาเห็นด้วยปานกลางจํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 เห็นด้วยมากจํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6
เห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 เห็นด้วยน้อยจํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 และเห็นด้วยน้อยที่สุด
จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8
ตารางที่ 45 ความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบบุคลากร
ความพร้อมใช้งาน
ของระบบ
บุคลากร
¾ ตรงตามความต้องการ
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติ
งานอย่างต่อเนื่อง

ความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
25 16.1 48 31.0 35 22.6
7
4.5
4
2.6
36 23.2 155 100.0
16 10.3 38 24.5 38 24.5 12
7.7
7
4.5
44 28.4 155 100.0
16

10.3

35

22.6

38

24.5

14

9.0

9

5.8

43

27.7

155

100.0

2.7 เรื่องการดําเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ตามตารางที่ 46 คือ
¾ มีการดําเนินการเรื่องนโยบายการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายจํานวน 128 คน คิดเป็นร้อย
ละ 82.6 และไม่มีการดําเนินการจํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4
ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556
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มีการดําเนินการเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจํานวน 89 คน คิดเป็นร้อย
ละ 57.4 และไม่มีการดําเนินการจํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 42.6
¾ มี การดํ าเนิ นการเรื่ องแนวนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ในการรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ยด้ านสารสนเทศ
จํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 และไม่มีการดําเนินการจํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5
¾ มีการดําเนินการเรื่องระเบียบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย พ.ศ. 2554 จํานวน
81 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 และไม่มีการดําเนินการจํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7
¾ มี การดํ าเนิ นการเรื่ องแผนบริ หารความเสี่ ยงด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศจํ านวน 59 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
38.1 และไม่มีการดําเนินการจํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 61.9
¾ มี การดํ าเนิ นการเรื่ องแผนการจั ดการหรื อแก้ ไขปั ญหาจากภั ยพิ บั ติ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT
Contingency Plan) จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 และไม่มีการดําเนินการจํานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 84.5
ตารางที่ 46 ร้อยละของการดําเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
¾

¾
¾
¾

¾

¾
¾

การดําเนินงานด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ระเบียบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่าง
ปลอดภัย พ.ศ. 2554
แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการจัดการหรือแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan)

รวม (คน)
ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
17.4
155 100.0
42.6
155 100.0
46.5
155 100.0

มีการดําเนินการ (คน) ไม่มีการดําเนินการ (คน)

จํานวน ร้อยละ จํานวน
128
82.6
27
89
57.4
66
83
53.5
72
81

52.3

74

47.7

155

100.0

59
24

38.1
15.5

96
131

61.9
84.5

155
155

100.0
100.0

ตอนที่ 3 ผลการประเมินกระบวนการ (Process evaluation)
3.1 เรื่องบุคลากรในกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้าน ICT จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ตามตารางที่
47 คือ
¾ ผู้ตอบแบบสอบมีการวางแผนการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ/หน่วยงานจํานวน 44 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.4 และไม่มีส่วนร่วมจํานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 71.6
¾ ผู้ตอบแบบสอบใช้ระบบงานที่กรมฯพัฒนาขึ้นพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงจํานวน 86 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.5 และไม่มีส่วนร่วมจํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5
¾ ผู้ตอบแบบสอบใช้ระบบงานที่หน่วยงานท่านพัฒนาขึ้นพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงจํานวน 68 คน
คิดเป็นร้อยละ 43.9 และไม่มีส่วนร่วม จํานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 56.1
¾ ผู้ตอบแบบสอบมี ส่วนร่ วมในการควบคุ ม กํ ากับ ติดตาม ดู แลระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของหน่ วยงาน
จํานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 79.4 และไม่มีส่วนร่วมจํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6
¾ ผู้ตอบแบบสอบมีส่วนร่วมในเรื่องอื่นๆ จํานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 92.3 และไม่มีส่วนร่วมจํานวน 12
คน คิดเป็นร้อยละ 7.7
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ตารางที่ 47 ร้อยละของบุคลากรในกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้าน ICT
บุคลากรในกลุ่มงาน
มีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้าน ICT
การวางแผนการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ/
หน่วยงาน
¾ ใช้ระบบงานที่กรมฯพัฒนาขึ้นพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
¾ ใช้ระบบงานที่หน่วยงานท่านพัฒนาขึ้นพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง
¾ ควบคุม กํากับ ติดตาม ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงาน
¾ อื่นๆ
¾

รวม (คน)
ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

มีการดําเนินการ (คน) ไม่มีการดําเนินการ (คน)

จํานวน ร้อยละ จํานวน
44

28.4

111

71.6

155

100.0

86
68

55.5
43.9

69
87

44.5
56.1

155
155

100.0
100.0

123

79.4

32

20.6

155

100.0

143

92.3

12

7.7

155

100.0

10. การพัฒนาบุคลากร สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้าน ICT ของหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่าการพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่ามีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม่ําเสมอ มีการจัดทําแผนฝึกอบรมประจําปี จัดทําอบรมให้ความรู้โดยผ่านทางกระบวนการจัดการองค์ความรู้ (KM)
และนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินงานในปัจจุบัน
ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วน เห็นว่าการพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าบุคลากรยังขาดวามรู้ที่เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการทํางานได้
เป็นอย่างดี การพัฒนาบุคลากรยังไม่ชัดเจนและไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน การจัดฝึกอบรมมีน้อยเกินไป ยังขาด
งบประมาณที่สนับสนุนในการพัฒนา และส่วนใหญ่เมื่อได้รับการพัฒนาแล้วไม่สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง
ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลที่ได้ (Output evaluation)
4.1 การนําความรู้ความสามารถที่ได้รับการพัฒนา ไปประยุกต์ใช้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ตาม
ตารางที่ 48 สรุปได้ดังนี้
¾ หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ตอบแบบสอบถาม
จํานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 56.1 และมีบางส่วนนําไปใช้ประโยชน์จํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 โดยนํามาใช้ในการ
จัดทํารายงานแทนโปรแกรม Microsoft Office และใช้จัดทําเอกสารต่างๆ
¾ หลักสูตรระบบงานที่กรมฯ พัฒนาขึ้น (สารบรรณ,ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ (DOC), KPI
Reporter, ระบบบริหารงบประมาณ etc) พบว่า ส่วนใหญ่นําความรู้ความสามารถที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จํานวน 78 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.3 เนื่องจากนํามาใช้ในการปฏิบัติงานประจําวัน นําไปใช้ในการรายงานผล และนํามาประยุกต์ในการพัฒนา
ควบคุม และการใช้ระบบให้มีประสิทธิภาพ และมีบางส่วนไม่ตอบแบบสอบถามจํานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7
¾ หลักสูตรการอบรมการใช้งานระบบ Video Conference พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวน
121 คน คิดเป็นร้อยละ 78.1 และนําความรู้ความสามารที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 โดยจะใช้ใน
การประชุมเท่านั้น
¾ หลักสูตรอื่นๆ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 89.0 และนําความรู้
ความสามารจากหลักสูตรอื่นๆที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0
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ตารางที่ 48 ร้อยละของการนําความรู้ความสามารถที่ได้รับการพัฒนา ไปประยุกต์ใช้
การนําความรู้ความสามารถที่ได้รับการพัฒนา
ไปประยุกต์ใช้

นําไปใช้ (คน)
ไม่ตอบ (คน)
รวม (คน)
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส
¾ หลักสูตรระบบงานที่กรมฯ พัฒนาขึน
้ (สารบรรณ,ระบบติดตาม
แผนงานและงบประมาณ (DOC), KPI Reporter, ระบบบริหาร
งบประมาณ etc)
¾ หลักสูตรการอบรมการใช้งานระบบ Video Conference
¾ อื่นๆ
¾

68
78

43.9
50.3

87
77

56.1
49.7

155
155

100.0
100.0

34
17

21.9
11.0

121
138

78.1
89.0

155
155

100.0
100.0

ตอนที่ 5 ผลการประเมินผลลัพธ์ (Outcome evaluation)
5.1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1) กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ตามตารางที่ 49 สรุปได้ดังนี้
¾ ขั้ นตอนการให้ บริ การเป็ นระบบและเหมาะสม พบว่ า ส่ วนใหญ่ ผู้ ตอบแบบสอบถามมี ความพึ งพอใจ
จํานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 67.7 รองลงมา มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7
มีผู้ไม่ตอบ จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 มีความไม่พอใจ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 มีความพึงพอใจมาก จํานวน
4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 และมีความไม่พอใจมาก เพียง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3
¾ ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจ จํานวนมาก
ที่สุด คือ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 รองลงมา มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0
มีความไม่พอใจ จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 มีความพึงพอใจมากและไม่ตอบคําถามข้อนี้ จํานวนเท่ากัน คือ 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.2 และ มีความไม่พึงพอใจมาก จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
¾ ช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ จํานวนมากที่สุด คือ 82 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.9 รองลงมา มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 มีความไม่พอใจ
จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 มีผู้ไม่ตอบคําถามข้อนี้ จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 มีความพึงพอใจมาก จํานวน 8
คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 และไม่พึงพอใจมาก จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6
ตารางที่ 49 ความคิดเห็นต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
กระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
พอใจมาก

จํานวน
ขั้นตอนการให้บริการ 4
เป็นระบบและเหมาะสม
¾ ความสะดวก รวดเร็ว
8
ในการให้บริการ
¾ ช่องทางการให้บริการ
8
ที่หลากหลาย
¾

พอใจ

พอใจน้อยจน
เกือบจะไม่พอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจมาก

ไม่ตอบ

รวม

ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
2.6 105 67.7 29 18.7
5
3.2
2
1.3 10
6.5 155 100.0
5.2

82

52.9

45

29.0

9

5.8

3

1.9

8

5.2

155 100.0

5.2

82

52.9

38

24.5

12

7.7

4

2.6

11

7.1

155 100.0

2) เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ตามตารางที่ 50 สรุปได้ดังนี้
¾ ความเหมาะสมในการสื่อสาร/ประสานงาน พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ จํานวนมากที่สุด 100 คน
คิดเป็นร้อยละ 64.5 รองลงมา มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 มีผู้ไม่ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 มีความพึงพอใจมาก จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และมีความไม่พอใจ
และไม่พอใจมาก จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3
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ความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ จํานวนมาก
ที่สุด 103 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 รองลงมา มีความพึงพอใจมาก จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 มีผู้ไม่ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5
มีความไม่พอใจ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 และไม่พอใจมาก จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3
¾ ความรู้ ความสามารถในการให้ บริ การ เช่ น สามารถตอบคํ าถาม ชี้ แจงข้ อสงสั ย ให้ คํ าแนะนํ า ช่ วย
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ จํานวนมากที่สุด 102 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 รองลงมา
มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจและไม่ตอบคําถาม จํานวนเท่ากัน คือ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 มีความพึงพอใจ
มาก จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 มีความไม่พอใจ จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 และมีความไม่พอใจมาก จํานวน 2
คน คิดเป็นร้อยละ 1.3
¾ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ หน้าที่ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ พบว่ า ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจ
จํานวนมากที่สุด 94 คน คิดเป็นร้อยละ 60.6 รองลงมา มีความพึงพอใจมาก จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 มีผู้ไม่ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 มีความไม่พึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ
4.5 มีความไม่พอใจและไม่พอใจมาก จํานวนเท่ากัน คือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6
¾ การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจจํานวนมากที่สุด 94 คน คิดเป็นร้อยละ
60.6 รองลงมามีความพึงพอใจมากจํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7 มีผู้ไม่ตอบแบบสอถามจํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ
11.0 มีความไม่พอใจจํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 และมีความพึงพอใจจนเกือบจะไม่พอใจจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6
ตารางที่ 50 ความคิดเห็นต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
¾

เจ้าหน้าที่หรือบุคลากร
ที่ให้บริการ
¾ ความเหมาะสมในการ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
พอใจน้อยจน
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
ไม่ตอบ
รวม
เกือบจะไม่พอใจ
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
7
4.5 100 64.5
28
18.1
2
1.3
2
2.3
16
10.3 155 100.0

สื่อสาร/ประสานงาน
¾ ความเต็มใจ และความ

22

พร้อมในการให้บริการ
อย่างสุภาพ
¾ ความรู้ ความสามารถใน
13
การให้บริการ
¾ ความซื่อสัตย์สุจริตในการ 28
ปฏิบัติหน้าที่ ความ
โปร่งใสตรวจสอบได้
¾ การให้บริการโดยไม่
29
เลือกปฏิบัติ

14.2

103

66.5

10

6.5

3

1.9

2

1.3

15

9.7

155

100.0

8.4

102

65.8

17

11.0

4

2.6

2

1.3

17

11.0

155

100.0

18.1

94

60.6

7

4.5

1

0.6

1

0.6

24

15.5

155

100.0

18.7

94

60.6

11

7.1

1

0.6

3

1.9

17

11.0

155

100.0

3) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ตามตารางที่ 51 สรุปได้ดังนี้
¾ การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ จํานวนมากที่สุด 80 คน
คิดเป็นร้อยละ 51.6 รองลงมา มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 มีผู้ไม่ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 มีความไม่พอใจ จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 มีความพึงพอใจมาก
จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 และมีความไม่พึงพอใจมาก จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3
¾ ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ จํานวนมากที่สุด คือ 82 คน
คิดเป็นร้อยละ 52.9 รองลงมา มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 มีความพอใจมาก
จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 มีความไม่พอใจมาก จํานวน
3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 และไม่พอใจ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3
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ตารางที่ 51 ความคิดเห็นต่อสิ่งอํานวยความสะดวก
สิ่งอํานวย
ความสะดวก
การเปิดรับฟังข้อคิด
เห็นต่อการให้บริการ
¾ ความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงาน
¾

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
พอใจมาก

พอใจ

พอใจน้อยจน
เกือบจะไม่พอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจมาก

ไม่ตอบ

รวม

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
6
3.9 80 51.6 34 21.9
7
4.5
2
1.3 26 16.8 155 100.0
20

12.9

82

52.9

31

20.0

2

1.3

3

1.9

17

11.0

155 100.0

4) คุณภาพของการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ตามตารางที่ 52 สรุปได้ดังนี้
¾ การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ จํานวนมากที่สุด คือ 95
คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 รองลงมา มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 มีความพึง
พอใจมาก จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 มีความไม่พึงพอใจ
จํานวน 5 คน คิดเป็นรอยละ
้
3.2 และมีความไม่พึงพอใจมาก จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
¾ ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ จํานวนมากที่สุด คือ 95 คน
คิดเป็นร้อยละ 61.3 รองลงมา มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.1 มีความพึงพอใจ
มากและไม่ตอบแบบสอบถาม จํานวนเท่ากัน คือ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 มีความไม่พึงพอใจ จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ
4.5 และมีความไม่พึงพอใจมาก จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3
¾ ผลการบริการในภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ จํานวนมากที่สุด คือ 103 คน คิดเป็นร้อย
ละ 66.5 รองลงมา มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 มีความพึงพอใจมาก จํานวน
13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 มีความไม่พึงพอใจ จํานวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.9 และมีความไม่พึงพอใจมาก จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3
ตารางที่ 52 ความคิดเห็นต่อคุณภาพของการให้บริการ
คุณภาพ
ของการให้บริการ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
พอใจมาก

จํานวน ร้อยละ
¾ การให้บริการที่ได้รบ
ั
14 9.0
ตรงตามความต้องการ
¾ ความครบถ้วน ถูกต้อง 13
8.4
ของการให้บริการ
¾ ผลการบริการใน
13 8.4
ภาพรวม

พอใจ

พอใจน้อยจน
เกือบจะไม่พอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจมาก

ไม่ตอบ

รวม

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
95 61.3 26 16.8
5
3.2
3
1.9 12
7.7 155 100.0
95

61.3

25

16.1

7

4.5

2

1.3

13

8.4

155 100.0

103

66.5

23

14.8

3

1.9

2

1.3

11

7.1

155 100.0

5.2 ความพึงพอใจต่อการเข้าถึงระบบ ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด
ตามตารางที่ 53 สรุปได้ดังนี้
1) ความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ จํานวนมาก
ที่สุด คือ 91 คน คิดเป็น ร้อยละ 58.7 รองลงมา มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0
มีความไม่พึงพอใจ จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 มีความพึงพอใจมากและไม่พอใจมาก จํานวนเท่ากัน คือ 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.2 และมีผู้ไม่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3
2) ความง่ายต่อการใช้งาน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ จํานวนมากที่สุด คือ 101 คน
คิดเป็นร้อยละ 65.2 รองลงมา มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 มีความพึงพอใจ
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มากและไม่พอใจ จํานวนเท่ากัน คือ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 มีความไม่พึงพอใจมาก จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 และมี
ผู้ไม่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3
3) ความปลอดภัยของข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ จํานวนมากที่สุด คือ 109
คน คิดเป็นร้อยละ 70.3 รองลงมา มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 มีความพึง
พอใจมาก จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 มีความไม่พึงพอใจ
มาก จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 และมีความไม่พึงพอใจ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3
4) ความถูกต้อง เชื่อถือได้และความทันสมัยของข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
จํานวนมากที่สุด คือ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 รองลงมา มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ จํานวน 47 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.3 มีความพึงพอใจมากและไม่พอใจ จํานวนเท่ากัน คือ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถาม จํานวน
5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 และมีความไม่พึงพอใจมาก จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
5) ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ จํานวนมากที่สุด
คือ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 58.1 รองลงมา มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 มี
ความไม่พึงพอใจและไม่พอใจมาก จํานวนเท่ากัน คือ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 มีความพึงพอใจมาก จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.9 และมีผู้ไม่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6
6) ความเหมาะสมต่อการใช้งาน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ จํานวนมากที่สุด คือ 99
คน คิดเป็นร้อยละ 63.9 รองลงมา มีความพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 มีความพึง
พอใจมาก จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 มีความไม่พึงพอใจและไม่พอใจมาก จํานวนเท่ากัน คือ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2
และมีผู้ไม่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
ตารางที่ 53 ความคิดเห็นต่อการเข้าถึงระบบ ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเข้าถึงระบบ ICT ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
พอใจมาก

จํานวน
¾ ความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อ
5
การใช้งาน
¾ ง่ายต่อการใช้งาน
8
¾ ความปลอดภัยของข้อมูล
11
¾ ความถูกต้อง เชื่อถือได้และ
8
ความทันสมัยของข้อมูล
¾ ช่วยลดระยะเวลาในการ
6
ปฏิบัติงาน
¾ ความเหมาะสมในการ
6
สื่อสาร/ประสานงาน

พอใจ

พอใจน้อยจน
เกือบจะไม่พอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจมาก

ไม่ตอบ

รวม

ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
3.2 91 58.7 45 29.0 7 4.5 5 3.2 2
1.3 155 100.0
5.2
7.1
5.2

101
109
84

65.2
70.3
54.2

31
24
47

20.0
15.5
30.3

8
2
8

5.2
1.3
5.2

5
4
3

3.2
2.6
1.9

2
5
5

1.3
3.2
3.2

155 100.0
155 100.0
155 100.0

3.9

90

58.1

41

26.5

7

4.5

7

4.5

4

2.6

155 100.0

3.9

99

63.9

37

23.9

5

3.2

5

3.2

3

1.9

155 100.0

5.3 ปัญหาอุปสรรค
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องปัญหาอุปสรรค สามารถสรุปได้ดังนี้
ด้านบุคลากร (Man) พบว่า หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน ของทุกหน่วยงาน ตอบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังยึดติดกับการปฏิบัติงานแบบเดิมๆ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานได้
ทั้งนี้ ควรมีการกําหนดผู้รับผิดชอบดูแลระบบงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ชัดเจน เนื่องจากเวลาที่ระบบมีปัญหาไม่
สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที และที่สําคัญคือการขาดแคลนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน จึงควรสนบสนุ
ั นให้มีการกําหนดตําแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจําในทุกหน่วยงาน
ด้านการเงิน (Money) พบว่า ปัญหาเรื่องงบประมาณในการจัดหาโปรแกรมที่ถูกต้องลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
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ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) พบว่า ระบบเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความล่าช้าใน
การใช้งานส่งผลให้เสียเวลาในการปฏิบัติงานอื่นๆ และไม่สามารถเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา อาจเป็นเพราะมี
ไวรัสที่เข้ามาในระบบ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล ส่วนเรื่องฮาร์ดแวร์ ซึ่งเสียบ่อย ไม่เสถียร และไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
ด้านบริหารจัดการ (Management) พบว่า มีปัญหาด้านนโยบายสารสนเทศมีความไม่ชัดเจน จนทําให้
การปฏิบัติงานไม่สามารถดําเนินการได้อย่างคล่องตัว ทั้งนี้ ในเรื่องการพัฒนาโปรแกรม ICT เพื่อปรับใช้ในหน่วยงานของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีหลากหลาย ส่งผลให้เกิดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงาน
5.4 ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องข้อเสนอแนะ สามารถสรุปได้ดังนี้
ด้านบุคลากร (Man) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานที่มีความรู้
ความสามารถด้าน ICT มามีส่วนร่วมในการเสนอแนะและปรับปรุงงานด้าน ICT และสามารถนําผลงานไปใช้ประเมินปรับ
เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ พร้อมกันนี้ควรสนับสนุนให้มีตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่เป็นข้าราชการประจําอยู่ที่
หน่วยงานส่วนภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานให้เกิดความต่อเนื่อง
ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เสนอขอให้มีการปรับปรุงโปรแกรมที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและเกิดประโยชน์ พร้อมกันนี้ ควรมีการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับกับประชาคมอาเซียน ไม่ให้มีเนื้อหามากเกินไป เนื่องจาก
เวลาต้องการสืบค้นข้อมูล ดําเนินการได้ช้ามาก และควรเพิ่มช่องทางในการเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ให้มากขึ้น เช่น
Wireless และไม่ควรจํากัดเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะรวมไปถึงควรขยายเครือข่ายให้รองรับความต้องการได้มากขึ้น
พร้อมควรพัฒนาเรื่องของระบบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
ด้านบริหารจัดการ (Management) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะว่าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลงานในแต่ละเรื่องให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน และควร
จัดการอบรมให้บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้มีความรู้เรื่องการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานอย่างถูกต้อง รวมถึง
การอบรมการใช้งานโปรแกรมที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการใช้งานที่
ผิดพลาด
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ส่วนที่ 3 ส่วนของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปของหน่วยงาน
จากการวิเคราะห์แบบสอบถามของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปของหน่วยงาน ที่ตอบกลับจํานวน 163 คน พบว่า
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรของหน่วยงาน ทุกหน่วยงานที่สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดัง
ตารางที่ 54
ตารางที่ 54 ร้อยละของบุคลากรของทุกหน่วยงานที่สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ร่วมตอบแบบสอบถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

หน่วยงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 ตรัง
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 อุดรธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 ชลบุรี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สมุทรสงคราม
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 นครราชสีมา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ขอนแก่น
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 นครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 พิษณุโลก
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 เชียงใหม่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 13 เชียงราย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
สถาบันวิจัยสมุนไพร
สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
สํานักยาและวัตถุเสพติด
สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
สถาบันชีววัตถุ
สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย์
สํานักงานเลขานุการกรม
กองแผนงานและวิชาการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สํานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศูนย์วิจัยทางคลินิก
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ประเมินความเสี่ยง
ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ
รวม
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จํานวน (คน)
4
3
4
6
4
2
2
5
6
4
2
3
2
46
7
13
4
2
2
9
2
13
2
1
1
1
8
1
1
3
163

ร้อยละ
2.5
1.8
2.5
3.7
2.5
1.2
1.2
3.1
3.7
2.5
1.2
1.8
1.2
28.2
4.3
8.0
2.5
1.2
1.2
5.5
1.2
8.0
1.2
.6
.6
.6
4.9
.6
.6
1.8
100.0
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1.2 อายุงานในตําแหน่ง ส่วนใหญ่มีอายุงาน 15 ปีขึ้นไป จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมามีอายุ
งานระหว่าง 5-10 ปี จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 อายุงานต่ํากว่า 5 ปี จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3และมี
อายุงานระหว่าง 10 - 15 ปีขึ้นไป จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 ตามตารางที่ 55
ตารางที่ 55 ร้อยละของอายุงานบุคลากรในหน่วยงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อายุงาน (ปี)
¾
¾
¾
¾

ต่ํากว่า 5 ปี
5 – 10 ปี
10 – 15 ปี
15 ปีขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
38
43
29
53
163

ร้อยละ
23.3
26.4
17.8
32.5
100.0

ตอนที่ 2 ผลการประเมินผลปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation)
2.1 เรื่อง “บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหรือไม่
อย่างไร” พบว่า ส่วนใหญ่ตอบว่าได้รับการพัฒนา จํานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 76.1 เนื่องจากเป็นการพัฒนาทักษะ
เพื่อใช้ในงานประจํา รวมถึงด้านการใช้ระบบจดหมายกลางภาครัฐเพื่อการติดต่อสื่อสารภายในกรมฯ ส่วนผู้ที่ต้อบว่าไม่ได้รับ
การพัฒนา จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 เนื่องจากงานที่ปฏิบัติไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ อีกทั้งหน่วยงานไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร้องรับ เวลาที่สะดวกในการอบรมไม่ตรง
กับเวลาที่จัดให้อบรม หรือไม่ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ตามตารางที่ 56
ตารางที่ 56 ร้อยละของความเหมาะสมของการได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้าน ICT
การพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้าน ICT
¾
¾

ได้รับการพัฒนา
ไม่ได้รับการพัฒนา
รวม

จํานวน (คน)
124
39
163

ร้อยละ
76.1
23.9
100.0

2.2 เรื่องความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของวัสดุอุปกรณ์ด้าน ICT ในการปฏิบัติงาน ซึ่งหมายถึง Hardware,
Software และระบบเครือข่าย
1. จากการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ด้าน Hardware : Server, PC, Notebook,
UPS, Printer etc ตามตารางที่ 57 สรุปได้ดังนี้
¾ มีปริมาณเพียงพอ พบว่า ส่วนใหญ่มีเห็นด้วยปานกลางจํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 43.6รองลงมา
เห็นด้วยมากจํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 เห็นด้วยน้อยจํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 เห็นด้วยน้อยที่สุด
จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 และเห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และไม่ตอบจํานวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.6
¾ มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน พบว่า ส่วนใหญ่มีผู้เห็นด้วยปานกลางจํานวน 73 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.8 รองลงมาเห็นด้วยมากจํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 เห็นด้วยน้อยจํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0
เห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และเห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 ไม่ตอบจํานวน
2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2
¾ สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง พบว่า ส่วนใหญ่มีผู้เห็นด้วยปานกลางจํานวน 83 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.9 รองลงมาเห็นด้วยมากจํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 เห็นด้วยน้อยจํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ
14.7 เห็นด้วยน้อยที่สุดและเห็นด้วยมากที่สุดมีจํานวนเท่ากันคือ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 และไม่ตอบจํานวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.6
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ตารางที่ 57 ความคิดเห็นเรื่องรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ด้าน Hardware: Server, PC, Notebook, UPS, Printer etc
รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์
ความคิดเห็น
ด้าน Hardware: Server, PC, มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
Notebook,UPS, Printer etc จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
¾ ปริมาณเพียงพอ
4
2.5
50 30.7 71 43.6 26 16.0 11
6.7
1
0.6
¾ ประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการ
6
3.7
42 25.8 73 44.8 31 19.0
9
5.5
2
1.2
ใช้งาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติ งาน
7
4.3
41 25.2 83 50.9 24 14.7
7
4.3
1
0.6
อย่างต่อเนื่อง

รวม
จํานวน ร้อยละ
163 100.0
163 100.0
163 100.0

2. จากการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดในส่วนของระบบปฏิบัติการด้าน ICT (Software : ระบบปฏิบัติการ,
โปรแกรมป้องกันไวรัส etc) ตามตารางที่ 58 สรุปได้ดังนี้
¾ มีปริมาณเพียงพอ พบว่า มีผู้เห็นด้วยปานกลางจํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 เห็นด้วยน้อย
จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 เห็นด้วยมากจํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1เห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน18 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.0 เห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7
¾ ตรงกั บความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ งาน พบว่า ผู้ เห็นด้ วยปานกลางมี จํ านวนมากที่ สุด 63 คน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 37.8 รองลงมามีความเห็นคิดใกล้เคียงกันคือ เห็นด้วยน้อยและเห็นด้วยมากจํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4
และจํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ตามลําดับ เห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7เห็นด้วยมากที่สุด
จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 ไม่ตอบจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6
¾ มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน พบว่า มีผู้เห็นด้วยปานกลาง มีจํานวนมากที่สุด 72 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.2 รองลงมาเห็นด้วยน้อยจํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 เห็นด้วยมากจํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ
19.6 เห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 เห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 และไม่ตอบ
จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6
¾ สนั บสนุ นการปฏิ บัติ งานอย่างต่ อเนื่อง พบว่า มี ผู้เห็ นด้ วยปานกลางจํ านวนมากที่ สุด 73 คน คิ ด
เป็นร้อยละ 44.8 รองลงมาเห็นด้วยน้อยจํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 เห็นด้วยมากจํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ
20.2 เห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 เห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 และไม่ตอบ
จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1. 8
ตารางที่ 58 ความคิดเห็นเรื่องรายละเอียดของระบบปฏิบัติการด้าน Software: ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมป้องกันไวรัส etc
รายละเอียดของระบบปฏิบัติการ
ความคิดเห็น
ด้าน Software: ระบบปฏิบัติการ,
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
โปรแกรมป้องกันไวรัส etc) จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
¾ ปริมาณเพียงพอ
¾ ตรงกับความต้องการ
¾ ประสิทธิภาพเหมาะสมต่อ

การใช้งาน
¾ การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง

6
5
5

3.7
3.1
3.1

36
40
32

22.1
24.5
19.6

57
63
72

35.0
38.7
44.2

46
43
40

28.2
26.4
24.5

18
11
13

11.0
6.7
8.0

0.0
1
1

0.0
0.6
0.6

163 100.0
163 100.0
163 100.0

6

3.7

33

20.2

73

44.8

37

22.7

11

6.7

3

1.8

163 100.0

3. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดในส่วนของการให้บริการระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ตาม
ตารางที่ 59 สรุปได้ดังนี้
¾ มี ป ริ มาณเพี ย งพอ พบว่ า มี ผู้ เ ห็ น ด้ วยปานกลางจํ านวนมากที่ สุ ด 62 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 38.0
รองลงมาผู้เห็นด้วยมากจํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 เห็นด้วยน้อยจํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 เห็นด้วยมาก
ที่สุดจํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และเห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1
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มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน พบว่า มีผู้เห็นด้วยปานกลางจํานวนมากที่สุด 75 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.0 รองลงมาเห็นด้วยมากมีจํานวนใกล้เคียงกับผู้เห็นด้วยน้อยคือ 38 และ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 และ 22.7
ตามลําดับ เห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 และเห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1
¾ สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง พบว่า มีผู้เห็นด้วยปานกลางจํานวนมากที่สุด 69 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.3 รองลงมาเห็นด้วยมากจํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 เห็นด้วยน้อยจํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3
เห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 เห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และมีผู้ไม่ตอบ
จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6
ตารางที่ 59 ความคิดเห็นเรื่องรายละเอียดของบริการระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
¾

บริการระบบ
ความคิดเห็น
เครือข่าย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
และอินเตอร์เน็ต
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
¾ ปริมาณเพียงพอ
13
8.0
47 28.8 62 38.0 31 19.0 10
6.1 0.0 0.0
¾ ประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการ
8
4.9
37 22.7 75 46.0 38 23.3
5
3.1 0.0 0.0
ใช้งาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติงาน
10
6.1
41 25.2 69 42.3 38 23.3
4
2.5
1
0.6
อย่างต่อเนื่อง

รวม
จํานวน ร้อยละ
163 100.0
163 100.0
163 100.0

2.3 เรื่องความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบงานที่กรมฯ พัฒนาขึ้น พบว่า
1. จากการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง ระบบสารบรรณออนไลน์ (Contents)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมี
รายละเอียด ตามตารางที่ 60 สรุปได้ดังนี้
¾ ตรงตามความต้ อ งการ มี ผู้ ไ ม่ ต อบแบบสอบถามจํ า นวนมากที่ สุ ด 87 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 53.4
รองลงมามีผู้เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง และเห็นด้วยด้วยมากที่สุด ใกล้เคียงกัน จํานวน 24, 22, 20 คน คิดเป็นร้อยละ
14.7, 13.5, 12.3 ตามลําดับ และมีความเห็นด้วยน้อยและน้อยที่สุดเท่ากันคือจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 86 คน คิดเป็นร้อยละ
52.8 รองลงมาผู้เห็นด้วยมากจํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 เห็นด้วยปานกลางจํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 เห็น
ด้วยมากที่สุดจํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และเห็นด้วยน้อยเท่ากับเห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3
¾ การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 91 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.8 รองลงมาผู้เห็นด้วยมากจํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 เห็นด้วยปานกลางจํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ
13.5 เห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 และเห็นด้วยน้อยเท่ากับเห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.7
ตารางที่ 60 ความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบสารบรรณออนไลน์ (Contents)
ความพร้อมใช้ของระบบ
ความคิดเห็น
งานสารบรรณออนไลน์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
(Contents)
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
¾ ตรงตามความต้องการ
20 12.3 24 14.7 22 13.5
5
3.1
5
3.1
87 53.4
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
13
8.0
26 16.0 24 14.7
7
4.3
7
4.3
86 52.8
ปฏิบัติงาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติ
12
7.4
26 16.0 22 13.5
6
3.7
6
3.7
91 55.8
งานอย่างต่อเนื่อง

รวม
จํานวน ร้อยละ
163 100.0
163 100.0
163 100.0

2. จากการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง ระบบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (SENAC) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมี
รายละเอียด ตามตารางที่ 61 สรุปได้ดังนี้
¾ ตรงตามความต้องการ พบว่ามีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 110 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5
รองลงมาเห็นด้วยปานกลางจํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 ผู้เห็นด้วยมากจํานวนใกล้เคียงกับผู้เห็นด้วยด้วยน้อยคือ
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12, 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4, 6.1 ตามลําดับ และจํานวนผู้เห็นด้วยน้อยที่สุดใกล้เคียงกับผู้เห็นด้วยมากที่สุด คือ 7, 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.3 , 3.7
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่ามีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 110 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.5รองลงมาเห็นด้วยปานกลางจํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 เห็นด้วยมากจํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ
6.7 จํานวนผู้เห็นด้วยน้อยเท่ากับผู้เห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และเห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.8
¾ การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง พบว่ามีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 114 คน
คิดเป็นร้อยละ 69.9 รองลงมาเห็นด้วยปานกลางจํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 เห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.1 จํานวนผู้คิดเห็นด้วยน้อยใกล้เคียงกับผู้เห็นด้วยมากคือ 8, 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9, 4.3ตามลําดับ และ
เห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5
ตารางที่ 61 ความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (SENAC)
ความพร้อมใช้ของระบบ
ความคิดเห็น
งานครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
(SENAC)
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
¾ ตรงตามความต้องการ
6
3.7
12
7.4
18 11.0 10
6.1
7
4.3
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
3
1.8
11
6.7
21 12.9
9
5.5
9
5.5
ปฏิบัติงาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติ
4
2.5
7
4.3
20 12.3
8
4.9
10
6.1
งานอย่างต่อเนื่อง

ไม่ตอบ
รวม
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
110 67.5 163 100.0
110 67.5 163 100.0
114

69.9

163 100.0

3. จากการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง ระบบครุภัณฑ์ยานพาหนะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดตาม
ตารางที่ 62 สรุปได้ดังนี้
¾ ตรงตามความต้ อ งการ มี ผู้ ไม่ ตอบแบบสอบถามจํ านวนมากที่ สุ ด 133 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 81.6
รองลงมาเห็นด้วยปานกลางจํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 เห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 เห็นด้วย
น้อยจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 ผู้เห็นด้วยมากจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และเห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.2
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 131 คน คิดเป็นร้อย
ละ 80.4 รองลงมาเห็นด้วยปานกลางจํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 เห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9
เห็นด้วยมากเท่ากับผู้เห็นด้วยน้อยคือ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 และเห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2
¾ การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 131 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80.4 รองลงมาด้วยปานกลางเท่ากบผู้เห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 เห็นด้วยน้อยจํานวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.7 ผู้เห็นด้วยมากจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 และผู้เห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8
ตารางที่ 62 ความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ความพร้อมใช้ของระบบ
ความคิดเห็น
งานครุภัณฑ์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ยานพาหนะ
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
¾ ตรงตามความต้องการ
2
1.2
4
2.5
10
6.1
6
3.7
8
4.9
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
2
1.2
6
3.7
10
6.1
6
3.7
8
4.9
ปฏิบัติงาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติ
3
1.8
5
3.1
9
5.5
6
3.7
9
5.5
งานอย่างต่อเนื่อง

ไม่ตอบ
รวม
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
133 81.6 163 100.0
131 80.4 163 100.0
131

80.4

163 100.0

4. จากการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ (DOC) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมี
รายละเอียดตามตารางที่ 63 สรุปได้ดังนี้
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ตรงตามความต้องการ มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 107 คน คิดเป็นร้อยละ 65.6
รองลงมาเห็นด้วยมากเท่ากับเห็นด้วยน้อยจํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 จํานวนผู้เห็นด้วยปานกลางเท่ากับผู้เห็นด้วย
น้อยที่สุดคือ 11 คิดเป็นร้อยละ 6.7 และเห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 108 คน คิดเป็นร้อย
ละ 66.3 รองลงมาเห็นด้วยน้อยจํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 เห็นด้วยมากจํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และ
เห็นด้วยน้อยที่สุดมีจํานวนเท่ากับผู้เห็นด้วยมากที่สุดคือ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1
¾ การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 109 คน คิด
เป็นร้อยละ 66.9 รองลงมาเห็นด้วยน้อยจํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 ความเห็นด้วยปานกลางมีจํานวนใกล้เคียงกับ
เห็นด้วยน้อยที่สุดและเห็นด้วยมาก คือ 12, 11 และ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4, 6.7 และ 5.5ตามลําดับ ผู้เห็นด้วยมากที่สุด
มีจํานวนน้อยที่สุดคือ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3
ตารางที่ 63 ความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ (DOC)
¾

ความพร้อมใช้ของระบบ
ความคิดเห็น
งานติดตามแผนงาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
และงบประมาณ (DOC) จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
¾ ตรงตามความต้องการ
6
3.7
14
8.6
11
6.7
14
8.6
11
6.7
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
10
6.1
13
8.0
7
4.3
15
9.2
10
6.1
ปฏิบัติงาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติ
7
4.3
9
5.5
12
7.4
15
9.2
11
6.7
งานอย่างต่อเนื่อง

ไม่ตอบ
รวม
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
107 65.6 163 100.0
108 66.3 163 100.0
109

66.9

163 100.0

5. จากการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง ระบบบริหารงบประมาณ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ตาม
ตารางที่ 64 สรุปได้ดังนี้
¾ ตรงตามความต้องการ มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 128 คน คิดเป็นร้อยละ 78.5 รองลงมา
เห็นด้วยปานกลางจํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 เห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 จํานวนเห็นด้วยน้อย
ใกล้เคียงกับเห็นด้วยมากคือ 7, 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3, 3.7 ตามลําดับ เห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 128 คน คิดเป็นร้อยละ
78.5 รองลงมาเห็นด้วยปานกลางจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยน้อย และผู้เห็นด้วยน้อยที่สุด
จํานวนเท่ากันคือ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 และเห็นด้วยมากจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7
¾ การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 127 คน คิดเป็น
ร้อยละ 77.9 รองลงมาเห็นด้วยปานกลางจํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 เห็นด้วยน้อยจํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3
เห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 เห็นด้วยมากและเห็นด้วยมากที่สุดจํานวนเท่ากันคือ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1
ตารางที่ 64 ความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบบริหารงบประมาณ
ความพร้อมใช้งาน
ของระบบ
บริหารงบประมาณ
¾ ตรงตามความต้องการ
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติ
งานอย่างต่อเนื่อง

ความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
5
3.1
6
3.7
9
5.5
7
4.3
8
4.9 128 78.5 163 100.0
7
4.3
6
3.7
8
4.9
7
4.3
7
4.3 128 78.5 163 100.0
5

3.1

5

3.1

13

8.0

7

4.3

6

3.7

127

77.9

163 100.0

6. จากการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง ระบบ KPI Reporter ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ตามตารางที่ 65
สรุปได้ดังนี้
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ตรงตามความต้ องการ มี ผู้ ไม่ ตอบแบบสอบถามจํ านวนมากที่ สุ ด 118 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 72.4
รองลงมาเห็นด้วยปานกลางจํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ผู้เห็นด้วยมากจํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 เห็นด้วยน้อย
และเห็นด้วยน้อยที่สุดเท่ากันคือ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 และเห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 119 คน คิดเป็นร้อยละ
73.0 รองลงมาเห็นด้วยปานกลางจํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 เห็นด้วยมากจํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 เห็นด้วย
น้อยจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 เห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และเห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.8
¾ การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 118 คน คิดเป็น
ร้อยละ 72.4 รองลงมาเห็นด้วยปานกลางจํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 เห็นด้วยมากจํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0
เห็นด้วยน้อยจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 เห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 เห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 2
คน คิดเป็นร้อยละ 1.2
ตารางที่ 65 ความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบ KPI Reporter
¾

ความพร้อมใช้งาน
ของระบบ
KPI Reporter
¾ ตรงตามความต้องการ
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติ
งานอย่างต่อเนื่อง

ความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
2
1.2
15
9.2
16
9.8
6
3.7
6
3.7 118 72.4 163 100.0
3
1.8
15
9.2
16
9.8
6
3.7
4
2.5 119 73.0 163 100.0
2

1.2

13

8.0

18

11.0

8

4.9

4

2.5

118

72.4

163 100.0

7. จากการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ตาม
ตารางที่ 66 สรุปได้ดังนี้
¾ ตรงตามความต้องการ มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 93 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมา
เห็นด้วยปานกลางจํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 เห็นด้วยมากจํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 ผู้เห็นด้วยมากที่สุด
จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 จํานวนผู้เห็นด้วยน้อยที่สุดใกล้เคียงกับเห็นด้วยน้อยคือ 8, 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9
และ 4.3 ตามลําดับ
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 94 คน คิดเป็นร้อยละ
57.7 รองลงมาเห็นด้วยมากปานกลางจํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 เห็นด้วยมากจํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0
เห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 เห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และเห็นด้วยน้อย
จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9
¾ การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 93 คน คิดเป็นร้อยละ
57.1 รองลงมาเห็นด้วยปานกลางจํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 เห็นด้วยมากจํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 เห็นด้วย
มากที่สุดจํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 และจํานวนผู้เห็นด้วยน้อยเท่ากับผู้เห็นด้วยน้อยที่สุดคือ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5
ตารางที่ 66 ความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
ความพร้อมใช้งาน
ของระบบ
แจ้งซ่อมออนไลน์
¾ ตรงตามความต้องการ
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติ
งานอย่างต่อเนื่อง

ความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
17 10.4 18 11.0 20 12.3
7
4.3
8
4.9
93 57.1 163 100.0
12
7.4
18 11.0 22 13.5
8
4.9
9
5.5
94 57.7 163 100.0
14

8.6

15

9.2

23

14.1

9

5.5

9
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5.5

93

57.1

163 100.0

66

8. จากการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง ระบบสมาชิกเครือข่าย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ตามตารางที่ 67
สรุปได้ดังนี้
ตรงตามความต้ องการ มี ผู้ ไม่ ตอบแบบสอบถามจํ านวนมากที่ สุ ด 109 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 66.9
รองลงมาเห็นด้วยปานกลางจํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 เห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 จํานวน
เห็นด้วยมากใกล้เคียงกับเห็นด้วยน้อย คือ 8, 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9, 4.3 ตามลําดับ และเห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.8
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 111 คน คิดเป็นร้อยละ
68.1 รองลงมาเห็นด้วยปานกลางจํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 เห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4
เห็นด้วยมากจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 เห็นด้วยน้อยจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 และเห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 2
คน คิดเป็นร้อยละ 1.2
¾ การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 112 คน คิดเป็น
ร้อยละ 68.7 รองลงมาเห็นด้วยปานกลางจํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 เห็นด้วยมากที่สุดมีจํานวนใกล้เคียงกับเห็นด้วย
มากและเห็นด้วยน้อย คือ 11, 9, 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7, 5.5, 4.9 ตามลําดับ และเห็นด้วยน้อยที่สุดจํานวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.8
ตารางที่ 67 ความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบสมาชิกเครือข่าย
¾

ความพร้อมใช้งาน
ของระบบ
สมาชิกเครือข่าย
¾ ตรงตามความต้องการ
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติ
งานอย่างต่อเนื่อง

ความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
14
8.6
8
4.9
22 13.5
7
4.3
3
1.8 109 66.9 163 100.0
12
7.4
8
4.9
24 14.7
6
3.7
2
1.2 111 68.1 163 100.0
11

6.7

9

5.5

20

12.3

8

4.9

3

1.8

112

68.7

163 100.0

9. จากการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง ระบบบุคลากร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ตามตารางที่ 68 สรุป
ได้ดังนี้
ตรงตามความต้องการ มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 89 คน คิดเป็นร้อยละ 54.6 รองลงมา
เห็นด้วยปานกลางมีจํานวนใกล้เคียงกับเห็นด้วยมากคือ 26, 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0, 15.3 ตามลําดับ เห็นด้วยมากที่สุด
จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และจํานวนผู้เห็นด้วยน้อยเท่ากับเห็นด้วยน้อยที่สุดคือ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 89 คน คิดเป็นร้อยละ
54.6 รองลงมาเห็นด้วยปานกลางจํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 เห็นด้วยมากจํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7
เห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 จํานวนผู้เห็นด้วยน้อยใกล้เคียงกับเห็นด้วยน้อยที่สุดคือ 7, 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.3 , 3.7 ตามลําดับ
¾ การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่ สุด 93 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 57.1 รองลงมาเห็นด้วยปานกลางจํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4 เห็นด้วยมากจํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8
เห็นด้วยน้อยจํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 เห็นด้วยมากที่สุดจํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และเห็นด้วยน้อยที่สุด
จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1
¾
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ตารางที่ 68 ความคิดเห็นของความพร้อมใช้ของระบบบุคลากร
ความพร้อมใช้งาน
ของระบบ
บุคลากร
¾ ตรงตามความต้องการ
¾ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
¾ สนับสนุนการปฏิบัติ
งานอย่างต่อเนื่อง

ความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
13
8.0
25 15.3 26 16.0
5
3.1
5
3.1
89 54.6 163 100.0
8
4.9
19 11.7 34 20.9
7
4.3
6
3.7
89 54.6 163 100.0
9

5.5

16

9.8

30

18.4

10

6.1

5

3.1

93

57.1

163 100.0

ตอนที่ 3 ผลการประเมินกระบวนการ (Process evaluation)
3.1 เรื่องบุคลากรในกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้าน ICT จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ตามตารางที่ 69
คือ
¾ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าบุคลากรไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 72.4 มีส่วนร่วมในการวางแผนจํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 และไม่ตอบจํานวน 1
คน คิดเป็นร้อยละ 0.6
¾ ผู้ ตอบแบบสอบใช้ และไม่ ใช้ ระบบงานที่ กรมฯพั ฒนาขึ้ นพร้ อมให้ ข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ งจํ านวน
เท่ากันคือ 81คน คิดเป็นร้อยละ 49.7 และไม่ตอบจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6
¾ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าไม่เคยใช้งานระบบที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นจํานวน 92 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.4 เนื่องจากไม่มีระบบที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น มีการใช้งานจํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 และมีผู้ไม่ตอบ
จํานวน 1 คิดเป็นร้อยละ 0.6
¾ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ตอบว่ าไม่ มี กระบวนการควบคุ ม กํ ากั บ ติ ดตามดู แลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานจํานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 73.0 มีการดําเนินงานจํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 และมีผู้
ไม่ตอบจํานวน 2 คิดเป็นร้อยละ 1.2
¾ ผู้ตอบแบบสอบมีส่วนร่วมในเรื่องอื่นๆ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ไม่มีส่วนร่วมจํานวน 158 คน คิด
เป็นร้อยละ 96.9 และไม่ตอบจํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2
ตารางที่ 69 ร้อยละของบุคลากรในกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้าน ICT
บุคลากรในกลุ่มงาน
มีการดําเนินการ (คน) ไม่มีการดําเนินการ (คน) ไม่ตอบ (คน)
มีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้าน ICT
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
¾ การวางแผนการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
44
27.0
118
72.4
1
0.6
ของกรมฯ/หน่วยงาน
¾ ใช้ระบบงานที่กรมฯพัฒนาขึ้นพร้อมให้ข้อเสนอแนะ
81
49.7
81
49.7
1
0.6
ในการปรับปรุง
¾ ใช้ระบบงานที่หน่วยงานท่านพัฒนาขึ้นพร้อมให้
70
42.9
92
56.4
1
0.6
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
¾ ควบคุม กํากับ ติดตาม ดูแลระบบเทคโนโลยี
42
25.8
119
73.0
2
1.2
สารสนเทศของหน่วยงาน
¾ อื่นๆ
3
1.8
158
96.9
2
1.2

รวม (คน)
จํานวน ร้อยละ
163
100.0
163

100.0

163

100.0

163

100.0

163

100.0

3.2 เรื่องการพัฒนาบุคลากร สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงานหรือไม่ ผู้ตอบว่า
3.2 การพัฒนาบุคลากร สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
หรือไม่ อย่างไร
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่าการพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนให้การดําเนินงาน
ของหน่วยงานรวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งบางหน่วยงานยังส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
เอง เพื่อให้การดําเนินงานภายในหน่วยงานรวดเร็วต่อเนื่องกันมากยิ่งขึ้น
ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วน เห็นว่าการพัฒนาบุคลากรไม่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าบุคลากรยังขาดการสนับสนุนพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยคิดว่าการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านนี้ยังน้อยเกินไปและยังอยู่ในวงที่จํากัดซึ่งยังไม่ทั่วถึงครบทุกกลุ่ม
ของบุคลากรภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลที่ได้ (Output evaluation)
4.1 การนําความรู้ความสามารถที่ได้รับการพัฒนา ไปประยุกต์ใช้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ตาม
ตารางที่ 70 สรุปได้ดังนี้
¾ หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ตอบแบบสอบถาม
จํานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 และมีบางส่วนนําไปใช้ประโยชน์จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 เนื่องจากนํามาใช้ใน
การจัดทํารายงานแทนโปรแกรม Microsoft Office และใช้จัดทําเอกสารต่างๆ
¾ หลั กสู ตรระบบงานที่ กรมฯ พัฒนาขึ้ น (สารบรรณ,ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ (DOC),
KPI
Reporter, ระบบบริหารงบประมาณ etc) พบว่า มีผู้นําความรู้ความสามารที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ
42.3 เนื่องจากนํามาใช้ในการปฏิบัติงานประจําวัน นําไปใช้ในการรายงานผล และนํามาประยุกต์ในการพัฒนา ควบคุม และ
การใช้ระบบให้มีประสิทธิภาพ และไม่ตอบแบบสอบถามจํานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 57.7
¾ หลักสูตรการอบรมการใช้งานระบบ Video Conference พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวน
143 คน คิดเป็นร้อยละ 87.7 เนื่องจากส่วนใหญ่จะใช้ในการประชุมเท่านั้น และนําความรู้ความสามารที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3
¾ หลักสูตรอื่นๆ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 95.1 และมีการ
นําไปใช้เพียง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 เนื่องจากนําไปออกแบบระบบที่ต้องการใช้งานเองได้ และสร้างเครือข่ายในการ
ปฏิบัติงานด้าน ICT ระหว่างงานระดับกรมฯ
ตารางที่ 70 ร้อยละของการนําความรู้ความสามารถที่ได้รับการพัฒนา ไปประยุกต์ใช้
การนําความรู้ความสามารถที่ได้รับการพัฒนา
ไปประยุกต์ใช้
หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส
¾ หลักสูตรระบบงานที่กรมฯ พัฒนาขึน
้ (สารบรรณ,ระบบติดตาม
แผนงานและงบประมาณ (DOC), KPI Reporter, ระบบบริหาร
งบประมาณ etc)
¾ หลักสูตรการอบรมการใช้งานระบบ Video Conference
¾ อื่นๆ
¾

นําไปใช้ (คน)
ไม่ตอบ (คน)
รวม (คน)
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
66
69

40.5
42.3

97
94

59.5
57.7

163
163

100.0
100.0

20
8

12.3
4.9

143
155

87.7
95.1

163
163

100.0
100.0

ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556

69

ตอนที่ 5 ผลการประเมินผลลัพธ์ (Outcome evaluation)
5.1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1) กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ตามตารางที่ 71 สรุปได้
ดังนี้
¾ ขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบและเหมาะสม พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
จํานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 รองลงมาพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจจํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 พึงพอใจ
มากจํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ไม่พึงพอใจจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ไม่พอใจมากจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ
0.6 และไม่ตอบจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1
¾ ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจํานวน
84 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจจํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 พึงพอใจมาก
จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ไม่พึงพอใจจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 ไม่พอใจมากจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5
และไม่ตอบจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7
¾ ช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจํานวน 81
คน คิดเป็นร้อยละ 49.7 รองลงมาพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจจํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 พึงพอใจมากจํานวน 9
คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ไม่พึงพอใจจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 ไม่พึงพอใจมากจํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 และไม่
ตอบจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7
ตารางที่ 71 ความคิดเห็นต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
กระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
พอใจมาก

ไม่พอใจ

ไม่พอใจมาก

ไม่ตอบ

รวม

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

ขั้นตอนการให้บริการ 7
เป็นระบบและเหมาะสม
9
¾ ความสะดวก รวดเร็ว
ในการให้บริการ
9
¾ ช่องทางการให้บริการ
ที่หลากหลาย
¾

พอใจ

พอใจน้อยจน
เกือบจะไม่พอใจ

4.3

110

67.5

36

22.1

4

2.5

1

0.6

5

3.1

163

100.0

5.5

84

51.5

52

31.9

8

4.9

4

2.5

6

3.7

163

100.0

5.5

81

49.7

57

35.0

8

4.9

2

1.2

6

3.7

163

100.0

2) เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ตามตารางที่ 72 สรุปได้ดังนี้
¾ ความเหมาะสมในการสื่ อสาร/ประสานงาน พบว่ า ส่ วนใหญ่ ผู้ ตอบแบบสอบถามมี ความพึ งพอใจ
จํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 58.9 รองลงมาพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจจํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6 พึงพอใจ
มากจํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 ไม่พึงพอใจจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 ไม่พึงพอใจมากจํานวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.2 และไม่ตอบจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5
¾ ความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจจํานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 63.8 รองลงมาพึงพอใจมากจํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 พึงพอใจน้อยจน
เกือบจะไม่พอใจจํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ไม่พึงพอใจจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 ไม่พึงพอใจมากจํานวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.2 และไม่ตอบจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1
¾ ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคําถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คําแนะนํา ช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นต้น พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจํานวน 99 คน คิดเป็นร้อย
ละ 60.7 รองลงมาพึงพอใจมากจํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 พึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจจํานวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.7 ไม่พึงพอใจจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 ไม่พึงพอใจมากจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 และไม่ตอบ
จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1
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ความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ตในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ความโปร่ งใสตรวจสอบได้ พบว่ า ส่ วนใหญ่ ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจจํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 60.1 รองลงมาพึงพอใจมากจํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4
พึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจจํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ไม่พึงพอใจจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 ไม่พึงพอใจ
มากจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 และไม่ตอบจํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3
¾ การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจํานวน 88 คน
คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมาพึงพอใจมากจํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 พึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจจํานวน 27
คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 ไม่พึงพอใจจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 ไม่พึงพอใจมากจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 และไม่
ตอบจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1
ตารางที่ 72 ความคิดเห็นต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
¾

เจ้าหน้าที่หรือบุคลากร
ที่ให้บริการ
¾ ความเหมาะสมในการ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
พอใจน้อยจน
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
ไม่ตอบ
รวม
เกือบจะไม่พอใจ
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
21 12.9 96 58.9 32 19.6
8
4.9
2
1.2
4
2.5
163 100.0

สื่อสาร/ประสานงาน
¾ ความเต็มใจ และความ

28

พร้อมในการให้บริการ
อย่างสุภาพ
¾ ความรู้ ความสามารถใน
26
การให้บริการ
¾ ความซื่อสัตย์สุจริตในการ 30
ปฏิบัติหน้าที่ ความ
โปร่งใสตรวจสอบได้
¾ การให้บริการโดยไม่
34
เลือกปฏิบัติ

17.2

104

63.8

16

9.8

8

4.9

2

1.2

5

3.1

163

100.0

16.0

99

60.7

24

14.7

8

4.9

1

0.6

5

3.1

163

100.0

18.4

98

60.1

22

13.5

5

3.1

1

0.6

7

4.3

163

100.0

20.9

88

54.0

27

16.6

8

4.9

1

0.6

5

3.1

163

100.0

3) สิ่งอํานวยความสะดวก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ตามตารางที่ 73 สรุปได้ดงั นี้
¾ การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความเห็น แบบสอบถาม เป็นต้น พบว่า ส่วน
ใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7 รองลงมาพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ
จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 ไม่พึงพอใจจํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 พึงพอใจมากจํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ
6.7 ไม่พึงพอใจมากจํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 และมีผู้ไม่ตอบจํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5
¾ ความสะดวกในการติ ดต่ อประสานงาน เช่ น โทรศั พท์ อี เมล์ เป็ นต้ น พบว่ า ส่ วนใหญ่ ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจจํานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมาพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจจํานวน 35 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.5 พึงพอใจมากจํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 ไม่พึงพอใจจํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ไม่พึงพอใจ
มากจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 และไม่ตอบจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7
ตารางที่ 73 ความคิดเห็นต่อสิ่งอํานวยความสะดวก
สิ่งอํานวย
ความสะดวก
การเปิดรับฟังข้อคิด
เห็นต่อการให้บริการ
¾ ความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงาน
¾

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
พอใจมาก

พอใจ

พอใจน้อยจน
เกือบจะไม่พอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจมาก

ไม่ตอบ

รวม

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
11

6.7

81

49.7

47

28.8

13

8.0

2

1.2

9

5.5

163

100.0

21

12.9

93

57.1

35

21.5

7

4.3

1

0.6

6

3.7

163

100.0
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4) คุณภาพของการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ตามตารางที่ 74 สรุปได้ดังนี้
¾ การให้ บริ การที่ ได้ รั บตรงตามความต้ องการ พบว่ า ส่ วนใหญ่ ผู้ ตอบแบบสอบถามมี ความพึ งพอใจ
จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 รองลงมาพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจจํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6 พึงพอใจ
มากจํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 ไม่พึงพอใจมีจํานวนใกล้เคียงกับไม่พึงพอใจมากคือ 4, 3 คิดเป็นร้อยละ 2.5, 1.8
ตามลําดับ และไม่ตอบจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5
¾ ความครบถ้ วน ถู กต้ อง ของการให้ บริ การ พบว่ า ส่ วนใหญ่ ผู้ ตอบแบบสอบถามมี ความพึ งพอใจ
จํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 รองลงมาพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจจํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6 พึงพอใจ
มากจํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 ไม่พึงพอใจจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 ไม่พึงพอใจมากจํานวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.2 และไม่ตอบจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5
¾ ผลการบริการในภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจํานวน 101 คน คิด
เป็นร้อยละ 62.0 รองลงมาพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจจํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 พึงพอใจมากจํานวน 23 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.1 ไม่พึงพอใจจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 และไม่พึงพอใจมากจํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 และไม่
ตอบจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5
ตารางที่ 74 ความคิดเห็นต่อคุณภาพของการให้บริการ
คุณภาพ
ของการให้บริการ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
พอใจมาก

พอใจ

พอใจน้อยจน
เกือบจะไม่พอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจมาก

ไม่ตอบ

รวม

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
21
การให้บริการที่ได้รบั
ตรงตามความต้องการ
¾ ความครบถ้วน ถูกต้อง 19
ของการให้บริการ
23
¾ ผลการบริการใน
ภาพรวม
¾

12.9

99

60.7

32

19.6

4

2.5

3

1.8

4

2.5

163

100.0

11.7

101

62.0

32

19.6

5

3.1

2

1.2

4

2.5

163

100.0

14.1

101

62.0

26

16.0

6

3.7

3

1.8

4

2.5

163

100.0

5.2 ความพึงพอใจต่อการเข้าถึงระบบ ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมี
รายละเอียด ตามตารางที่ 75 สรุปได้ดังนี้
1) ความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจํานวน 93
คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมาพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจจํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 พึงพอใจมากจํานวน
16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ไม่พึงพอใจจํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 และไม่พึงพอใจมากจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6
และไม่ตอบจํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2
2) ความง่ายต่อการใช้งาน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจํานวน 105 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.4 รองลงมาพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจจํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 พึงพอใจมากจํานวน 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.4 ไม่พึงพอใจจํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 และไม่ตอบจํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2
3) ความปลอดภัยของข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจํานวน 105 คน คิด
เป็นร้อยละ 64.4 รองลงมาพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจจํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 พึงพอใจมากจํานวน 13
คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ไม่พึงพอใจจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 ไม่พึงพอใจมากจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 และ
ไม่ตอบจํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2
4) ความถูกต้อง เชื่อถือได้และความทันสมัยของข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจจํานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมาพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจจํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2
พึงพอใจมากจํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 ไม่พึงพอใจจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 และไม่ตอบจํานวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.8
ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556

72

5) ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจํานวน 86 คน
คิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมาพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจจํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 พึงพอใจมากจํานวน 16
คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ไม่พึงพอใจจํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ไม่พึงพอใจมากจํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 และ
ไม่ตอบจํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8
6) ความเหมาะสมในการสื่อสาร/ประสานงาน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจํานวน
99 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 รองลงมาพึงพอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจจํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 พึงพอใจมาก
จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 ไม่พึงพอใจจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ไม่พึงพอใจมากจํานวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.6 และไม่ตอบจํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8
ตารางที่ 75 ความคิดเห็นต่อการเข้าถึงระบบ ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเข้าถึงระบบ ICT ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อ
การใช้งาน
¾ ง่ายต่อการใช้งาน
¾ ความปลอดภัยของข้อมูล
¾ ความถูกต้อง เชื่อถือได้และ
ความทันสมัยของข้อมูล
¾ ช่วยลดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน
¾ ความเหมาะสมในการ
สื่อสาร/ประสานงาน
¾

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
พอใจมาก

พอใจ

พอใจน้อยจน
เกือบจะไม่พอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจมาก

ไม่ตอบ

รวม

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
16

9.8

93

57.1

41

25.2

10

6.1

1

0.6

2

1.2

163

100.0

12
13
17

7.4
8.0
10.4

105
105
97

64.4
64.4
59.5

34
37
41

20.9
22.7
25.2

10
5
5

6.1
3.1
3.1

0
1
0

0.0
0.6
0.0

2
2
3

1.2
1.2
1.8

163
163
163

100.0
100.0
100.0

16

9.8

86

52.8

48

29.4

7

4.3

3

1.8

3

1.8

163

100.0

17

10.4

99

60.7

39

23.9

4

2.5

1

0.6

3

1.8

163

100.0

5.3 ปัญหาอุปสรรค
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องปัญหาอุปสรรค สามารถสรุปได้ดังนี้
ด้านบุคลากร (Man) พบว่า ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปของหน่วยงาน ตอบว่า
1) บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า ส่วนใหญ่บุคลากรในหน่วยงานมีระดับความรู้ด้าน
IT ไม่มากนัก ทําให้มีปัญหาในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น การจัดจ้างบริษัทที่
เขียนโปรแกรม การสื่อสารไม่ตรงกัน ทําให้โปรแกรมที่ได้ไม่สามารถใช้งานได้ตามความต้องการ) นอกจากนี้ บุคลากรที่
มีอายุราชการมากๆ มักไม่คุ้นชินในการใช้เทคโนโลยีสรสนเทศใหม่ จึงต้องใช้เวลาในการทํางานมากกว่าปกติในช่วงแรก
รวมถึงการไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู้ ดังนั้น ควรมีการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีให้กับบุคลากรหลายๆ กลุ่ม จะทําให้
บุคคลเหล่านั้นสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว แต่ทั้งนี้บุคลากรบางกลุ่ม ไม่เห็นความสําคัญทางด้าน
ICT, ระยะเวลาในการใช้โปรแกรมต่างๆ ของ ICT และขาดการส่งต่อข้อมูลภายในหน่วยงาน
2) บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
ให้ บริ การ ติ ดต่ อยาก ไม่ สามารถติ ดต่ อได้ และไม่ ค่ อยดู แลเมื่ อเครื่ องคอมพิ วเตอร์ มี ปั ญหา อาจเป็ นเพราะช่ างซ่ อม
คอมพิวเตอร์มีจํานวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) พบว่า ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปของหน่วยงาน ตอบว่า
1) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า อุปกรณ์ Hardware เช่น
Computer, Hub, Switch ไม่เพียงพอ มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี มีอุปกรณ์ชํารุดเสียหาย แต่ยังไม่มีการซื้อทดแทน
ทําให้การปฏิบัติงานล่าช้า เรื่องการบริการ internet พบว่า ความเร็วของการบริการ internet ในบางช่วงเวลา มี
ความช้ามาก ไม่สะดวก รวดเร็วทันต่อความต้องการ ส่วนในเรื่องระบบเครือข่าย ควรมีหมายเลข IP มากกว่านี้ และ
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ควรมีการเปิดระบบเครือข่ายที่เป็น Auto DHCP ที่แยกจากระบบงาน รวมถึงระบบป้องกันไวรัสยังเป็นระบบที่กรม
จัดหาให้ คือ Norton Antivirus 10.0 Coporate ซึ่งไม่สามารถจัดการผ่านระบบปฏิบัติการ Window 7 ได้ พร้อมกันนี้
ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มีพื้นที่คับแคบ การระบายอากาศไม่ดี ทําให้มีปัญหาเรื่องความร้อน, ระบบสายสื่อสาร
(UTP) ยังเป็นแบบเก่า (UTPCAT5) มีการใช้งานมานาน อาจทําให้เกิดปัญหา Link Down และตรวจสอบได้ยาก
2) ระบบสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า ระบบที่กรมฯพัฒนาขึ้น ส่วนใหญ่มีปัญหา
ในการปฏิบัติงาน เช่น การทํางานในระบบ Web online GFMIS ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบการทํางานมี
ความล่าช้าและระบบล่มบ่อย ทําให้เกิดปัญหาความล่าช้าต่อปฏิบัติงาน, ระบบงานสารบรรณล่มบ่อยมาก ทําให้เกิด
การล่าช้าในการลงรับและออกเลขเวลาแก้ไข ในการใช้งานบางครั้งใช้เวลานานทําให้ล่าช้า, ระบบ e-gp ไม่สามารถ
ดําเนินการได้คล่องตัว เนื่องจากระบบช้ามาก, ระบบ LABs/Q ไม่เสถียร, ระบบครุภัณฑ์ เป็นการทํางานซ้ําซ้อนกับ
ระบบทะเบียนทรัพย์สิน ต้องทํางาน 2 ครั้ง ทําให้ลงข้อมูลไม่ทันเนื่องจากบุคลากรที่ทํามีจํากัด, ระบบติดตามแผนงาน
และงบประมาณ (DOC) โปรแกรมมีความซับซ้อนและเข้าใจยาก ซึ่งบางครั้งใส่ข้อมูลไปแล้วไม่ยอมบันทึกให้ ดังนั้น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรต้องหารือเพื่อจัดทําระบบที่เป็นโปรแกรมภาพรวม ที่เป็นระบบเดียวกันทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ทั้งในแง่ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการและข้อมูลด้านบริหารจัดการ
5.4 ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องข้อเสนอแนะ สามารถสรุปได้ดังนี้
ด้านบุคลากร (Man) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรต่างๆ รวมถึงหลักสูตรการดูแลระบบ ICT /เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ
แก้ปัญหาเบื้องต้นได้โดยไม่ต้องคอยโทรถามศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือกใช้ antivirus การ backup ข้อมูล
การ format computer เบื้องต้น การใช้ free software (เช่น GIMP หรือ พวก free software ทั้งหลาย ที่สามารถ
มาทดแทน program ที่ต้องจ่ายเงินแบบของ adobe ได้) ควรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน ICT มามีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะและปรับปรุงงานด้าน ICT ทั้งนี้ ควรนําผลงานไปใช้ประเมินปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ พร้อมกันนี้ควร
สนับสนุนให้มีตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่เป็นข้าราชการประจําอยู่ที่หน่วยงานส่วนภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหน่วยงานให้เกิดความต่อเนื่อง ควรจัดแบ่งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบ โดยเฉพาะระบบสารบรรณ ควรให้อยู่
ปฏิบัติงาน หากต้องไปราชการที่อื่น จะต้องมีผู้ดูแลแทน
ด้านการเงิน (Money) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เสนอขอให้กรมฯ ควรมีงบประมาณในการ
สมัครเป็นสมาชิก Journal ต่างๆ เช่น Science direct เพื่อให้บุคลากรของกรมสามารถ download ข้อมูลได้ฟรี
ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เสนอควรให้ความสําคัญในการจัด
พื้นที่สําหรับห้องคอมพิวเตอร์ (Server Room) และควรมีการให้บริการเครือข่าย 3G หรือ WIFI เพิ่มเติม ทั้งนี้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ควรจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้มีปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ในปัจจุบัน
(เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ) และขอให้มีการปรับปรุงทุกระบบอย่างต่อเนื่อง โดยทุกหน่วยงานต้องให้ความ
ร่วมมือและเสนอความคิดเห็นในเชิงพัฒนาและขอให้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับ มีการผลักดันและ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และที่สําคัญคือ ควรเปิดช่องทางให้ติดต่อทางโทรศัพท์กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่าที่
เป็นอยู่ปัจจุบัน (คือ 99427)
ด้านบริหารจัดการ (Management) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะว่ากรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ควรจัดทําระบบป้องกันไวรัส (มีลิขสิทธิ์) ที่สามารถบริหารจัดการเครื่องลูกข่ายที่เป็น Windows 7 และควร
จัดวางระบบ ICT ให้เป็นภาพรวมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทํางานซ้ําซ้อนกันด้านข้อมูล
และเพื่อให้การปฏิบัติงานในหน่วยงานย่อยต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดข้อร้องเรียนในหัวข้อที่ลูกค้าร้องเรียนว่า
แต่ละหน่วยงานย่อยของกรมฯ มีมาตรฐานแตกต่างกัน
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บทที่ 5
สรุปและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปในภาพรวมได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 370 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงาน (DIO) นักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือคณะทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
จํานวน 52 คน หัวหน้ากลุ่มงานงาน หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน จํานวน 155 คน และผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป จํานวน 163
คน รายละเอีดตามตารางที่ 76
ตารางที่ 76 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามกลุ่ม
¾

¾
¾

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน (DIO) นักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือคณะทํางาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
หัวหน้ากลุ่มงานงาน หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป
รวม

จํานวน (คน)
52

ร้อยละ
14.1

155
163
370

41.9
44.1
100.0

จากตารางที่ 76 สามารถสรุปผลได้คือ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปจํานวน
163 คน (44.1%) รองลงมาเป็นกลุ่มหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้างาน จํานวน 155 คน (41.9%) กลุ่มที่มี
ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนน้อยที่สุดได้แก่กลุ่มผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน (DIO) หรือนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ หรือคณะทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน จํานวน 55 คน (14.1%) ตามรูปที่ 1

รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามกลุ่ม
2. ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 370 คน จาก 35 หน่วยงานในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ดังนี้
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ตารางที่ 77 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

หน่วยงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 ตรัง
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 อุดรธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 ชลบุรี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สมุทรสงคราม
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 นครราชสีมา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ขอนแก่น
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 นครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 พิษณุโลก
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 เชียงใหม่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 13 เชียงราย
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 14 ภูเก็ต
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
สถาบันวิจัยสมุนไพร
สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
สํานักยาและวัตถุเสพติด
สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
สถาบันชีววัตถุ
สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย์
สํานักงานเลขานุการกรม
กองแผนงานและวิชาการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สํานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศูนย์วิจัยทางคลินิก
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์รวมบริการ
ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์
สํานักกํากับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
ศูนย์ประเมินความเสี่ยง
ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ
รวม

จํานวน (คน)
12
12
12
12
11
11
11
12
15
12
10
11
7
1
64
14
30
10
7
7
16
8
20
3
2
1
2
5
6
15
1
1
1
2
6
370

ร้อยละ
3.2
3.2
3.2
3.2
3.0
3.0
3.0
3.2
4.1
3.2
2.7
3.0
1.9
0.3
17.3
3.8
8.1
2.7
1.9
1.9
4.3
2.2
5.4
0.8
0.5
0.3
0.5
1.4
1.6
4.1
0.3
0.3
0.3
0.5
1.6
100.0

จากตารางที่ 77 สามารถสรุปผลได้ดังนี้คือ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุขจํานวน 64 คน (17.3%) รองลงมาเป็นสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจํานวน 30 คน
(8.1%) สํานักงานเลขานุการกรมจํานวน 20 คน (5.4%) สํานักชีววัตถุ จํานวน 16 คน (4.3%) ศูนย์เทคโนโลยี
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สารสนเทศและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 พิษณุโลก จํานวนเท่ากันคือ 15 คน (4.1%) สถาบันวิจัยสมุนไพร
จํานวน 14 คน (3.8%) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1 ตรัง ที่ 2 อุดรธานี ที่ 3 ชลบุรี ที่ 4 สมุทรสงคราม ที่ 8
นครสวรรค์ ที่ 10 เชียงใหม่ มีจํานวนเท่ากัน คือ 12 คน (3.2%) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 5 นครราชสีมา ที่ 6
ขอนแก่น ที่ 7 อุบลราชธานี ที่ 12 สงขลา มีจํานวนเท่ากัน คือ 11 คน (3.0%) สํานักยาและวัตถุเสพติดและศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 11 สุราษฎร์ธานี มีจํานวนเท่ากัน คือ 10 คน (2.7%) สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย์ จํานวน
8 คน (2.2%) สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่
13 เชียงราย มีจํานวนเท่ากัน คือ 7 คน (1.9%) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขและศูนย์
ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ มีจํานวนเท่ากัน คือ 6 คน (1.6%) ศูนย์วิจัยทางคลินิก
จํานวน 5 คน (1.4%) กองแผนงานและวิชาการ จํานวน 3 คน (0.8%) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ประเมินความเสี่ยงมีจํานวนเท่ากัน คือ 2 คน (0.5%) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 14
ภูเก็ต กลุ่มตรวจสอบภายใน ศูนย์รวมบริการ ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ และสํานักกํากับพระราชบัญญัติเชื้อโรค
และพิษจากสัตว์ มีจํานวนเท่ากัน คือ 1 คน (0.3%)

รูปที่ 2 แผนภูมิแสดงจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
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ส่วนที่ 2 การประเมินผลปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation)
1. ประเมินความพร้อมใช้ของวัสดุอุปกรณ์ด้าน ICT (Hardware, Software และระบบเครือข่าย) ในการ
ปฏิบัติงาน เป็นการประเมินปัจจัยนําเข้าของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ. 2552 – 2556 ใน 3 เรื่อง ได้แก่
1.1. วัสดุอุปกรณ์ด้าน ICT (Hardware : Server, PC, Notebook, UPS, Printer etc)
1.2. ระบบปฏิบัติการด้าน ICT (Software : ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมป้องกันไวรัส etc)
1.3. การให้บริการระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
ตารางที่ 78 ข้อมูลผลการประเมินความพร้อมใช้ของวัสดุอุปกรณ์ด้าน ICT (Hardware, Software และระบบเครือข่าย)
ในการปฏิบัติงาน
รายการประเมิน
1. วัสดุอุปกรณ์ด้าน ICT(Hardware : Server, PC, Notebook, UPS,
Printer etc)
1.1. ปริมาณเพียงพอ
1.2. ประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน
1.3. สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
รวม
2. ระบบปฏิบัติการด้าน ICT (Software : ระบบปฏิบตั ิการ, โปรแกรม
ป้องกันไวรัส etc )
2.1 ปริมาณเพียงพอ
2.2 ตรงกับความต้องการ
2.3 ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
2.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
รวม
3. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
3.1 ปริมาณเพียงพอ
3.2 ประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน
3.3 สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
รวม
รวมทั้งหมด

ค่าสถิติ ( N=370 คน)
S.D
Χ

แปลผล

3.15
2.95
3.11
3.07

0.99
0.92
0.89
0.94

ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง

2.80
2.95
2.91
2.94
2.90

1.00
0.92
0.90
0.97
0.95

น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

3.25
3.08
3.15
3.16
3.03

1.02
0.94
0.98
0.98
0.95

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 78 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องความพร้อมใช้ของวัสดุอุปกรณ์
ด้าน ICT (Hardware, Software และระบบเครือข่าย) ในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ระดับปานกลาง (X=3.03)
เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน ปรากฏดังนี้ ความพร้อมใช้ด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (X=3.16)
รองลงมาคือความพร้อมใช้ด้านวัสดุอุปกรณ์ด้าน ICT(Hardware : Server, PC, Notebook, UPS, Printer etc) (X=3.07)
สําหรับเรื่องความพร้อมใช้ของวัสดุอุปกรณ์ ICT (Hardware, Software และระบบเครือข่าย) ในการปฏิบัติงานที่มีค่าเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด คือ ความพร้อมใช้ด้านระบบปฏิบัติการด้าน ICT (Software : ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมป้องกันไวรัส etc ) (X=2.90)
ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายละเอียดการประเมินรายข้อของแต่ละด้าน พอสรุปได้ ดังนี้
¾ ด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า เรื่องปริมาณเพียงพอ(X=3.25) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
รองลงมาคือเรื่องสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง (X=3.15) และเรื่องประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน (X=3.08)
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
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ด้านวัสดุอุปกรณ์ด้าน ICT ได้แก่ เครื่องแม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคล (PC) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(Notebook) เครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) หรือ เครื่องพิมพ์ ( Printer) เป็นต้น ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าเรื่องปริมาณเพียงพอ
(X=3.15) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง (X=3.07) และเรื่องประสิทธิภาพ
เหมาะสมต่อการใช้งาน (X=2.95) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
¾ ด้านระบบปฏิบัติการด้าน ICT (Software : ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมป้องกันไวรัส etc ) ได้แก่ ซอฟท์แวร์
ได้แก่ ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ (OS) โปรแกรมสํานักงาน หรือโปรแกรม Antivirus เป็นต้น ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าเรื่อง
ตรงกับความต้องการ(X=2.95) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดรองลงมาคือเรื่องสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง (X=2.94)
ประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน (X=2.91) และปริมาณเพียงพอ (X=2.80) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
¾

รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงผลการประเมินความพร้อมใช้ของวัสดุอุปกรณ์ด้าน ICT
จากรูปที่ 3 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเรื่องความพร้อมใช้ของวัสดุอุปกรณ์ด้าน ICT ใน
ภาพรวมทุกด้านยู่ระดับปานกลางขึ้นไปถึงระดับมากที่สุด เกินกว่าร้อยละ 60 ของจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
เรียงลําดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ความพร้อมใช้ด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีปริมาณเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 79.7 วัสดุ
อุปกรณ์ด้าน ICT-สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 78.9ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต-สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 76.8 วัสดุอุปกรณ์ด้าน ICT-ปริมาณเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 75.9 ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต-ประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน คิดเป็นร้อย 75.1 วัสดุอุปกรณ์ด้าน ICT-ประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้
งาน คิดเป็นร้อยละ 71.1 .ระบบปฏิบัติการด้าน ICT-ตรงกับความต้องการ คิดเป็นร้อยละ 70.8 ระบบปฏิบัติการด้าน ICTประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556
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สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 70.0 ระบบปฏิบัติการด้าน ICT-ประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน คิดเป็นร้อยละ
68.9 และระบบปฏิบัติการด้าน ICT-ปริมาณเพียงพอ 60.3
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเรื่องความพร้อมใช้ของวัสดุอุปกรณ์ด้าน ICT ในภาพรวมทุกด้านอยู่ระดับเห็นด้วย
น้อยถึงเห็นด้วยน้อยที่สุดสามลําดับแรก เรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ ระบบปฏิบัติการด้าน ICT-ปริมาณเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ
39.7 ระบบปฏิบัติการด้าน ICT-ประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 30.0 และระบบปฏิบัติการด้าน ICTสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 29.2
ตารางที่ 79 ความพร้อมใช้ของระบบงานที่กรมฯ พัฒนาขึ้น
ความคิดเห็น
1. ระบบสารบรรณ-ตรงตามความต้องการ
2. ระบบสารบรรณ-เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3. ระบบสารบรรณ-สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
รวม
1. ระบบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์-ตรงตามความต้องการ
2. ระบบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์-เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3. ระบบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์-สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
รวม
1. ระบบครุภัณฑ์ยานพาหนะ-ตรงตามความต้องการ
2. ระบบครุภัณฑ์ยานพาหนะ-เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3. ระบบครุภัณฑ์ยานพาหนะ-สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
รวม
1. ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ-ตรงตามความต้องการ
2. ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ-เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3. ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ-สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
รวม
1. ระบบบริหารงบประมาณ-ตรงตามความต้องการ
2. ระบบบริหารงบประมาณ-เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3. ระบบบริหารงบประมาณ-สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
รวม
1. ระบบ KPI reporter -ตรงตามความต้องการ
2. ระบบ KPI reporter-เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3. ระบบ KPI reporter-สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
รวม
1. ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์-ตรงตามความต้องการ
2. ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์-เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3. ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์-สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
รวม
1. ระบบสมาชิกเครือข่าย-ตรงตามความต้องการ
2. ระบบสมาชิกเครือข่าย-เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3. ระบบสมาชิกเครือข่าย-สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
รวม
1. ระบบบุคลากร-ตรงตามความต้องการ
2. ระบบบุคลากร-เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
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ค่าสถิต(ิ N=370 คน)
Χ

S.D

3.68
3.56
3.49
3.58
3.24
3.18
2.99
3.14
2.79
2.83
2.69
2.77
3.09
3.10
2.92
3.04
3.19
3.20
3.07
3.16
3.26
3.24
3.18
3.23
3.42
3.33
3.25
3.33
3.55
3.46
3.41
3.47
3.66
3.40

1.07
1.07
1.08
1.07
1.03
1.05
1.15
1.08
1.22
1.21
1.22
1.22
1.21
1.21
1.20
1.21
1.19
1.20
1.16
1.18
1.16
1.07
1.08
1.10
1.20
1.20
1.21
1.20
1.06
1.01
1.03
1.03
1.01
1.05

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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3. ระบบบุคลากร-สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
รวม
รวมทั้งหมด

3.33
3.46
3.35

1.10

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 79 สามารถสรุปผลได้คือ ความคิดเห็นเรื่องความพร้อมใช้ของระบบงานที่กรมฯ พัฒนาขึ้น ตามความ
คิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของกรมฯ มีความเห็นเรื่องความพร้อมใช้ระบบงานที่กรมฯ พัฒนาขึ้น อยู่ระดับปานกลาง (X = 3.5) ทุก
ด้าน เมื่อพิจารณารายละเอียดความคิดเห็นแต่ละระบบงาน ปรากฏว่า ระบบที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือระบบสาร
บรรณ (X =3.58) รองลงมาคือระบบต่ออายุสมาชิก (X = 3.47) ระบบบุคลากร (X = 3.46) ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (X = 3.33)
ระบบ Kpi- reporter (X = 3.23) ระบบบริหารงบประมาณ (X = 3.16) ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ (X = 3.04)
สําหรับระบบที่มีความพร้อมใช้ค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด คือระบบครุภัณฑ์ยานพาหนะ (X = 2.77)

รูปที่ 4 แผนภูมิแสดงความพร้อมใช้ของระบบงานที่กรมฯ พัฒนาขึ้น
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ส่วนที่ 3 การประเมินกระบวนการ (Process evaluation)
ในการประเมินกระบวนการ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการการบริหารจัดการ ด้าน ICT ดังนี้
ตารางที่ 80 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการการบริหารจัดการ ด้าน ICT
1.
2.
3.
4.
5.

ประเดินการมีส่วนร่วม
การวางแผนการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ/หน่วยงาน
ใช้ระบบงานที่กรมฯพัฒนาขึ้นพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ใช้ระบบงานที่หน่วยงานท่านพัฒนาขึ้นพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควบคุม กํากับ ติดตาม ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
อื่นๆ ระบุ

จํานวน (คน)
119
193
191
110
19

ร้อยละ
32.2
52.2
51.6
29.7
5.1

จากตารางที่ 80 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้าน ICT
โดยการ ใช้ระบบที่กรมฯ พัฒนาขึ้นพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง จํานวน 193 คน (52.2%) รองลงมาคือใช้
ระบบงานที่หน่วยงานท่านพัฒนาขึ้นพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง จํานวน 191 คน (51.6%) การวางแผนการ
ดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ/หน่วยงาน จํานวน 119 คน (32.2%) สําหรับประเด็นการมีส่วนร่วมที่มี
ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนน้อยที่สุดคือ ควบคุม กํากับ ติดตาม ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน จํานวน 110
คน (29.7%)

รูปที่ 5 แผนภูมิแสดงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการการบริหารจัดการ ด้าน ICT
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ส่วนที่ 4 การประเมินผลที่ได้ (Output evaluation)
ประเมินผลการนําความรู้ ด้าน ICT ที่ได้รับการพัฒนา ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ตนเองหรือองค์กร
หลักสูตรการเข้าสู่
มาตรฐานวิชาชีพ IT
Passport

หลักสูตรการอบรม
เชิงปฏิบัติการการใช้งาน
โปรแกรมโอเพ่นซอร์ส

ผลบวก
1. ใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการ
ด้าน ICT
2. ใช้ในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ

ผลบวก
1. ช่วยในการกรอกราย
ละเอียดการรายผลการ
ทดสอบของห้องปฏิบัติการ
ได้เร็วและสะดวกขึ้น
2. ใช้ในการจัดทํารายงาน
แทนโปรแกรม Microsoft
Office
3. ใช้ในการคํานวณผลการ
ทดสอบและรวบรวมข้อมูล
ทํารายงานประจําเดือน
4. จัดทําเอกสารต่างๆ
5. ใช้ช่วยในการออกผลการ
ทดสอบและเก็บข้อมูลงาน
6. ถ่ายทอดให้กับบุคลากร
ในหน่วยงาน
7. ใช้แทน word, Excel,
PDF
8. หากนํามาใช้อย่างถูกต้อง
จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ลดการใช้
งบประมาณในการซ่อม ลด
ขั้นตอนการทํางาน และ
ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น
ผลลบ
1. ถ้าใช้ จะมีปัญหาเครื่อง
PC เมื่อลงโปรแกรม
2. ยังไม่ได้รับการอบรมที่
ศทส.ครบทุกกลุ่ม เนื่องจาก
แจ้งว่าจํานวนเต็ม
3. ไม่ใช้เนื่องจากมีความ
ยุ่งยากสับสน และไม่สะดวก
เท่ากับ Microsoft office
4. ปัญหาเรื่องการส่งข้อมูล
ให้หน่วยงานอื่น

หลักสูตรระบบงาน
ที่กรมฯ พัฒนาขึ้น

ผลบวก
1. ใช้รายงานผลการดําเนินงาน
2. ใช้งานระบบสารบรรณ
ร่วมกับฐานข้อมูล SLIMS
3. ส่วนใหญ่ใช้ระบบการเงิน
รองลงมาเป็นใช้ DPIS เพื่อ
ตรวจสอบเงินเดือน และ
บางส่วนที่ใช้ระบบ Domain
4. ใช้ในการสื่อสารและรายงาน
ติดตามผลของผู้บริหารได้
5. ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น
อ่านหนังสือเวียน Online,
กรอกคําของบประมาณ, กรอก
ข้อมูล KPI Reporter
6. นํามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน
เช่น การตรวจสอบยอดขาด/
สาย/ลา เร็วขึ้น ประหยัดเวลา
7. ใช้ในการรับ-ส่งหนังสือ
ราชการ (ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
8. ใช้ในงานระบบติดตาม
แผนงานและงบประมาณของ
การเสนอโครงการ
9. ใช้ในการจัดทําแผนงาน
งบประมาณติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
10. ใช้สืบค้นข้อมูลหนังสือ
เวียน, บันทึกผลการปฏิบัติงาน
ทั้งโครงการวิจัย และอื่นๆ
ผลลบ พบว่า
1. ส่วนน้อยยังไม่ได้รบั การ
อบรม และไม่มีบุคลากรของ
กลุ่มงานไปอบรม
2. บางหน่วยงานได้นําไปใช้
ประโยชน์ แต่ยังไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ

หลักสูตรการอบรมการ
ใช้งานระบบ Video
Conference

ผลบวก
1. ใช้ในการดูแลระบบ
และจัดประชุมผ่าน
Video Conference
2. ใช้ในการประชุม
3. นําความรู้มาใช้ Set
ระบบ Video Conference
กรณีต้องการใช้งาน
4. หน่วยงานส่วน
ภูมิภาค ได้จัดการอบรม
ให้คณะกรรมการ ICT
ภายในหน่วยงาน ทําให้
สามารถใช้งานอุปกรณ์
ได้อย่างถูกต้อง (เปิดปิด) แก้ปัญหาเบื้องต้น
ผลลบ พบว่าหน่วยงาน
ในส่วนกลางไม่สามารถ
ดําเนินการได้ด้วยตนเอง
ต้องผ่านทางผู้มีหน้าที่
ควบคุมเฉพาะ
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อื่นๆ

ผลบวก
1. หน่วยงานส่วนภูมภิ าค นํา
ระบบที่ทางหน่วยงานพัฒนา
ออกแบบขึ้น ไปใช้ในงาน
ตรวจวิเคราะห์และการ
รายงานผลออนไลน์ เช่น
โปรแกรมการวิเคราะห์และ
รายงานผล
2. SPSS สามารถนํามาใช้การ
แปรผล LAB
3. ใช้ระบบการจัดซื้อ-จ้าง
egp ของกรมบัญชีกลาง
4. สร้างเครือข่ายในการ
ปฏิบัติงานด้าน ICT ระหว่าง
งานระดับกรม
5. ใช้ e-mail ของ mail go
thai หรืออีเมลล์กลางภาครัฐ
เนื่องจากทําให้ประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่าย
6. โปรแกรมสารสนเทศภูมิ
ศาสตร์เบื้องต้น (QGIS) นํามา
ใช้ในการสรุปผลการลงพื้นที่
7. หลักสูตรครุภัณฑ์วิทยา
ศาสตร์ สามารถนํามาลง
ข้อมูลครุภัณฑ์ที่จัดซื้อใหม่
ตรวจสอบครุภัณฑ์ของกรมฯ
เพื่อติดต่อสื่อสารเรื่องงาน
ผลลบ พบว่าบางส่วนในเรื่อง
ของระบบ LABs/Q ใช้ในการ
รายงานผลการทดสอบ แต่
พบว่าส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ออกใบรายงานผลเนื่องจาก
Program ไม่ทํางาน จึงเห็น
ควรยกเลิกการใช้
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ส่วนที่ 5 การประเมินผลลัพธ์ (Outcome evaluation)
1.ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตารางที่ 81 แสดงความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความคิดเห็น
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบและเหมาะสม
ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ
ช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
ความเหมาะสมในการสื่อสาร/ประสานงาน
ความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคําถาม ชี้แจง
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ความโปร่งใสตรวจสอบได้
การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
สิ่งอํานวยความสะดวก
การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการเช่น กล่องรับความเห็น แบบสอบถาม เป็นต้น
ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น
คุณภาพของการให้บริการ
การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ
ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ
ผลการบริการในภาพรวม
รวมทั้งหมด

ค่าสถิต(ิ N=370 คน)

แปลผล

Χ

S.D

3.58
3.46
3.41
3.49

0.97
1.04
1.08
1.03

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.61
3.79
3.67
3.71
3.75
3.71

1.11
1.15
1.15
1.32
1.23
1.19

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.22
3.62
3.42

1.32
1.18
1.25

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.66
3.64
3.72
3.67
3.60

1.06
1.06
1.03
1.05
1.13

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 81 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ความพึงพอใจเรื่องการให้บริการด้าน ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใน
ภาพรวมด้าน อยู่ระดับปานกลาง (X = 3.60) เมื่อพิจารณารายละเอียดความพึงพอใจแต่ละด้านย่อย ปรากฏดังนี้ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือเรื่องคุณภาพของการให้บริการ (X = 3.71) รองลงมา คือ เรือ่ งคุณภาพของการให้บริการ
(X = 3.67) เรื่องกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (X = 3.49) สําหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินต่ําที่สุด คือเรื่องสิ่ง
อํานวยความสะดวก (X = 3.42)
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รูปที่ 6 แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตารางที่ 82 ข้อมูลความพึงพอใจต่อการเข้าถึงระบบ ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความคิดเห็น
ความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน
ความง่ายต่อการใช้งาน
ความปลอดภัยของข้อมูล
ความถูกต้อง เชื่อถือได้และความทันสมัยของข้อมูล
ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ความเหมาะสมในการสื่อสาร/ประสานงาน
รวม

ค่าสถิต(ิ N=370 คน)
Χ

3.62
3.67
3.72
3.60
3.55
3.67
3.64

S.D
0.84
0.82
0.84
0.88
0.94
0.84
0.86

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 82 สามารถสรุปผลได้ว่า ความคิดเห็นเรื่องการเข้าถึงระบบ ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตาม
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของกรมฯ มีความพึงพอใจอยู่ระดับปานกลาง (X = 3.64) ทุกด้าน เมื่อพิจารณารายละเอียดความ
คิดเห็นแต่ละด้านย่อย ปรากฏดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล (X = 3.72)
รองลงมาคือ เรื่องความง่ายต่อการใช้งานและเรื่องความเหมาะสมในการสื่อสารหรือประสานงาน (X = 3.67) ความสะดวก
รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน (X = 3.62) และเรื่องความถูกต้อง เชื่อถือได้และความทันสมัยของข้อมูล (X = 3.60) สําหรับข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยผลความพึงพอใจต่ําที่สุด คือช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (X = 3.55)
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รูปที่ 7 แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อต่อการเข้าถึงระบบ ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ส่วนที่ 6 สรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค
1. ด้านบุคลากร (Man) พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจํานวนไม่เพียงพอ ส่งผลให้
การปฏิบัติงานล่าช้า และผู้ปฏิบัติงานเกิดความเครียดไม่มีความสุขในการทํางาน รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ ความสามารถ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงอยากให้มีการการจัดอมรม และทดสอบหลัง
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการทํางาน และที่สําคัญคือบุคลากรส่วนใหญ่ ไม่เข้าไปใช้งานระบบงาน
ต่างๆ ที่กรมฯ พัฒนาขึ้น เท่าที่ควร ขาดการส่งต่อข้อมูลภายในหน่วยงาน เนื่องจากเป็นระบบงานที่ใช้ยาก จึงทําให้ไม่
เข้าไปใช้งาน ส่วนเรื่องผู้บริหารให้การสนับสนุนการดําเนินงานด้าน ICT หรือไม่อย่างไร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ ตอบว่า ผู้บริหารให้การสนับสนุนไม่ต่อเนื่อง อาจเกิดจากปัญหาเรื่องงบประมาณ อุปกรณ์เก่าที่ใช้มีการ
เสื่อมสภาพเกิดความล่าช้าในการทํางาน การเสนอเพื่อขอจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ทําได้ล่าช้ามาก หรือไม่อนุมัติ เช่น การ
ติดตั้ง Wireless และผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนตอบว่า ผู้บริหารให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
Software, Hardware ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน การแจ้งข่าวสารต่างๆ รวมถึงการพัฒนาทางด้านบุคลากร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทํางาน
2. ด้านการเงิน (Money) พบว่า ปัญหาเรื่องงบประมาณในการจัดซื้อ Software, Hardware, การพัฒนา
โปรแกรม หรือโปรแกรมที่ถูกต้องลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) พบว่า ฮาร์ดแวร์ ไม่เสถียร เสียง่าย เสียบ่อย และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ระบบเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความล่าช้าในการใช้งานส่งผลให้การเข้าใช้งาน Internet และระบบ
ต่างๆ ของกรมฯ ล่าช้าตามไปด้วย ให้มีการปรับปรุงทุกระบบอย่างต่อเนื่อง โดยทุกหน่วยงานต้องให้ความร่วมมือและ
เสนอความคิดเห็นในเชิงพัฒนา ทั้งนี้ รวมถึงเครื่อง Server ที่ล่มบ่อย อาจเกิดจากห้อง server แคบเกินไป จึงทําให้
การระบายความร้อนไม่ดี และสาย LAN ที่ใช้งานมานานเกินไป ส่วนเรื่องการแจ้งซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ได้รับ
ความสะดวก อาจเป็นเพราะช่างซ่อมคอมพิวเตอร์มีจํานวนน้อย จึงเกิดความล่าช้าในการทํางาน ส่วนเรื่องการ
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ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สะดวก เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศมีจํานวนน้อย
4. ด้านบริหารจัดการ (Management) พบว่า มีปัญหาด้านนโยบายสารสนเทศมีความไม่ชัดเจน จนทําให้การ
ปฏิบัติงานไม่สามารถดําเนินการได้อย่างคล่องตัว รวมถึงปัญหาโปรแกรม Virus และ Anti Virus ที่ไม่รองรับ Windows 7
จึงควรจัดทําระบบป้องกันไวรัส (มีลิขสิทธิ์) ที่สามารถบริหารจัดการเครื่องลูกข่ายที่เป็น Windows 7 และควรจัดวาง
ระบบ ICT ให้เป็นภาพรวมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อลดข้อผิดพลาดและการทํางานซ้ําซ้อนกันด้านข้อมูล และ
เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน่วยงานย่อยต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดี่ยวกันและลดข้อร้องเรียนในหัวข้อที่ลูกค้าร้องเรียนว่า
แต่ละหน่วยงานย่อยของกรมฯ มีมาตรฐานแตกต่างกัน ส่วนเรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของงานด้าน ICT ยังไม่ได้ให้
ความสําคัญเท่าที่ควรนั้น ควรมีการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีให้กับบุคลากรหลายๆ กลุ่ม จะทําให้บุคคลเหล่านั้น
สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลากร (Man) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ากรมฯ ควรให้การสนับสนุนการอบรมความรู้
เกี่ยวกับการใช้ซอฟท์แวร์ (Software) และฮาร์ดแวร์ (Hardware) ต่างๆ ให้แก่บุคลากรเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานสามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงควรจัดอบรมด้าน ICT ให้ทุกกลุ่ม คือผู้บริหาร DIO และบุคลากรที่ใช้งานด้วย
เพื่อให้เข้าใจถึงข้อมูลอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาระบบงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องด้วย โดยระบบที่พัฒนาขึ้นนั้น
จะต้องมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีพอ เช่น การกําหนดให้มีระบบการสํารองข้อมูล (Backup server) ที่
ส่วนกลางเพื่อให้หน่วยงานอื่นสามารถที่จะนําข้อมูลไปเก็บไว้ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายจากการถูกโจมตีโดยผู้บุกรุกทําลาย
ข้อมูลหรือโดนไวรัส พร้อมกันนี้ควรสนับสนุนให้มีตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่เป็นข้าราชการประจําอยู่ทุกหน่วยงาน
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานให้เกิดความต่อเนื่อง
2. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เสนอควรให้ความสําคัญในการจัดพื้นที่
สําหรับห้องคอมพิวเตอร์ (Server Room) ควรเพิ่มความเร็วในการใช้งาน Internet และการติดตั้ง Wireless สําหรับ
Notebook เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน และควรมีการให้บริการเครือข่าย 3G หรือ WIFI เพิ่มเติม และควรทํา web site
เป็นภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะคู่มือการตรวจวิเคราะห์สําหรับลูกค้าต่างประเทศ ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ควร
จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ เพื่อบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีปริมาณที่สอดคล้อง
กับความต้องการใช้ในปัจจุบัน และที่สําคัญขอให้มีการปรับปรุงทุกระบบอย่างต่อเนื่อง ใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยทุกหน่วยงาน
ต้องให้ความร่วมมือและเสนอความคิดเห็นในเชิงพัฒนาและขอให้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับ มีการผลักดัน
และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดวางระบบ ICT ให้เป็นภาพรวมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อลดข้อผิดพลาดและ
การทํางานซ้ําซ้อนกันด้านข้อมูล และเพื่อให้การปฏิบัติงานในหน่วยงานย่อยต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมี
มาตรฐานเดียวกัน ลดข้อร้องเรียนในหัวข้อที่ลูกค้าร้องเรียน
3. ด้านบริหารจัดการ (Management) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ควรกําหนดเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบหรือผู้ประสานงานในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน หากต้องไปราชการที่อื่น จะต้องมีผู้ดูแล
แทน ควรเปิดช่องทางให้ติดต่อทางโทรศัพท์กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน (คือ 99427) ควร
จัดทําระบบป้องกันไวรัส (มีลิขสิทธิ์) ที่สามารถบริหารจัดการเครื่องลูกข่ายที่เป็น Windows 7 และจัดทําแผนการ
ดําเนินงานหรือแผนแม่บทที่ต่อเนื่อง เพื่อการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กําหนด
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ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552–2556

DIO/นักวิชาการคอมพิวเตอร์
แบบสอบถามการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552-2556
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทําแบบสอบถามฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552-2556 จึงขอความกรุณาจากท่านตอบแบบสอบถาม
ตามข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ในการนําข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนแม่บทฯ ฉบับต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหน่วยงาน.....................................................................................................................................................................
2. อายุงานในตําแหน่ง
DIO จํานวน……………………ปี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน……………………ปี
คณะทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน……………………ปี
ส่วนที่ 2 การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input evaluation)
3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ ความสามารถ ต่อการปฏิบัติงานอย่างไร
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
4. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดําเนินงานด้าน ICT หรือไม่ อย่างไร
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
5. ท่านได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้าน ICT เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
เหมาะสม เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………………………
ไม่เหมาะสม เหตุผล...............................................................................................................................................
6. งบประมาณในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งใดบ้าง
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
เงินงบประมาณ
เงินบํารุง
อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................
7. ความพร้อมใช้ของวัสดุอุปกรณ์ด้าน ICT (Hardware, Software และระบบเครือข่าย) ในการปฏิบตั ิงาน
(โปรดทําเครื่องหมาย 3 ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด)
ความคิดเห็น
ลําดับที่
1

รายการ

เห็นด้วย
มากที่สุด

เห็นด้วย
มาก

เห็นด้วย
ปาน
กลาง

เห็น
ด้วย
น้อย

เห็นด้วย
น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

วัสดุอุปกรณ์ด้าน ICT (Hardware : Server,
PC, Notebook, UPS, Printer etc)
1.1 ปริมาณเพียงพอ
1.2 ประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน
1.3 สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
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ความคิดเห็น
ลําดับที่
2

3

รายการ

เห็นด้วย
มากที่สุด

เห็นด้วย
มาก

เห็นด้วย
ปาน
กลาง

เห็น
ด้วย
น้อย

เห็นด้วย
น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ระบบปฏิบัติการด้าน ICT (Software :
ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมป้องกันไวรัส etc)
2.1 ปริมาณเพียงพอ
2.2 ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
2.3 ประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน
2.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
การให้บริการระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
3.1 ปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน
3.2 ประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน
3.3 สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

8. ความพร้อมใช้ของระบบงานที่กรมฯ พัฒนาขึ้น
(โปรดกรอกหมายเลขที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดลงในช่องระบบงานที่เกี่ยวข้องกับท่าน
5=เห็นด้วยมากที่สุด, 4=เห็นด้วยมาก, 3=เห็นด้วยปานกลาง, 2=เห็นด้วยน้อย และ 1=เห็นด้วยน้อยที่สุด)
ความคิดเห็น
ลําดับที่

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

ชื่อระบบงาน

ตรงตาม
ความ
ต้องการ

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน

สนับสนุน
การ
ปฏิบัติงาน
อย่าง
ต่อเนื่อง

ระบบสารบรรณออนไลน์ (Contents)
ระบบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (SENAC)
ระบบครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ (DOC)
ระบบบริหารงบประมาณ
ระบบ KPI Reporter
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (ITC Service Online)
ระบบสมาชิกเครือข่าย (Domain)
ระบบบุคลากร (DPIS)
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9. หน่วยงานของท่านมีการดําเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในข้อใด
ต่อไปนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
...........9.1 นโยบายการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
...........9.2 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
...........9.3 แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
...........9.4 ระเบียบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย พ.ศ. 2554
...........9.5 แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
...........9.6 แผนการจัดการหรือแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan)
...........9.7 อืน่ ๆ ระบุ..............................................................................................................................................
ส่วนที่ 3 การประเมินกระบวนการ (Process evaluation)
10. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้าน ICT หรือไม่
มี (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
...........10.1 การวางแผนการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ/หน่วยงาน
...........10.2 ใช้ระบบงานที่กรมฯพัฒนาขึ้นพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
...........10.3 ใช้ระบบงานที่หน่วยงานท่านพัฒนาขึ้นพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
...........10.4 ควบคุม กํากับ ติดตาม ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
………..10.5 อืน่ ๆ ระบุ.......................................................................................................................................
ไม่มี
11. หน่วยงานของท่านมีแผนปฏิบัติการด้าน ICT หรือไม่
มี เหตุผล..........................................................................................................................................................
ไม่มี เหตุผล......................................................................................................................................................
12. หน่วยงานของท่านใช้งานระบบที่กรมฯ พัฒนาขึ้นหรือไม่
ใช้ เหตุผล.........................................................................................................................................................
ไม่ใช้ เหตุผล.....................................................................................................................................................
13. หน่วยงานของท่านใช้งานระบบที่หน่วยงานท่านพัฒนาขึ้นหรือไม่
ใช้ เหตุผล.........................................................................................................................................................
ไม่ใช้ เหตุผล.....................................................................................................................................................
14. หน่วยงานของท่านมีกระบวนการควบคุม กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน ICT หรือไม่
มี ระบุ..............................................................................................................................................................
ไม่มี เหตุผล.....................................................................................................................................................
15.หน่วยงานของท่านมีการบํารุงรักษาระบบ ICT ในข้อใดต่อไปนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
...........15.1 บํารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
...........15.2 บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
...........15.3 บํารุงรักษาระบบงานสารสนเทศ
...........15.4 บํารุงรักษาระบบสํารองไฟฟ้า
...........15.5 บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศในห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
...........15.6 อื่นๆ เช่น บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดระบุ............................................................................
16.การพัฒนาบุคลากร สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้าน ICT ของหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 4 การประเมินผลที่ได้ (Output evaluation)
17. ท่านนําความรู้ความสามารถที่ได้รับการพัฒนา ไปประยุกต์ใช้อย่างไร
...........17.1 หลักสูตรการเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ IT Passport ระบุ....................................................................
.........................................................................................................................................................
...........17.2 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส ระบุ........................................
.........................................................................................................................................................
...........17.3 หลักสูตรระบบงานที่กรมฯ พัฒนาขึ้น (สารบรรณ,ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ (DOC),
KPI Reporter, ระบบบริหารงบประมาณ etc) ระบุ.......................................................................
.........................................................................................................................................................
...........17.4 หลักสูตรการอบรมการใช้งานระบบ Video Conference ระบุ.......................................................
.........................................................................................................................................................
...........17.5 อืน่ ๆ ระบุ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ส่วนที่ 5 การประเมินผลลัพธ์ (Outcome evaluation)
18.ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน ICT กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในช่องที่เกี่ยวข้องและตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด)

ประเด็นความพึงพอใจ

พอใจ
มาก
(5)

ระดับความพึงพอใจ
พอใจ พอใจน้อย ไม่
พอใจ
จน
เกือบจะ
ไม่พอใจ
(3)
(2)
(4)

ไม่
พอใจ
มาก
(1)

18.1 กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1) ขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบและเหมาะสม
2) ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ
3) ช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
18.2 เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
1) ความเหมาะสมในการสื่อสาร/ประสานงาน
2) ความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
3) ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคําถาม ชี้แจง
ข้อสงสัย ให้คําแนะนํา ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นต้น
4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบตั ิหน้าที่ ความโปร่งใสตรวจสอบได้
5) การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
18.3 สิ่งอํานวยความสะดวก
1) การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการเช่น กล่องรับความเห็น
แบบสอบถาม เป็นต้น
2) ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น
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ประเด็นความพึงพอใจ

พอใจ
มาก
(5)

ระดับความพึงพอใจ
พอใจ พอใจน้อย ไม่
จน
พอใจ
เกือบจะ
ไม่พอใจ
(3)
(2)
(4)

ไม่
พอใจ
มาก
(1)

18.4 คุณภาพของการให้บริการ
1) การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ
2) ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ
3) ผลการบริการในภาพรวม

19.ความพึงพอใจต่อการเข้าถึงระบบ ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด)

ประเด็นความพึงพอใจ

พอใจ
มาก
(5)

ระดับความพึงพอใจ
พอใจ พอใจน้อย ไม่
พอใจ
จน
เกือบจะ
ไม่พอใจ
(3)
(2)
(4)

ไม่
พอใจ
มาก
(1)

19.1 ความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน
19.2 ความง่ายต่อการใช้งาน
19.3 ความปลอดภัยของข้อมูล
19.4 ความถูกต้อง เชื่อถือได้และความทันสมัยของข้อมูล
19.5 ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
19.6 ความเหมาะสมต่อการใช้งาน

20. ปัญหาอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
21. ข้อเสนอแนะ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
 ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
5

หัวหนากลุม/ฝาย/งาน
แบบสอบถามการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552-2556
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทําแบบสอบถามฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552-2556 จึงขอความกรุณาจากท่านตอบแบบสอบถาม
ตามข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ในการนําข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนแม่บทฯ ฉบับต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหน่วยงาน.....................................................................................................................................................................
2. อายุราชการ/อายุงาน
ต่ํากว่า 5 ปี
5-10 ปี
10-15 ปี
15 ปีขึ้นไป
ส่วนที่ 2 การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input evaluation)
3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ ความสามารถ ต่อการปฏิบัติงานอย่างไร
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
4. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดําเนินงานด้าน ICT หรือไม่ อย่างไร
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
5. งบประมาณในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งใดบ้าง
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
เงินงบประมาณ
เงินบํารุง
อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................
6. ความพร้อมใช้ของวัสดุอุปกรณ์ด้าน ICT (Hardware, Software และระบบเครือข่าย) ในการปฏิบตั ิงาน
(โปรดทําเครื่องหมาย 3 ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด)
ความคิดเห็น
ลําดับที่
1

2

รายการ

เห็นด้วย
มากที่สุด

เห็นด้วย
มาก

เห็นด้วย
ปาน
กลาง

เห็น
ด้วย
น้อย

เห็นด้วย
น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

วัสดุอุปกรณ์ด้าน ICT (Hardware : Server,
PC, Notebook, UPS, Printer etc)
1.1 ปริมาณเพียงพอ
1.2 ประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน
1.3 สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
ระบบปฏิบัติการด้าน ICT (Software :
ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมป้องกันไวรัส etc)
2.1 ปริมาณเพียงพอ
2.2 ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
2.3 ประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน
2.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
1

หัวหนากลุม/ฝาย/งาน
ความคิดเห็น
ลําดับที่
3

รายการ

เห็นด้วย
มากที่สุด

เห็นด้วย
มาก

เห็นด้วย
ปาน
กลาง

เห็น
ด้วย
น้อย

เห็นด้วย
น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

การให้บริการระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
3.1 ปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน
3.2 ประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน
3.3 สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

7. ความพร้อมใช้ของระบบงานที่กรมฯ พัฒนาขึ้น
(โปรดกรอกหมายเลขที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดลงในช่องระบบงานที่เกี่ยวข้องกับท่าน
5=เห็นด้วยมากที่สุด, 4=เห็นด้วยมาก, 3=เห็นด้วยปานกลาง, 2=เห็นด้วยน้อย และ 1=เห็นด้วยน้อยที่สุด)
ความคิดเห็น
ลําดับที่

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

ชื่อระบบงาน

ตรงตาม
ความ
ต้องการ

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน

สนับสนุน
การ
ปฏิบัติงาน
อย่าง
ต่อเนื่อง

ระบบสารบรรณออนไลน์ (Contents)
ระบบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (SENAC)
ระบบครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ (DOC)
ระบบบริหารงบประมาณ
ระบบ KPI Reporter
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (ITC Service Online)
ระบบสมาชิกเครือข่าย (Domain)
ระบบบุคลากร (DPIS)

8. ท่านทราบหรือไม่ว่าหน่วยงานของท่านมีการดําเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในข้อใดต่อไปนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
...........8.1 นโยบายการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
...........8.2 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
...........8.3 แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
...........8.4 ระเบียบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย พ.ศ. 2554
...........8.5 แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
...........8.6 แผนการจัดการหรือแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan)
...........8.7 อื่นๆ ระบุ..............................................................................................................................................
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หัวหนากลุม/ฝาย/งาน
ส่วนที่ 3 การประเมินกระบวนการ (Process evaluation)
9.บุคลากรในกลุ่มงานของท่านมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้าน ICT หรือไม่
มี (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
...........9.1 การวางแผนการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ/หน่วยงาน
...........9.2 ใช้ระบบงานที่กรมฯพัฒนาขึ้นพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
...........9.3 ใช้ระบบงานที่หน่วยงานท่านพัฒนาขึ้นพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
...........9.4 ควบคุม กํากับ ติดตาม ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
...........9.5 อื่นๆ ระบุ..............................................................................................................................................
ไม่มี
10.การพัฒนาบุคลากร สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้าน ICT ของหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 4 การประเมินผลที่ได้ (Output evaluation)
11.บุคลากรของกลุ่มงานนําความรู้ความสามารถที่ได้รับการพัฒนา ไปประยุกต์ใช้หรือไม่ อย่างไร
...........11.1 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส ระบุ.........................................
........................................................................................................................................................
...........11.2 หลักสูตรระบบงานที่กรมฯ พัฒนาขึ้น (สารบรรณ,ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ (DOC),
KPI Reporter, ระบบบริหารงบประมาณ etc) ระบุ.......................................................................
........................................................................................................................................................
...........11.3 หลักสูตรการอบรมการใช้งานระบบ Video Conference ระบุ......................................................
........................................................................................................................................................
...........11.4 อื่นๆ ระบุ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ส่วนที่ 5 การประเมินผลลัพธ์ (Outcome evaluation)
12.ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด)

ประเด็นความพึงพอใจ

พอใจ
มาก
(5)

ระดับความพึงพอใจ
พอใจ พอใจน้อย ไม่
จน
พอใจ
เกือบจะ
ไม่พอใจ
(3)
(2)
(4)

ไม่
พอใจ
มาก
(1)

12.1 กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1) ขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบและเหมาะสม
2) ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ
3) ช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
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หัวหนากลุม/ฝาย/งาน

ประเด็นความพึงพอใจ

พอใจ
มาก
(5)

ระดับความพึงพอใจ
พอใจ พอใจน้อย ไม่
จน
พอใจ
เกือบจะ
ไม่พอใจ
(3)
(2)
(4)

ไม่
พอใจ
มาก
(1)

12.2 เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
1) ความเหมาะสมในการสื่อสาร/ประสานงาน
2) ความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
3) ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคําถาม ชี้แจง
ข้อสงสัย ให้คําแนะนํา ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นต้น
4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบตั ิหน้าที่ ความโปร่งใสตรวจสอบได้
5) การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
12.3 สิ่งอํานวยความสะดวก
1) การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการเช่น กล่องรับความเห็น
แบบสอบถาม เป็นต้น
2) ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น
12.4 คุณภาพของการให้บริการ
1) การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ
2) ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ
3) ผลการบริการในภาพรวม

13.ความพึงพอใจต่อการเข้าถึงระบบ ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด)

ประเด็นความพึงพอใจ

พอใจ
มาก
(5)

ระดับความพึงพอใจ
พอใจ พอใจน้อย ไม่
พอใจ
จน
เกือบจะ
ไม่พอใจ
(4)
(2)
(3)

ไม่
พอใจ
มาก
(1)

13.1 ความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน
13.2 ความง่ายต่อการใช้งาน
13.3 ความปลอดภัยของข้อมูล
13.4 ความถูกต้อง เชื่อถือได้และความทันสมัยของข้อมูล
13.5 ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
13.6 ความเหมาะสมต่อการใช้งาน
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หัวหนากลุม/ฝาย/งาน
14. ปัญหาอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
15. ข้อเสนอแนะ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
 ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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บุคลากรหน่วยงาน
แบบสอบถามการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552-2556
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทําแบบสอบถามฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552-2556 จึงขอความกรุณาจากท่านตอบแบบสอบถาม
ตามข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ในการนําข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนแม่บทฯ ฉบับต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหน่วยงาน.....................................................................................................................................................................
2. อายุราชการ/อายุงาน
ต่ํากว่า 5 ปี
5-10 ปี
10-15 ปี
15 ปีขึ้นไป
ส่วนที่ 2 การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input evaluation)
3. ท่านได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้าน ICT หรือไม่ อย่างไร
ได้ เหตุผล……..……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ไม่ได้ เหตุผล............................................................................................................................................................
4. ความพร้อมใช้ของวัสดุอุปกรณ์ด้าน ICT (Hardware, Software และระบบเครือข่าย) ในการปฏิบัติงาน
(โปรดทําเครื่องหมาย 3 ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด)
ความคิดเห็น
ลําดับที่

1

2

3

รายการ

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด
(5)

เห็น
ด้วย
มาก
(4)

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง
(3)

เห็น
ด้วย
น้อย
(2)

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด
(1)

วัสดุอุปกรณ์ด้าน ICT (Hardware : Server,
PC, Notebook, UPS, Printer etc)
1.1 ปริมาณเพียงพอ
1.2 ประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน
1.3 สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
ระบบปฏิบัติการด้าน ICT (Software :
ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมป้องกันไวรัส etc)
2.1 ปริมาณเพียงพอ
2.2 ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
2.3 ประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน
2.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
การให้บริการระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
3.1 ปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน
3.2 ประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน
3.3 สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

1

บุคลากรหน่วยงาน
5. ความพร้อมใช้ของระบบงานที่กรมฯ พัฒนาขึ้น
(โปรดกรอกหมายเลขที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดลงในช่องระบบงานที่เกี่ยวข้องกับท่าน
5=เห็นด้วยมากที่สุด, 4=เห็นด้วยมาก, 3=เห็นด้วยปานกลาง, 2=เห็นด้วยน้อย และ 1=เห็นด้วยน้อยที่สุด)
ความคิดเห็น
ลําดับที่

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

ชื่อระบบงาน

ตรงตาม
ความ
ต้องการ

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน

สนับสนุน
การ
ปฏิบัติงาน
อย่าง
ต่อเนื่อง

ระบบสารบรรณออนไลน์ (Contents)
ระบบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (SENAC)
ระบบครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ (DOC)
ระบบบริหารงบประมาณ
ระบบ KPI Reporter
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (ITC Service Online)
ระบบสมาชิกเครือข่าย (Domain)
ระบบบุคลากร (DPIS)

ส่วนที่ 3 การประเมินกระบวนการ (Process evaluation)
6.บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้าน ICT หรือไม่ อย่างไร
มี
...........6.1 การวางแผนการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ/หน่วยงาน
...........6.2 ใช้ระบบงานที่กรมฯพัฒนาขึ้นพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
...........6.3 ใช้ระบบงานที่หน่วยงานท่านพัฒนาขึ้นพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
...........6.4 ควบคุม กํากับ ติดตาม ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
...........6.5 อื่นๆ ระบุ........................................................................................................................................
ไม่มี
7.การพัฒนาบุคลากร สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานด้าน ICT ของหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 4 การประเมินผลที่ได้ (Output evaluation)
8.บุคลากรของหน่วยงานนําความรู้ความสามารถที่ได้รับการพัฒนา ไปประยุกต์ใช้อย่างไร
...........8.1 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส ระบุ.............................................
...........................................................................................................................................................
...........8.2 หลักสูตรระบบงานที่กรมฯ พัฒนาขึ้น (สารบรรณ,ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ (DOC),
KPI Reporter, ระบบบริหารงบประมาณ etc) ระบุ..........................................................................
...........................................................................................................................................................
...........8.3 หลักสูตรการอบรมการใช้งานระบบ Video Conference ระบุ...........................................................
.........................................................................................................................................................
...........8.4 อื่นๆ ระบุ............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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บุคลากรหน่วยงาน
ส่วนที่ 5 การประเมินผลลัพธ์ (Outcome evaluation)
9. ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด)
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความพึงพอใจ

พอใจ
มาก
(5)

พอใจ พอใจน้อย ไม่
พอใจ
จน
เกือบจะ
ไม่พอใจ
(4)
(2)
(3)

ไม่
พอใจ
มาก
(1)

9.1 กระบวนการ/ขัน้ ตอนการให้บริการ
1) ขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบและเหมาะสม
2) ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ
3) ช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
9.2 เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
1) ความเหมาะสมในการสื่อสาร/ประสานงาน
2) ความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
3) ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคําถาม
ชี้แจงข้อสงสัย ให้คําแนะนํา ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
น่าเชื่อถือ เป็นต้น
4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ความโปร่งใสตรวจสอบได้
5) การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
9.3 สิ่งอํานวยความสะดวก
1) การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการเช่น กล่องรับความเห็น
แบบสอบถาม เป็นต้น
2) ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น
9.4 คุณภาพของการให้บริการ
1) การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ
2) ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ
3) ผลการบริการในภาพรวม
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บุคลากรหน่วยงาน
10.ความพึงพอใจต่อการเข้าถึงระบบ ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด)
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความพึงพอใจ

พอใจ
มาก
(5)

พอใจ พอใจน้อย ไม่
จน
พอใจ
เกือบจะ
ไม่พอใจ
(3)
(2)
(4)

ไม่
พอใจ
มาก
(1)

10.1 ความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน
10.2 ความง่ายต่อการใช้งาน
10.3 ความปลอดภัยของข้อมูล
10.4 ความถูกต้อง เชื่อถือได้และความทันสมัยของข้อมูล
10.5 ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
10.6 ความเหมาะสมต่อการใช้งาน
11. ปัญหาอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
12. ข้อเสนอแนะ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
 ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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