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บทสรุปสาํหรบัผูบ้รหิาร 
  

โครงการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประจําปี
งบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทราบระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจ
และพัฒนาการให้บริการ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ความเช่ือมั่น ตลอดจนความคิดเห็นต่อศูนย์คุณธรรม 
เพ่ือวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาและนําเสนอข้อเสนอแนะสําหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของ
ศูนย์คุณธรรม โดยใช้วิธีการวิจัยผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีจํานวนตัวอย่างทั้งสิ้น 530 ราย 
ประกอบด้วย กลุ่มองค์กรเครือข่าย 500 ราย และกลุ่มประชาชนทั่วไป 30 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
คือ แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างที่แน่นอน เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Telephone Interview) 
เป็นวิธีการหลัก ดําเนินการในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม–6 สิงหาคม 2564 จากการสํารวจ สรุปผลได้ดังน้ี 
 
 1. ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการจาก
ค่าเป้าหมาย 80% 
 ระดับความสําเร็จของความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ เมื่อพิจารณาจากคะแนนความพึงพอใจ
โดยรวมต่อศูนย์คุณธรรม พบว่า สูงกว่าเป้าหมายและอยู่ในระดับ “มากที่สุด” (คะแนนเฉลี่ย 90.6%) 
โดยระดับความสําเร็จในกลุ่มองค์กรเครือข่าย (90.8%) สูงกว่ากลุ่มประชาชนท่ัวไป (86.7%) และเมื่อจําแนก
ตามกลุ่มย่อยพบว่า ระดับความสําเร็จสูงกว่าเป้าหมายทุกกลุ่ม (คะแนนเฉล่ีย 88.9%-93.6%) โดยเฉพาะกลุ่ม
ภาคการศึกษา (93.6%) นอกจากนี้ยังพบว่า ระดับความสําเร็จจากการให้บริการในปี 2564 สูงขึ้นกว่าปี 2563 
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 2. สรุปผลสําคัญจากผลการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการของ
ศูนย์คุณธรรม ประจําปี 2564  
 

ประเด็นการสํารวจ สรุปผลสําคัญจากการสํารวจ 
1. การรับรู้ต่อแบรนด์ศูนย์คุณธรรม  
1.1 การรับรู้ต่อแบรนด์ศูนย์คุณธรรม
ในฐานะองค์กรท่ีแสดงบทบาท
ในการส่งเสริมคุณธรรมเรื่อง
ความพอเพียง มีวินัย สุจริต และ
จิตอาสา ในสังคมไทยได้ดีท่ีสุด 

- ศูนย์คุณธรรมดําเนินงานสอดคล้องกับภารกิจหลักหรือ Positioning ขององค์กรได้ดี เพราะเป็นองค์กร
ท่ีกลุ่มตัวอย่างรับรู้ต่อบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
ในสังคมไทยได้ดีท่ีสุด (38.1%) มากกว่าการรับรู้ต่อองค์กรอ่ืนๆ อย่างชัดเจน อีกท้ังยังเป็นท่ีรับรู้มากกว่า
ปี 2563 มาก (ปี 2564=38.1% : ปี 2563=12.6%) 
- กลุ่มองค์กรเครือข่าย (39.0%) รับรู้มากกว่ากลุ่มประชาชนท่ัวไป (23.3%)  
- กลุ่มท่ีรู้จักศูนย์คุณธรรมมากข้ึนจากการใช้บริการ/ร่วมกิจกรรมของศูนย์คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 
มีแนวโน้มรับรู้มากขึ้นว่าศูนย์คุณธรรมเป็นองค์กรท่ีแสดงบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมเรื่อง
ความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ในสังคมไทยได้ดีท่ีสุด  

** สสส. และกรมการศาสนา เป็นคู่เทียบสําคัญของศูนย์คุณธรรมในฐานะองค์กรท่ีแสดงบทบาท
ในการส่งเสริมคุณธรรมเร่ืองความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ในสังคมไทยได้ดีท่ีสุด 
ในมุมมองของกลุ่มองค์กรเครือข่ายประเภทภาคธุรกิจเอกชน (รับรู้ต่อ สสส. 14.1%) และกลุ่มภาค
ศาสนา (รับรู้ต่อกรมการศาสนา 16.7%) เนื่องจากมีภารกิจหลักบางส่วนทับซ้อนกับศูนย์คุณธรรม

1.2 บทบาทในการส่งเสริม
คุณธรรมในสังคมไทยเรื่อง
ความพอเพียง มีวินัย สุจริต 
และจิตอาสาของศูนย์คุณธรรม
เปรียบเทียบกับคู่เทียบหลัก 

- ศูนย์คุณธรรม แสดงบทบาทได้ดีกว่าคู่เทียบหลักทุกองค์กรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
(คะแนนเฉลี่ย 4.53) เช่นเดียวกนักับความคิดเห็นในกลุ่มองค์กรเครือข่ายและกลุ่มประชาชนท่ัวไป  

** รองลงมา ได้แก่ กรมการศาสนาและสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
หมายเหตุ: คู่เทียบหลักท่ีนํามาประเมินเปรียบเทียบ ได้แก่ กรมการศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ ป.ป.ช. 

1.3 ปัจจัยที่ทําให้รับรู้ต่อการ
เป็ นองค์ กร ท่ีแสดงบทบาท
ในการส่งเสริมคุณธรรมเรื่อง
ความพอเพียง มีวินัย สุจริต 
และจิตอาสา  ในสังคมไทย
ได้ดีท่ีสุด 

- ปัจจัยท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ต่อแบรนด์ขององค์กรให้มีความโดดเด่นในการส่งเสริมคุณธรรม
เรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ในสังคมไทยได้ดีท่ีสุดคือ การแสดงออกท่ีชัดเจนผ่าน
การเผยแพร่ข้อมูลรวมท้ังการทํากิจกรรมต่างๆ และการกําหนดให้เป็นภารกิจหลักขององค์กรคือ 
การให้ความรู้/ขับเคลื่อน/จัดกิจกรรม/ลงพ้ืนท่ี/อบรมเรื่องคุณธรรม (34.4%) การเป็นหน่วยงานหลัก/
มีภารกิจหลักในการส่งเสริมคุณธรรมท่ีชัดเจน/มีประสิทธิภาพทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (21.3%) 
การขับเคลื่อน/ส่งเสริมเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา (15.3%) เป็นต้น 

1.4 จุดเด่นของศูนย์คุณธรรม
ท่ีทําให้รับรู้ ว่าเป็นองค์กรท่ี
แสดงบทบาทในการส่งเสริม
คุณธรรมเรื่องความพอเพียง 
มี วินัย  สุจริต  และจิตอาสา
ในสังคมไทยได้ดีท่ีสุด 

- การให้ความรู้/ขับเคลื่อน/จัดกิจกรรม/ลงพ้ืนท่ี/อบรมเรื่องคุณธรรม (43.6%)  
- การเป็นหน่วยงานหลัก/มีภารกิจหลักในการส่งเสริมคุณธรรมท่ีชัดเจน/มีประสิทธิภาพทั้งในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน (28.2%)  
- การขับเคลื่อน/ส่งเสริมเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา (16.3%) เป็นต้น 
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ประเด็นการสํารวจ สรุปผลสําคัญจากการสํารวจ 
2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และสื่อของศูนย์คุณธรรม 
2.1 การรับรู้ข้อมูล/ข่าวสาร
จากศูนย์คุณธรรม 

- ข้อมูล/ข่าวสารที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงได้มากท่ีสุดสอดคล้องกับการรับรู้บทบาทของศูนย์คุณธรรม
คือ การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม 4 ประการ เรื่องพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา (คะแนนเฉลี่ย 4.33) 
แต่การเข้าถึงลดลงจากปี 2563 

** ข้อมูล/ข่าวสารเร่ืองการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เข้าถึงได้น้อยกว่าเร่ืองอ่ืนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (คะแนนเฉล่ีย 3.85 โดยเข้าถึงได้ไม่มากในกลุ่มภาคธุรกิจเอกชน) 
แต่ได้รับการรับรู้มากข้ึนกว่าปี 2564 (คะแนนเฉลี่ยปี 2564 คือ 3.85 : ปี 2563 คือ 3.20) 
** ข้อมูล/ข่าวสารเร่ืองการผลิตสื่อ องค์ความรู้ด้านการส่งเสริม เพ่ือสนับสนุนนโยบายและ
องค์ความรู้ตามประเด็นทางสังคม เข้าถึงได้ไม่มากในกลุ่มประชาชนท่ัวไป และได้รับการรับรู้ลดลง
จากปี 2563 มากกว่าเร่ืองอ่ืน (คะแนนเฉลี่ยปี 2564 คือ 3.98 : ปี 2563 คือ 4.35) 

- การทําให้รู้จักศูนย์คุณธรรมมากข้ึน มีผลให้รับรู้ข้อมูล/ข่าวสารต่างๆ ของศูนย์ธรรมมากข้ึน 
 

2.2 การรับรู้ต่อกิจกรรมของ
ศูนย์คุณธรรม 

- กิจกรรมท่ีรู้จักสอดคล้องกับการรับรู้ข้อมูล/ข่าวสารจากศูนย์คุณธรรมคือ รู้จักกิจกรรม ให้ความรู้/อบรม
หลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม (99.4%) สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ (85.5%) เวทีเสวนาวิชาการทางระบบ 
Online (83.0%)  

** รู้จักกิจกรรมจังหวัดคุณธรรม (75.7%) น้อยกว่ากิจกรรมอ่ืน โดยเฉพาะในกลุ่มองค์กรเครือข่าย
ภาคธุรกิจเอกชนและภาคการศึกษา ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีรับรู้น้อยลงกว่าปี 2563 (ปี 2564 รู้จัก 
75.7% : ปี 2563 รู้จัก 84.8%) 

- การทําให้รู้จักศูนย์คุณธรรมมากข้ึน มีผลให้รู้จักกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์คุณธรรมมากข้ึน 
2.3 การรับรู้ ต่อสื่อของ
ศูนย์คุณธรรม 

- สื่อองค์ความรู้เป็นท่ีรับรู้อย่างกว้างขวาง ได้แก่ ประเภทหนังสือ/โปสเตอร์รณรงค์/VDO/คลิปรายการ
ส่งเสริมคุณธรรมท่ีเผยแพร่ทาง Social Media (97.5%) และประเภทหนังสือ/โปสเตอร์รณรงค์/VDO/
คลิปรายการส่งเสริมคุณธรรมท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของศูนย์คุณธรรม (93.4%)  

** แม้ว่า Application “Moral Touch” เป็นท่ีรู้จักน้อยกว่าสื่ออ่ืน แต่รู้จักมากข้ึนกว่าปี 2563 
อย่างชัดเจน (ปี 2564 รู้จัก 48.7% : ปี 2563 รู้จัก 11.0%) อย่างไรก็ตามจะสังเกตได้ว่าการรู้จัก 
Application “Moral Touch” ไม่สอดคล้องกับระดับการรู้จักศูนย์คุณธรรม ดังนั้นจึงนับว่าเป็น
เครื่องมือสําคัญในการทําให้กลุ ่มเป้าหมายเข้าถึงศูนย์คุณธรรมได้ง่ายโดยไม่ต้องผ่านการร่วม
กิจกรรมของศูนย์คุณธรรม 

3. ความพึงพอใจต่อศูนย์คุณธรรม  
3.1 ความพึงพอใจโดยรวมต่อ
ศูนย์คุณธรรม 

- ภาพรวมในปี 2564 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรมในระดับ “มากท่ีสุด” 
(คะแนนเฉลี่ย 4.53) เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 (คะแนนเฉลี่ย 4.47) 
- กลุ่มองค์กรเครือข่าย  (คะแนนเฉลี่ย 4.54) มีความพึงพอใจโดยรวมมากกว่ากลุ่มประชาชน
ท่ัวไป (คะแนนเฉลี่ย 4.33) 
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3.2 ความพึงพอใจต่อบริการ
และบทบาทหน้าท่ีแต่ละเรื่อง
ของศูนย์คุณธรรม 

- พึงพอใจโดยรวมต่อบริการแต่ละด้านอยู่ในระดับ “มาก-มากท่ีสุด” (คะแนนเฉลี่ย 4.30–4.74) 
- เรื่องท่ีพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ได้แก่ 

อันดับหนึ่ง ความสุภาพของกิริยา/มารยาทในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี (Mastery) (คะแนนเฉลี่ย 4.74) 
อันดับสอง การให้บริการอย่างเต็มความสามารถและรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของเจ้าหน้า ท่ี 
(Responsibility) (คะแนนเฉลี่ย 4.69) 
อันดับสาม การให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี (Leadership) 
ความชัดเจนและเพียงพอในการให้ข้อมูล/คําแนะนํา/คําปรึกษาของเจ้าหน้าท่ี (Originality) 
(คะแนนเฉลี่ย 4.68 เท่ากัน) 

- เรื่องท่ีพึงพอใจน้อยกว่าเร่ืองอ่ืนคือ ความง่าย/สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ได้แก่ 
- ความง่าย/สะดวกของประชาชนทั่วไปในการเข้าถึง/ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณธรรมผ่านบุคคล/
เครือข่าย/หน่วยงานต่างๆ (คะแนนเฉลี่ย 4.30)  
- ความง่าย/สะดวกของกลุ่มองค์กรเครือข่ายรวมทั้งประชาชนทั่วไปในการเข้าถึง/ได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับคุณธรรมทาง Website, Mobile Application, Facebook, Line ของศูนย์คุณธรรม 
(คะแนนเฉลี่ย 4.39) 
** พบข้อสังเกตว่า การรู้จักศูนย์คุณธรรมมากข้ึนจากการร่วมกิจกรรมกับศูนย์คุณธรรมนานขึ้น 
ไม่ได้ส่งผลให้มีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น โดยพบว่า กลุ่มที่รู ้จักศูนย์คุณธรรมเป็นอย่างดี มีความ
พึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มท่ีรู้จักค่อนข้างดีและปานกลาง ชี้ให้เห็นว่าศูนย์คุณธรรมยังคงต้องให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาการให้บริการให้เหนือความคาดหวังและเห็นผลได้ชัดมากข้ึนกว่าปัจจุบัน 

- เม่ือเปรียบเทียบผลการสํารวจในปี 2564 กับปี 2563 พบว่าความพึงพอใจของกลุ่มองค์กรเครือข่าย
เพิ่มขึ้นทุกเรื่อง แตกต่างจากกลุ่มประชาชนทั่วไปที่พึงพอใจลดลงเป็นส่วนใหญ่ โดยพึงพอใจลดลงมาก
ท่ีสุด 3 อันดับแรกในเรื่องต่อไปนี้  

- การได้รับความรู้ด้านคุณธรรมที่นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ (คะแนนเฉลี่ยปี 2564 คือ 4.33 : ปี 
2563 คือ 4.57) ซ่ึงเป็นสาเหตุสําคัญท่ีทําให้รู้สึกพึงพอใจ “มาก” 
- ความสมํ่าเสมอ สะดวกและรวดเร็วในการให้ข้อมูล/ข่าวสารเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม (คะแนนเฉลี่ยปี 
2564 คือ 4.27 : ปี 2563 คือ 4.47) 
- ความชัดเจนและเพียงพอในการให้ข้อมูล/คําแนะนํา/คําปรึกษาของเจ้าหน้าท่ี (Originality) 
(คะแนนเฉลี่ยปี 2564 คือ 4.37 : ปี 2563 คือ 4.48) 

3.3 ปัจจัยที่ส่งผลให้พึงพอใจ
ต่อศูนย์คุณธรรรม ในระดับ 
“มาก” 

- ประโยชน์ท่ีได้รับ เป็นสาเหตุสําคัญท่ีสุดท่ีทําให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากคือ ข้อมูลเป็นประโยชน์ 
นําไปใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรเครือข่าย/ใช้ในองค์กร/ใช้ในชีวิตประจําวันได้ (36.2%) รองลงมา ได้แก่ 
เจ้าหน้าท่ีเอาใจใส่/กระตือรือร้น/ทุ่มเท/รวดเร็วในการให้บริการ/ช่วยเหลือ/ติดตาม/ประสานงานในการ
ให้บริการ/การแจ้งข้อมูล (20.7%) และจัดกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง/ชัดเจน (13.4%) เป็นต้น  
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4. ความเชื่อม่ันต่อเป้าหมายและวิสยัทัศน์ของศูนย์คุณธรรม 
4.1 ความเชื่อมั่นโดยรวมต่อ
ศูนย์คุณธรรม 

- โดยรวมศูนย์คุณธรรมได้รับความเชื่อม่ันในระดับ “มากท่ีสุด” (คะแนนเฉลี่ย 4.58) แต่ความเชื่อม่ันของกลุ่ม
ประชาชนท่ัวไปลดลงจากปี 2563 (ปี 2564 เชื่อม่ัน 4.30 : ปี 2563 เชื่อม่ัน 4.50) 
- กลุ่มองค์กรเครือข่ายเชื่อม่ันต่อศูนย์คุณธรรมมากกว่ากลุ่มประชาชนท่ัวไป (คะแนนเฉลี่ย 4.60 : 4.30 
ตามลําดับ)  

** ท้ังนี้พบว่า องค์กรเครือข่ายประเภทภาคธุรกิจเอกชน มีความเชื่อม่ันน้อยกว่าองค์กรเครือข่าย
กลุ่มอ่ืน (คะแนนเฉลี่ย 4.48) 

4.2 ความเชื่อม่ันต่อวิสัยทัศน์
และเป้าหมายของศูนย์คุณธรรม
แต่ละเรื่อง 

- มีความเชื่อม่ันต่อแต่ละเรื่องในระดับมาก-มากท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ย 4.56-4.61) ดังนี้ 
อันดับหนึ่ง (วิสัยทัศน์) การเป็นองค์กรส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมด้วยองค์ความรู้
และนวัตกรรม เพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.61) 
อันดับสอง (เป้าหมาย) การเป็นองค์กรต้นแบบของการส่งเสริมคุณธรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.60) 
อันดับสาม (เป้าหมาย) การส่งเสริมองค์กรคุณธรรมเพ่ือให้องค์กรต่างๆ และประชาชน มีพฤติกรรม
ดีท่ีพึงประสงค์ (คะแนนเฉลี่ย 4.56) 

- อย่างไรก็ตามพบว่า กลุ่มประชาชนทั่วไป มีความเชื่อมั่นต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายของศูนย์คุณธรรม
ลดลงจากปี 2563 ทุกเรื่อง สอดคล้องกับความพึงพอใจท่ีลดลง 

** พบข้อสังเกตว่า การรู้จักศูนย์คุณธรรมมากข้ึนจากการร่วมกิจกรรมกับศูนย์คุณธรรมนานข้ึน ไม่ได้
ส่งผลให้มีความเชื่อม่ันต่อศูนย์คุณธรรมมากข้ึน โดยพบว่า กลุ่มท่ีรู้จักศูนย์คุณธรรมปานกลางและ
ค่อนข้างรู้จักดี มีความเชื่อม่ันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของศูนย์คุณธรรมมากกว่ากลุ่มอื่นทุกเรื่อง 
ในขณะที่กลุ่มท่ีรู้จักศูนย์คุณธรรมอย่างดี มีความเชื่อม่ันน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนทุกเรื่อง 

5. ความคิดเห็นต่อศูนย์คุณธรรม  
5.1 เนื้อหา/ความรู้ท่ีต้องการ
ใ ห้ศูนย์คุณธรรมเผยแพร่ 
สู่สังคมให้มากขึ้น 

- กลุ่มองค์กรเครือข่ายต้องการให้เผยแพร่เรื่องท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึนคือ คุณธรรม/จริยธรรมในเด็ก 
ครอบครัว สังคม/โครงงานคุณธรรม (16.4%) ความมีวินัย (14.2%) และการมีจิตอาสาท่ีแสดงออกถึงการ
เสียสละ/แบ่งปัน/ช่วยเหลือสงัคม (12.5%) เป็นต้น  
- ขณะท่ีกลุ่มประชาชนท่ัวไปยังคงต้องการให้เผยแพร่เรื่องเนื้อหา/ความรู้ท่ีครอบคลุมท้ังเรื่องความมีวินัย 
พอเพียง สุจริต จิตอาสา มากท่ีสุด (23.3%) 

5.2 ช่องทาง/สื่อที่ควรเผยแพร่
ข้ อมู ลเก่ี ยวกั บคุ ณธรรมท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์โควิด-19 

- Social Media ซ่ึงเป็นท่ีนิยมใช้กันท่ัวไปและเข้าถึงได้ง่าย/สะดวก ได้แก่ Facebook ของศูนย์คุณธรรม 
(66.4%) 
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5.3 สิ่งที่ควรดําเนินการเพ่ือ
สนั บ สนุ น ใ ห้ กลุ่ ม อ ง ค์ ก ร
เครื อข่ ายสร้ า ง เครื อข่ าย
องค์กรคุณธรรม 

- กลุ่มองค์กรเครือข่าย มีความต้องการให้ศูนย์คุณธรรมสนับสนุนในเรื่องท่ีไม่แตกต่างจากปี 2563 ท่ีผ่าน
มาคือ การมีวิทยากรมาอบรมให้/จัดกิจกรรมให้หน่วยงานโดยตรง (16.6%) รองลงมาต้องการให้
สนับสนุน/จัดทําสื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนสนใจเรียนเร่ืองคุณธรรม
มากข้ึน เช่น สื่อออนไลน์/VDO (15.2%) และสนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่คุณธรรม/จัดกิจกรรม
ต่างๆ (10.2%) 

6. สรุปบริการและบทบาทหน้าที่ของศูนย์คุณธรรมที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง จากการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจร่วมกับ
ค่าความสัมพันธ์กับการเพิ่ม/ลดความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง 
6.1 ควรปรับปรุง ได้แก่ การ
สนับสนุนให้เกิดการขยาย
เครือข่าย ความง่าย/สะดวก
ในการเข้าถึง/ได้รับข้อมูล
เก่ียวกับคุณธรรม 

3.2 (กลุ่มองค์กรเครือข่าย) การเชื่อมโยงองค์กรเครือข่ายให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3.3 (กลุ่มองค์กรเครือข่าย) การยกย่ององค์กรเครือข่ายเป็นแบบอย่าง/แหล่งเรียนรู้ 
4.1 ความง่าย/สะดวกในการเข้าถึง/ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณธรรมทาง Website, Mobile Application, Facebook, Line 
4.2 (กลุ่มประชาชนทั่วไป) ความง่าย/สะดวกในการเข้าถึง/ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณธรรมผ่านบุคคล/เครือข่าย/
หน่วยงานต่างๆ  
4.3 ความสมํ่าเสมอ สะดวกและรวดเร็วในการให้ข้อมูลเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 

6.2 ควรรักษาและพัฒนาให้
ดียิ่งขึ้น ได้แก่ การให้ข้อมูล/
ข่าวสารที่นําไปใช้งานได้จริง
ในการขยายเครือข่ายและใช้
ในชีวิตประจําวัน 

2.4 ความชัดเจน เพียงพอในการให้ข้อมูล/คําแนะนํา (Originality) 
3.1 (กลุ่มองค์กรเครือข่าย) การส่งเสริมให้องค์กรเครือข่ายดําเนินงานได้จริง 
3.4 การเป็นหน่วยงานกลางให้ความรู้วิชาการ/กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม 
3.5 การส่งเสริมให้เกิดองค์กรคุณธรรมและสังคมคุณธรรม 
5.1 (กลุ่มองค์กรเครือข่าย) การได้รับความรู้ไปถ่ายทอด/ใช้ประโยชน์ทําให้เกิดองค์กร/สังคมคุณธรรม 
5.2 การได้รับความรู้ด้านคุณธรรมท่ีนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

6.3 ควรรักษาไว้ ได้แก่ บริการ
ของเจ้าหน้าท่ี 

1.1 (กลุ่มองค์กรเครือข่าย) ความสะดวก/รวดเร็วในการติดต่อ/ประสานงาน 
1.2 (กลุ่มองค์กรเครือข่าย) ความสะดวก/รวดเร็วของข้ันตอนในการใช้บริการ 
2.1 การให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน (Leadership) 
2.2 การให้ความช่วยเหลือ (Altruism) 
2.3 การให้บริการเต็มความสามารถและรับผิดชอบ (Responsibility) 
2.5 ความสุภาพของกิริยา/มารยาท (Mastery) 
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 3. ข้อเสนอแนะต่อศูนย์คุณธรรมเพื่อเพิ่มความพึงพอใจโดยรวมและตอบสนองวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์ 
 
  ด้านการสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ศูนย์คุณธรรม 

3.1 แสดงบทบาทส่งเสริมคุณธรรมเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ในสังคมไทย
ที่เป็นรูปธรรม มีความแตกต่างจากภารกิจหรือบทบาทขององค์กรคู่เทียบหลักคือ กรมการศาสนา สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นต้น เพ่ือให้มีอัตลักษณ์หรือ Positioning ที่ชัดเจน เป็นที่รับรู้จดจํา ไม่มีองค์กรอ่ืน
มาทดแทนได้ และเป็นแกนหลัก ในการส่งเสริมคุณธรรมเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ในสังคมไทย 

 
  ด้านการสื่อสาร 

3.2 กําหนดกลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มคือ กลุ่มองค์กรเครือข่าย
ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทภาคธุรกิจเอกชน และกลุ่มประชาชนทั่วไป เพ่ือกําหนดการให้ข้อมูล/ข่าวสาร
ต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ รวมท้ังการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและเข้าถึงแต่ละกลุ่มได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความพึงพอใจ
ต่อเรื่องการรับรู้ต่อข้อมูล/ข่าวสาร/กิจกรรมของศูนย์คุณธรรม โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนทั่วไป 

3.3 ให้น้ําหนักในการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มต่อไปนี้มากขึ้นคือ องค์กรเครือข่ายประเภท
ภาคธุรกิจเอกชน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ซึ่งมีการรับรู้และพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 

3.4 ออกแบบเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารที่เฉพาะเจาะจง ชัดเจน เป็นรูปธรรมมากขึ้น ไม่เป็นวิชาการ
เกินไป เพ่ือให้นําไปใช้เผยแพร่และปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้ง่าย เช่น นําเสนอเหตุการณ์ในสังคม ที่สะท้อนถึง
ความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ที่มีการเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเป็นเน้ือหาที่นําไปปฏิบัติได้
ลงลึกถึงกลุ่มครอบครัว เด็ก เยาวชน 

3.5 สื่อสารผ่านสื่อที่ต้นทุนน้อยแต่ได้ผลในวงกว้างคือ Social Media เพราะเป็นสื่อที่ใช้กันทั่วไป
ในชีวิตประจําวัน ทําให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มได้ง่ายและใช้ต้นทุนไม่สูง โดยออกแบบให้มี
ความเคลื่อนไหวต่างๆ ในสื่อเพ่ือสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้าง Engagement ของ
กลุ่มเป้าหมาย ให้มีการใช้บริการ/ร่วมกิจกรรมของศูนย์คุณธรรมอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการสื่อสารโดยผู้นําองค์กร
คือ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อํานวยการศูนย์คุณธรรม ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตลอดจน
เป็นแบบอย่างคนดี ที่เป็นที่ยอมรับในสังคม  

3.6 กระตุ้นให้เกิดการใช้งาน Application “Moral Touch” มากขึ้น โดยมีกิจกรรมที่ตรงกับ
ความชอบของกลุ่มเป้าหมาย เช่น Sticker Line แบบใหม่ๆ เป็นต้น  
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  ด้านการจัดกิจกรรม 
3.7 กิจกรรมที่ควรดําเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องคือ การจัดกิจกรรมและให้ข้อมูลข่าวสาร

ในระดับพื้นที่/สังคมกลุ่มย่อย เพื่อช่วยสนับสนุน/ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในเชิงลึกที่เข้าถึงกลุ่มย่อยต่างๆ 
ในสังคมมากขึ้น โดยส่งเสริมให้เข้าถึงสังคมระดับครอบครัวมากขึ้น 

 

ด้านการสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรเครือข่าย 
เรื่องสําคัญที่ควรดําเนินการยังคงไม่แตกต่างจากปี 2563 เน่ืองจากกลุ่มองค์กรเครือข่ายยังคงพบ

อุปสรรคในการดําเนินงานในเรื่องเดิม โดยควรพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 
3.8 หาแนวทางลดอุปสรรค เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มองค์กรเครือข่ายในพ้ืนที่ดําเนินงานได้จริงตามเป้าหมาย

ที่ศูนย์คุณธรรมกําหนด เพราะกลุ่มองค์กรเครือข่ายนับว่าเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันคุณธรรมลงสู่สังคม
กลุ่มย่อย ดังน้ี 

- จัดทําสื่อที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย เหมาะสมกับคนแต่ละกลุ่ม/วัย เพ่ือให้องค์กรเครือข่าย
เลือกนําไปใช้ในการเผยแพร่เรื่องคุณธรรมได้ตามความเหมาะสม 

- ประสานงานเพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงองค์กรเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง ทําให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

- เพ่ิมนํ้าหนักในการแสดงการยกย่ององค์กรเครือข่ายหรือบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านคุณธรรม เพ่ือกระตุ้นให้สังคมใช้เป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ เพ่ือต่อยอดพฤติกรรมด้านคุณธรรม 

- หาช่องทางประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินงานขององค์กรเครือข่ายคุณธรรม 

 

  ด้านการวัดผลการดําเนินงานที่ครอบคลุมวิสัยทัศน์และเป้าหมายทุกเรื่อง 
  3.9 เพ่ิมเติมการวัดผลในเร่ืองการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ตามวิสัยทัศน์ของศูนย์คุณธรรม  
  3.10 ติดตามและวัดผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองโดยยึดเป้าหมายของศูนย์คุณธรรม
รวมทั้งกิจกรรมที่ดําเนินการ เพื่อนําผลมาแก้ไขปัญหา พัฒนาการดําเนินการให้เห็นผลตามเป้าหมาย
อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การวัดตามเป้าหมายจากพันธกิจของศูนย์คุณธรรมในเรื่องต่อไปน้ี 
  - เพ่ือให้เครือข่ายทางสังคมปฏิบัติขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมได้สําเร็จตามแผน 
  - เพ่ือให้เครือข่ายทางสังคมเกิดการปฏิบัติขับเคลื่อนได้ตามบริบทของตนเอง 
  - เพ่ือให้เครือข่ายทางสังคมนําองค์ความรู้และนวัตกรรมไปขับเคลื่อน 

 - เพ่ือให้เครือข่ายทางสังคมนํามาตรฐานคุณธรรม (Guideline) ไปใช้ประเมินตนเองและ
พัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม  
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1.1 ท่ีมาของโครงการสํารวจ 
 
 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐในกํากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
ซึ่งจัดตั้งขึ้นและดําเนินการภายใต้พระราชกฤษฎีการจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 โดยมีภารกิจในการเชื่อมโยง ประสานงานและรณรงค์ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรม พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม
องค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมให้มีความรู้ความสามารถ
ในการปลูกฝังส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ซึ่งการดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรมที่ผ่านมา 
ศูนย์คุณธรรมให้ความสําคัญกับเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม
และชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นผู้รับบริการจากศูนย์คุณธรรม เพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมตามภารกิจของภาคส่วนต่างๆ น้ัน 
 ในปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ได้พิจารณา
เห็นชอบหลักการและกรอบแนวทางการประเมินองค์การมหาชน โดยมีองค์ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 4 ด้านคือ 1) ประสิทธิผลการดําเนินงาน 2) ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดําเนินงาน  
3) ศักยภาพองค์การมหาชนและ 4) การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ จากองค์ประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง 4 ด้าน ในด้านที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ (ข้อที่ 6.1 
คณะกรรมการกํากับให้องค์การมหาชนมีการดําเนินงานที่คํานึงถึงผู้รับบริการและจัดให้มีการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยผู้ประเมินภายนอกและมีผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่องานบริการของ
องค์การมหาชนร้อยละ 80 ขึ้นไป) ซึ่งกําหนดให้องค์การมหาชนทําการจัดหาผู้ประเมินจากภายนอกเป็น
ผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อภารกิจหลักขององค์การตามวัตถุประสงค์การจัดต้ัง 
 ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการกับผู้รับบริการของศูนย์คุณธรรม และเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการเพ่ิมมากขึ้น ศูนย์คุณธรรมจึงจัดให้มีการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการของศูนย์คุณธรรม 
ประจําปีงบประมาณ 2564 เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา  
 
 1. ศึกษาการรับรู้ต่อแบรนด์ศูนย์คุณธรรม ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และสื่อของศูนย์คุณธรรม 
 2. สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของศูนย์คุณธรรม และสาเหตุที่พึงพอใจน้อย 
ปานกลาง มาก: โดยประเมินจากคะแนน 1-5 ซึ่งมีความหมายดังน้ี 
 

 
 

 3. ศึกษาความเชื่อมั่นต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายของศูนย์คุณธรรม: โดยประเมินจากคะแนน 1-5 
ซึ่งมีความหมายดังน้ี 
 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

 

 4. ศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อศูนย์คุณธรรม 
 5. นําผลการสํารวจความพึงพอใจมาใช้ประกอบการวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการของ
ศูนย์คุณธรรม 
 6. นําผลการสํารวจมาวิเคราะห์และสรุปจุดเด่น จุดด้อยที่ควรปรับปรุงตามลําดับความเร่งด่วน 
 
1.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา  
 
 จากท่ีมาของการศึกษา วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายและวิธีการวิจัย ในการสํารวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการให้บริการของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ 2564 จึงมีกรอบแนวคิด
ในการศึกษา ดังแผนภาพต่อไปน้ี 
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1.4. ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 
 
 1.4.1 วิธีการวิจัย ในการสํารวจใช้วิธีการวิจัยแบบ Semi-qualitative โดยผสมผสานวิธีการวิจัย 2 วิธี
ดังน้ี 
  1) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือให้ได้รับข้อมูลเชิงปริมาณที่วัดค่าได้และ
มีความน่าเชื่อถือทางสถิติ ที่สะท้อนถึงความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยการใช้วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 500 ราย 
  2) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สะท้อนถึงที่มา
และรายละเอียดของปัญหา และข้อเสนอแนะ เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของศูนย์คุณธรรม
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ราย ซึ่งไม่ใช่คนเดียวกัน
กับการวิจัยเชิงปริมาณ 
 
 1.4.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 
  กลุ่มตัวอย่างในการสํารวจคือ ผู้ใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์คุณธรรม ประจําปี
งบประมาณ 2564 รวมทั้งสิ้นจํานวน 530 ราย ซึ่งมีระดับความเช่ือมั่น 95% ค่าความคลาดเคล่ือน +/-5 
จําแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 
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กลุ่มตัวอย่าง จํานวน ร้อยละ 
รวมทั้งสิน้ 530 100.0% 

1. กลุ่มองค์กรเครือข่าย 500 94.4% 
   1.1 องค์กรเครือข่ายภาครัฐ 164 30.9% 
   1.2 องค์กรเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน 64 12.1% 
   1.3 องค์กรเครือข่ายภาคการศึกษา 154 29.1% 
   1.4 องค์กรเครือข่ายทางศาสนา 30 5.7% 
   1.5 องค์กรเครือข่ายประชาสังคม 65 12.3% 
   1.6 องค์กรเครือข่ายภาคสื่อสารมวลชน 23 4.3% 
2. กลุ่มประชาชนทั่วไป 30 5.7% 

 
 1.4.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 
  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) จากรายช่ือกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับจากศูนย์คุณธรรม 
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1.5 การเก็บข้อมูล 
 

1.5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามที่มีโครงสร้างที่แน่นอน มีรูปแบบ ขั้นตอนการจัดทํา 
และองค์ประกอบของแบบสอบถาม ดังน้ี 

 1) รูปแบบของแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
 1.1) คําถามปลายปิด หรือคําถามเชิงปริมาณ 
 1.2) คําถามปลายเปิด หรือคําถามเชิงคุณภาพ 

 2) ชั้นตอนการจัดทําแบบสอบถาม ประกอบด้วยขั้นตอนตามแผนภาพต่อไปน้ี 
 

 
 
1.5.2 การทดสอบ (Pre-test) แบบสอบถาม ทําการทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ราย 

เพ่ือตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามและนําผลที่ได้รับมาปรับปรุงการต้ังคําถาม การใช้ภาษา
ให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจได้ง่ายและเข้าใจตรงกัน ผลการทดสอบพบว่า ค่าความเชื่อมั่นของข้อคําถามวัดความพึงพอใจ
และความเช่ือมั่นอยู่ในระดับสูง ดังตารางต่อไปน้ี 
 

 
ข้อคําถามวัดการ
รับรู้ข้อมูลของ
ศูนย์คุณธรรม  

ข้อคําถามวัด 
ความพึงพอใจ  

ข้อคําถามวัด 
ความเชื่อม่ัน  

ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability)  
มีค่าระหว่าง 0-1 

0.81 0.94 0.96 

ความหมายของความเชื่อม่ันของชุดคําถาม สูง สูง สูง 
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1.5.3 วิธีการเก็บข้อมูล ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Telephone 
Interview) ตามรายช่ือที่ได้รับจากศูนย์คุณธรรม เน่ืองจากในช่วงที่ดําเนินงานเกิดสถานการณ์การระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 

1.5.4 วันที่เก็บข้อมูล วันที่เก็บข้อมูล 1 กรกฎาคม–6 สิงหาคม 2564 
 

1.6 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการตอบคําถามทุกข้อ

ที่ได้รับจากการสํารวจ ประกอบด้วยสถิติต่อไปน้ี 
 1) ค่าความถ่ี (Frequency) หมายถึง จํานวนตัวอย่างที่ตอบในแต่ละข้อคําถามและแต่ละคําตอบ 
 2) ค่าร้อยละ (Percentage) หมายถึง สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแต่ละคําตอบ          

โดยคํานวณค่าร้อยละจากจํานวนตัวอย่างที่ตอบคําถามในแต่ละข้อ 
 3) ค่าเฉลี่ย (Mean) หมายถึง ค่ากลางที่เป็นตัวแทนของผลการสํารวจที่ได้รับจากคําถาม    

ที่ให้กลุ่มเป้าหมายตอบเป็นค่าคะแนน เช่น คะแนนความพึงพอใจ คะแนนความเช่ือมั่น คะแนนความคิดเห็น 
เป็นต้น โดยวัดด้วย Likert Scale ซึ่งมีความหมายดังน้ี 

 

  

 

 

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากท่ีสุด 
 

เกณฑ์การ 
ให้คะแนน 

ในการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ความหมาย 

ความพึงพอใจ 
บทบาท/ดําเนนิงานส่งเสริม

คุณธรรมในสังคมไทย 
การรับรู้ข้อมูลของ

ศูนย์คุณธรรม 
ความเช่ือม่ัน 

ต่อศูนย์คุณธรรม 

1 1.00-1.50 
พึงพอใจ 
น้อยท่ีสุด 

ทําได้น้อย/แทบไม่มีบทบาท
น้อยมาก/ 

แทบไม่มีเลย 
น้อยท่ีสุด 

2 1.51-2.50 พึงพอใจน้อย ทําได้ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างน้อย น้อย 

3 2.51-3.50 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

เฉยๆ  ปานกลาง ปานกลาง 

4 3.51-4.50 พึงพอใจมาก ทําได้ค่อนข้างดี ค่อนข้างมาก มาก 

5 4.51-5.00 
พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 

ทําได้ดีมาก/โดดเด่นมาก มาก มากท่ีสุด 
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 4) ค่าความสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) หมายถึง ค่าที่แสดงความเกี่ยวข้องหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง –1.00 ถึง +1.00 
 

1.6.2 สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistic) ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ใช้สําหรับทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ความคิดเห็น 
และความเช่ือมั่นต่อศูนย์คุณธรรมระหว่างกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มย่อย ได้แก่ สถิติการทดสอบที (t-test) 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เป็นต้น โดยต้ังค่านัยสําคัญทางสถิติไว้ที่ไม่เกิน 0.05 
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2.1 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
 

2.1.1 บทบาทของศนูย์คณุธรรม  
 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม 

(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เพ่ือให้เป็นองค์กรหลักในการ
ดําเนินภารกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมความดีภายใต้บริบทของสังคมไทยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา โดยมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
เพ่ือพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสม และมีการดําเนินการแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับบริบทของ
สังคมไทย รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ บริหารจัดการความรู้ด้านคุณธรรมความดี ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนและ
ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง
ทางวิชาการและนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่างๆ  
  

2.1.2 วัตถุประสงค์การจัดต้ัง 
 

 1) ขับเคลื่อนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
และแผนอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม  

 2) สนับสนุนการรวมพลังของเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
รวมทั้งการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เพ่ือพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย  

 3) ดําเนินการและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาความรู้ และนวัตกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม
และการปลูกฝังคุณธรรม เผยแผ่ความรู้ รณรงค์ ปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรมให้แก่เครือข่ายทางสังคม 
และเป็นศูนย์ข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย  

 4) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรอง
การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม  

 5) ดําเนินการอ่ืนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย   
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2.1.3 วิสัยทัศน์    
 
"ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่สังคมคุณธรรม"  

 
2.1.4 พันธกิจ  

 
1) ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเป้าหมายแผนแม่บทด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม 

2) สนับสนุนการรวมพลังของเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ด้วยกระบวนการสมัชชาคุณธรรม 

3) พัฒนาความรู้ เผยแพร่ รณรงค์ และเป็นศูนย์ข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรม 
4) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กร

ส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่าย 
 

2.1.5 เป้าหมายของศนูย์คณุธรรม คือ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
 
โดยคุณธรรมมีความหมายและประกอบด้วย 4 เรื่องดังน้ี 
1) คุณธรรม หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม เป็นเคร่ืองประดับ 

ประคองใจให้เกลียดความช่ัว กลัวบาป เป็นเคร่ืองกระตุ้น ผลักดันให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ เกิดจิตสํานึกที่มี
ความสงบเย็นภายในและเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดขึ้นและเหมาะสมกับความต้องการ
ของสังคมไทย  

2) พอเพียง หมายถึง การน้อมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต
ที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท มีความพอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง 
สังคมและสิ่งแวดล้อม มีเหตุมีผล รู้จักใช้ความรู้ในการตัดสินใจ อย่างรอบคอบรอบด้าน สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง พัฒนาชีวิตและสังคมอย่างย่ังยืน ความพอเพียงจะลดความโลภ ป้องกันแก้ไข
ความไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์และการทุจริต 

3) วินัย หมายถึง การยึดมั่นและรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมือง ทั้งวินัย
ต่อตนเอง มีความต้ังใจมุ่งมั่นผลักดันชีวิตให้เจริญก้าวหน้า มีวินัยต่อองค์กรและสังคม ปฏิบัติตามกฎกติกา 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ และเคารพต่อกฎหมาย วินัยจะสร้างคุณภาพคน สร้างความสําเร็จก้าวหน้าและ
ความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของคนในชาติ 
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4) สุจริต หมายถึง ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์ ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง 
ความเป็นธรรม บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเอง องค์กร สังคมและประเทศชาติ ทั้งเรื่องการพูด 
การกระทํา การดําเนินชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากจะเป็นคนสุจริตแล้ว ยังต้อง ไม่สนับสนุน ไม่ร่วมมือ 
ไม่ยินยอมและต่อต้านการทุจริต คนไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ ไม่สุจริต ด้วยความกล้าหาญ ความสุจริตจะขับเคลื่อนสังคม
ไปสู่ความดีงามและมีธรรมาภิบาล 

5) จิตอาสา หมายถึง การมีจิตใจและลงมือทําอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยความรัก ความสามัคคี 
เพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน ของสังคม ของประเทศชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยมิได้หวังผลตอบแทน ทําความดี
เพ่ือความดี เอ้ืออาทรต่อคนร่วมสังคม ไม่น่ิงดูดายต่อสังคมและผู้คน แต่อาสาเข้าไปแก้ไข ทําอย่างต่อเน่ือง
สม่ําเสมอจนเป็นนิสัย จิตอาสาจะกล่อมเกลาจิตใจของผู้คนและสร้างความรัก ความสามัคคี ในชุมชน สังคม 
และประเทศชาติให้เป็นสังคมสันติสุข 

 
2.1.6 ยุทธศาสตร์ศนูย์คุณธรรม 

 
1) สมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ดําเนินงานสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรม

ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาประเทศระดับต่างๆ ที่เก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรม การสนับสนุนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม 
การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทางสังคม 6 ภาคส่วน ได้แก่ 1) ภาครัฐ 2) ภาคธุรกิจเอกชน 3) การศึกษา 
4) สถาบันทางศาสนา 5) สื่อมวลชน 6) ประชาสังคม ชุมชน เด็กเยาวชน และครอบครัว ในการทําหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรม
ทั้งในระดับพ้ืนที่ 4 จังหวัด เพ่ือพัฒนารูปแบบคุณธรรมเชิงพ้ืนที่ (จังหวัดคุณธรรม) ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
อุดรธานี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ 
และงานสร้างความร่วมมือด้านคุณธรรมระดับนานาชาติ เพ่ือให้เกิดรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม และการพัฒนานโยบาย/
ความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

2) ส่งเสริมวิทยากรคุณธรรมและพัฒนากระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม ดําเนินงาน
ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม 6 ภาคส่วน เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานคุณธรรม 
และหรือนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมของชาติ งานพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมประกอบด้วยการพัฒนาหลักสูตร 
การฝึกอบรม การให้คําปรึกษา การทําโครงการความร่วมมือการส่งเสริมคุณธรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
และการพัฒนาสู่สถาบันวิทยากรคุณธรรม ที่เป็นแหล่งบ่มเพาะผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
เพ่ือทําให้เกิดการขยายผลการส่งเสริมคุณธรรมในระดับองค์กรและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้ครอบคลุมอย่างมีระบบ  
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3) วิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย ดําเนินงานศึกษา วิจัย และจัดการความรู้
นวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย (ทั้งในและต่างประเทศ) พัฒนามาตรฐานคุณธรรม
และพัฒนากระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม โดยสร้างองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่
ประเมินรับรอง (certified body) คณุธรรมขององค์กรในแต่ละประเภท รวมทั้งดําเนินการวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้
ไปสู่ส่วนต่างๆ (ทั้งในและนอกองค์กร) พัฒนาดัชนีช้ีวัดคุณธรรมและสํารวจสภาวการณ์ด้านคุณธรรม รายจังหวัดและ
ระดับประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานในระดับนโยบาย/เครือข่ายทางสังคมทั้ง 6 ภาคส่วน นําองค์ความรู้และรายงาน
สภาวการณ์ด้านคุณธรรมไปใช้ในการวางแผนขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรมให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร 
และเห็นถึงแนวโน้มสถานการณ์ด้านคุณธรรมของประเทศได้  

4) พัฒนาศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการ ดําเนินงานพัฒนา 
ศูนย์ข้อมูลด้านคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมให้เป็นศูนย์ข้อมูลคุณธรรมระดับชาติและการให้บริการหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมคุณธรรม และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล เพ่ือให้ศูนย์คุณธรรมมีระบบการบริหารจัดการในรูปแบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีนวัตกรรมการให้บริการแก่เครือข่ายทางสังคมและประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์
ศูนย์ข้อมูลด้านการส่งเสริมคุณธรรมได้  

5) สื ่อสารและรณรงค์การส่งเสริมคุณธรรมทางสังคม ดําเนินงานพัฒนา Content 
Creator ผลิตและเผยแพร่สื่อส่งเสริมคุณธรรม จัดกิจกรรมและรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์และ
นโยบายระดับต่างๆ  สื่อสารเผยแพร่และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของศูนย์คุณธรรมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้ง
สร้างความร่วมมือด้านการสื่อสารกับองค์กร Co-brand เพ่ือให้เครือข่ายทางสังคมและประชาชนได้รับเน้ือหา
สาระ (Content) ที่เข้าถึงและเข้าใจง่ายเก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรม เกิดการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมอย่าง
แพร่หลายตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่สามารถเข้าถึง ได้แก่ Online on air และ On ground จนสามารถ
นําข้อมูลที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติได้ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร  

6) พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ดําเนินงาน
สนับสนุนการทํางานของภารกิจหลักและพัฒนาระบบบริหารจัดการของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
เพ่ือให้ศูนย์คุณธรรมดําเนินงานได้ตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและ
มีประสิทธิภาพและเข้าสู่การเป็นองค์กรภาครัฐ 4.0  
 

2.2 ความพงึพอใจ 
 
2.2.1 ความหมาย 
 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้ให้ความหมายของคําว่า ความพึงพอใจ ไว้ว่า 

พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ  
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 ดิเรก (2528)1 กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่องานที่ทําของบุคคลที่มีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงาน 
และได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ ทําให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมั่นที่จะทํางาน มีขวัญและมีกําลังใจ 
มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงานที่ทํา และสิ่งเหล่านี้จะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานส่งผลต่อถึงความก้าวหน้าและความสําเร็จขององค์การอีกด้วย 

 กิตติมา (2529)2 กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจที่มีต่อองค์ประกอบ
และสิ่งจูงใจในด้านต่างๆ เมื่อได้รับการตอบสนอง 

 ฉัตรชัย (2535)3 กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึก หรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อ    
สิ่งหน่ึงหรือปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนอง
หรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหน่ึง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือ
จุดมุ่งหมายน้ันไม่ได้รับการตอบสนอง 

 เทพพนม และสวิง (2540)4 กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงใจหรือภาวะท่ีมี
อารมณ์ในทางบวกที่เกิดขึ้น เน่ืองจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆ หน่ึง สิ่งที่ขาดหายไประหว่างการเสนอ
ให้กับสิ่งที่ได้รับจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได้ 

 วิรุฬ (2542)5 กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน 
ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมาก
และได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจ
เป็นอย่างย่ิงเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้   

 นภารัตน์ (2544)6 กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและ
ความสุขที่มีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ 

 

                                                 
1 ดิเรก. (2528). ทัศนคติทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติท่ีดีต่องานท่ีทําของบุคคลท่ีมีต่องาน
ในทางบวก. กรุงเทพฯ: เพรส แอนด์ ดีไซน์. 
2 กิตติมา. (2529). ความรู้สึกชอบหรือพอใจท่ีมีต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่างๆ เม่ือได้รับการตอบสนอง.พิมพ์ครั้งท่ี 5. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 
3 ฉัตรชัย คงสุข. 2535. ความพึงพอใจของผู้รับบริการของแผนกคลังพัสดุ ฝ่ายภัตตาคารและโภชนาการภายในประเทศ บริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน). สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
4 เทพพนม และสวิง. (2540). ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงใจหรือภาวะที่มีอารมณ์ในทางบวกที่เกิดขึ้น. กรุงเทพฯ: 
โอเดียนสโตร์การพิมพ์. 
5 วิรุฬ. (2542). ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ท่ีไม่เหมือนกัน.กรุงเทพฯ: บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชันส์ จํากัด. 
6 นภารัตน์. (2544). ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและความสุขท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน. 
กรุงเทพฯ: เฮาส์ออฟเคอร์มิสท์. 
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 กาญจนา (2546)7 กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็น
นามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกต
โดยการแสดงออกท่ีค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะทําให้บุคคล
เกิดความพึงพอใจ ดังน้ันสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลน้ันให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 

 
  สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล ซ่ึงมักเกิดจาก

การได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งนั้น ตรงกันข้ามหากความต้องการ
ของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น ซ่ึงในการศึกษานี้ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือ
ทัศนคติที่ดีของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อศูนย์คุณธรรม 

 
2.2.2 ทฤษฎีความพึงพอใจ (Satisfaction Theory) 
 
 Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ 

(motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการท่ีกดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง  ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  ความต้องการบางอย่าง
เป็นความต้องการทางชีววิทยา(biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความลําบากบางอย่าง 
เป็นความต้องการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ (recognition) 
การยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอ 
ที่จะจูงใจให้บุคคลกระทําในช่วงเวลาน้ัน ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอ
จนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎีคือ ทฤษฎีแรงจูงใจของอับราฮัม มาสโลว์ 
และทฤษฎีแรงจูงใจของซิกมันด์ ฟรอยด์ 

         1) ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation) 
         อับราฮัม  มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าทําไมคนจึงถูกผลักดันโดย

ความต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง ทําไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพ่ือให้ได้มาซึ่งความปลอดภัย
ของตนเองแต่อีกคนหน่ึงกลับทําสิ่งเหล่าน้ัน เพ่ือให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน คําตอบของมาสโลว์คือ 
ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามลําดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ตามทฤษฎีของมาสโลว์       
ได้จัดลําดับความต้องการตามความสําคัญ คือ 

         1.1) ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐานคือ อาหาร ที่พัก 
อากาศ ยารักษาโรค 

                                                 
7 กาญจนา. (2546). ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้. 
พิมพ์ครั้งท่ี 9. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
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         1.2) ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่า ความต้องการ
เพ่ือความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย 

 1.3) ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นความต้องการการยอมรับจากเพ่ือน 
 1.4) ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว 

ความนับถือและสถานะทางสังคม 
 1.5) ความต้องการให้ตนประสบความสําเร็จ (self–actualization needs) เป็นความต้องการสูงสุด

ของแต่ละบุคคล ความต้องการทําทุกสิ่งทุกอย่างได้สําเร็จ 
 บุคคลพยายามที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่สําคัญที่สุดเป็นอันดับแรกก่อน

เมื่อความต้องการน้ันได้รับความพึงพอใจ ความต้องการน้ันก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายาม
สร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่สําคัญที่สุดลําดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่อดอยาก (ความต้องการทางกาย) 
จะไม่สนใจต่องานศิลปะช้ินล่าสุด (ความต้องการสูงสุด) หรือไม่ต้องการการยกย่องจากผู้อ่ืน หรือไม่ต้องการ
แม้แต่อากาศท่ีบริสุทธ์ิ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้องการแต่ละขั้นได้รับความพึงพอใจแล้ว ก็จะมีความต้องการ
ในขั้นลําดับต่อไป 

         2) ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ 
        ซิกมันด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ต้ังสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทางจิตวิทยา

มีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่า บุคคลสามารถเพิ่มและควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง สิ่งเร้าเหล่าน้ี
อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดคําที่ไม่ต้ังใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและ     
มีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก 

 ขณะที่ ชาริณี (2535)8 ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้ว่า บุคคลพึงพอใจ
จะกระทําสิ่งใดๆ ที่ให้มีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระทําในสิ่งที่เขาจะได้รับความทุกข์หรือความยากลําบาก 
โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีน้ีได้ 3 ประเภท คือ 

     1) ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความพึงพอใจว่า
มนุษย์โดยธรรมชาติจะมีการแสวงหาความสุขส่วนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใดๆ   

     2) ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจว่ามนุษย์
จะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ไม่จําเป็นว่าการแสวงหาความสุขต้องเป็นธรรมชาติของมนุษย์เสมอไป 

     3) ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี้ถือว่ามนุษย์แสวงหาความสุข
เพ่ือผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ผู้หน่ึงด้วย 

                                                 
8 ชาริณี (2535) ทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้ว่า บุคคลพอใจจะกระทําสิ่งใดๆ ท่ีให้มีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระทํา
ในสิ่งท่ีเขาจะได้รับความทุกข์หรือความยากลําบาก. พิมพ์ครั้งท่ี 2 กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
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จากแนวความคดิดังกล่าว ในการศึกษาจะมีการวิเคราะห์บริการที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจ 
ขจัดช่องว่าง (GAP) ซึ่งเป็นปัญหาและลดความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือนําไปสู่การยกระดับความพึงพอใจ
ต่อศูนย์คุณธรรม 

 

 
 
การวิเคราะห์ Gap Analysis เพ่ือทราบว่าบริการใดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ให้มากกว่าความคาดหวัง ทําให้เกิดความพึงพอใจสูง (Highly Satisfied/Delighted) ซึ่งนับว่าเป็นจุดแข็ง 
ที่ควรรักษาไว้ พร้อมทั้งทราบปัญหา/สาเหตุที่ทําให้ผู้ใช้บริการรู้สึกตํ่ากว่าความคาดหวัง เพ่ือนําไป
ประกอบการจัดทําแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพ่ือให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจมากขึ้น 
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2.3 ความคาดหวัง 
 

ความคาดหวังของผู้รับบริการคือ  สิ่งที่อยู่ในใจผู้รับบริการท่ีต้องการได้รับความประทับใจ เมื่อมาใช้บริการ
ที่พิเศษเพ่ิมมากขึ้นไปเรื่อยๆ องค์กรควรรับรู้ว่าผู้รับบริการมีความต้องการอย่างไรบ้าง ถ้าต้องการให้เกิดการใช้บริการ 
ก็ต้องตอบสนองความต้องการของผู ้ร ับบริการให้ได้ องค์กรใดที ่สามารถตอบสนองความต้องการ
ผู้รับบริการได้มากกว่า ก็มีโอกาสจะเพ่ิมความพึงพอใจและเกิดการใช้บริการอย่างต่อเน่ือง 

 

 
 

2.4 การรับรูต้่อ Brand 
 

 
 

2.5 ความเชื่อม่ัน 
 

 ความเช่ือมั่น หมายถึง ความรู้สึกถึงความไว้วางใจหรือความม่ันใจต่อการดําเนินงานในด้านต่างๆ ของ
ศูนย์คุณธรรม ในการศึกษานี้ใช้ในการวัดระดับความเช่ือมั่นของกลุ่มเป้าหมายต่อศูนย์คุณธรรมในมิติต่างๆ 



 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ 2564 
 

17 
 

 
3.1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 3.1.1 สถานะและประเภทของกลุ่มองค์กรเครือข่าย 
 
 จากแผนภาพท่ี 1 แสดงสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างซึ่งการสํารวจในปี 2564 น้ี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
(94.4% จํานวน 500 ราย) เป็นกลุ่มองค์กรเครือข่าย และมีเพียงเล็กน้อยที่เป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป (5.7% 
จํานวน 30 ราย) โดยในกลุ่มตัวอย่างองค์กรเครือข่ายเป็นประเภทภาครัฐมากที่สุด (30.9%) รองลงมาได้แก่ 
ภาคการศึกษา (29.1%) ภาคธุรกิจเอกชน (12.1%) เป็นต้น 
 

แผนภาพที่ 1 สถานะกลุ่มตัวอย่างและประเภทของกลุ่มองค์กรเครือขา่ย 
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 3.1.2 กิจกรรมของศูนย์คุณธรรมที่เคยเข้าร่วมในปี 2564 
 
 จากแผนภาพที่ 2 พบว่า ในปี 2564 กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมมากที่สุด 
(49.4%) รองลงมาได้แก่ กิจกรรม ITA (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ) (21.5%) และการพัฒนาอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม (โครงงานคุณธรรม) (16.0%) เป็นต้น 
 กิจกรรมของศูนย์คุณธรรมในปี 2564 ที่กลุ่มองค์กรเครือข่ายเคยเข้าร่วมสอดคล้องกับภาพรวมข้างต้น 
แต่กลุ่มประชาชนทั่วไปพบว่า ส่วนใหญ่เคยใช้บริการศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (86.7%) 

 
แผนภาพที่ 2 กิจกรรมของศนูย์คณุธรรมทีเ่คยเข้าร่วมในปี 2564 
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 3.1.3 ระดับการรู้จักศูนย์คุณธรรม 
 

 ระดับการรู้จักศูนย์คุณธรรม วัดจากระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรมของศูนย์คุณธรรม โดยจําแนกเป็น 4 ระดับคือ 
รู้จักน้อย รู้จักปานกลาง ค่อนข้างรู้จักดี และรู้จักเป็นอย่างดี จากแผนภาพที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่ง
เป็นกลุ่มที่รู้จักศูนย์คุณธรรมเพียงปานกลาง (58.9%) รองลงมาคือ รู้จักน้อย (17.2%) ค่อนข้างรู้จักดี (13.0%) 
และรู้จักเป็นอย่างดี (10.9%) 
 
แผนภาพที่ 3 ระดับการรู้จักศูนย์คณุธรรม (พิจารณาจากระยะเวลาท่ีเคยเข้าร่วมกิจกรรมของศนูย์คณุธรรม) 

 
 
 3.1.4 พื้นที่ทํางาน/อยู่อาศัย  
 

 จากแผนภาพที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างกระจายไปยังทุกพ้ืนที่ โดยทํางาน/อยู่อาศัยในภาคเหนือมากที่สุด 
(25.8%) รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (24.0%) และภาคกลาง เป็นต้น 
 

แผนภาพที่ 4 พื้นที่ทาํงาน/อยู่อาศัยของกลุ่มตัวอย่าง 
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 3.1.5 ลักษณะทางประชากรศาสตร์  
 
 จากแผนภาพท่ี 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง (57.2%) มากกว่าเพศชาย (42.8%) เป็นกลุ่ม 
Gen X อายุ 41-55 ปีมากที่สุด (40.8%) รองลงมาคือ กลุ่ม Gen Y อายุ 23-40 ปี (33.6%) กลุ่ม Baby Boom 
อายุ 56-74 ปี (24.5%) และมีเพียงเล็กน้อยที่เป็นกลุ่ม Silent Gen อายุ 75-92 ปี (1.1%)  
 สําหรับการศึกษาพบว่า จบการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี (49.6%) และปริญญาตรี (46.2%) 
ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานราชการ (63.2%) มากที่สุด เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นองค์กรเครือข่าย
ประเภทหน่วยงานภาครัฐ และส่วนใหญ่มีรายได้ครอบครัวโดยเฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาท/เดือนขึ้นไป 
(56.4%) เป็นต้น 
 

แผนภาพที่ 5 ลักษณะทางประชากรศาสตร์  
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 3.1.6 เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างปี 2564 กับปี 2563  
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในการสํารวจปี 2564 แตกต่างจากปี 2563 อย่างชัดเจน
ในบางกลุ่มย่อยคือ ประเภทองค์กรเครือข่าย Generation ระดับการศึกษาสูงสุดและอาชีพ โดยมีความแตกต่างกัน
อย่างชัดเจนในกลุ่มย่อยต่อไปน้ี 
  1) ประเภทองค์กรเครือข่าย ปี 2564 เป็นกลุ่มภาคการศึกษา มากกว่าสัดส่วนในปี 2563  
  2) Generation ปี 2564 เป็นกลุ่ม Gen Y และ Gen X มากกว่าสัดส่วนในปี 2563   
  3) การศึกษา ปี 2564 เป็นกลุ่มที่จบการศกึษาในระดับสงูกว่าปริญญาตรีมากกว่าสัดส่วนในปี 2563  
  4) อาชีพ ปี 2564 เป็นกลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มากกว่าสัดส่วนในปี 2563  
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เปรียบเทียบป ี2564 กับปี 2563 
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3.2 การรับรูต้่อแบรนด์ศนูย์คุณธรรม ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และสื่อของศูนย์คุณธรรม 
  
 3.2.1 การรับรู้ต่อแบรนด์ศูนย์คุณธรรมในฐานะองค์กรที่แสดงบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมเร่ือง
ความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ในสังคมไทยได้ดีที่สุด 
  
  1) ภาพรวม 
  จากตารางที่ 2 เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างโดยให้เอ่ยถึงช่ือองค์กร/หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
ในประเทศไทยที่แสดงบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ในสังคมไทย
ได้ดีที่สุดพบว่า ศูนย์คุณธรรม เป็นที่รับรู้มากที่สุดในฐานะองค์กรที่แสดงบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมเรื่อง
ความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ในสังคมไทยได้ดีที่สุด (38.1%) มากกว่าการรับรู้ต่อองค์กรอ่ืนๆ 
ในลําดับรองลงมาอย่างชัดเจนคือ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด (7.2%) กระทรวงวัฒนธรรม (5.5%) ป.ป.ช. 
(4.9%) โรงเรียนต่างๆ (3.6%) กระทรวงศึกษาธิการ (3.0%) เป็นต้น จากผลการสํารวจช้ีให้เห็นว่าศูนย์คุณธรรม
มีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจหลักหรือ Positioning ขององค์กรได้ดี 
 
ตารางที่ 2 องค์กรที่แสดงบทบาทในการสง่เสริมคุณธรรมเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา 

ในสงัคมไทยได้ดีที่สุด: ภาพรวม 
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  2) จําแนกตามกลุ่มองค์กรเครือข่ายและกลุ่มประชาชนทั่วไป 
  จากแผนภาพที่ 6 เมื่อจําแนกตามกลุ่มองค์กรเครือข่ายและกลุ่มประชาชนทั่วไป พบว่า 
กลุ่มองค์กรเครือข่ายรับรู้ว่า ศูนย์คุณธรรม เป็นองค์กรที่แสดงบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมเรื่อง
ความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ในสังคมไทยได้ดีที่สุด (39.0%) มากกว่าองค์กรอ่ืนๆ อย่างชัดเจน 
เช่นเดียวกับกลุ่มประชาชนทั่วไป (23.3%) 
  ทั้งน้ีจะสังเกตได้ว่า กลุ่มภาคธุรกิจเอกชน รับรู้ว่า สสส. เป็นองค์กรที่แสดงบทบาทในการ
ส่งเสริมคุณธรรมเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ในสังคมไทยได้ดีที่สุด มากกว่าการรับรู้ของ
กลุ่มอ่ืนอย่างชัดเจน (14.1%) เช่นเดียวกันกับกลุ่มภาคศาสนาที่รับรู้ว่า กรมการศาสนา เป็นองค์กรที่แสดงบทบาท
ในการส่งเสริมคุณธรรมเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ในสังคมไทยได้ดีที่สุด มากกว่าการรับรู้
ของกลุ่มอ่ืนอย่างชัดเจน (16.7%) 
 
แผนภาพที่ 6 องค์กรที่แสดงบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมเร่ืองความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา 

ในสงัคมไทยได้ดีที่สุด: จําแนกตามกลุ่มองค์กรเครือขา่ยและกลุ่มประชาชนทั่วไป 
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  3) จําแนกตามระดับการรู้จักศูนย์คุณธรรม 
  จากแผนภาพที่ 7 เมื่อจําแนกตามระดับการรู้จักศูนย์คุณธรรม พบว่า ทุกกลุ่มย่อยรับรู้ว่า 
ศูนย์คุณธรรม เป็นองค์กรที่แสดงบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา 
ในสังคมไทยได้ดีที่สุด โดยพบว่ากลุ่มที่รู้จักศูนย์คุณธรรมมากขึ้น มีแนวโน้มการรับรู้มากขึ้นว่าศูนย์คุณธรรม
เป็นองค์กรที่แสดงบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ในสังคมไทย
ได้ดีที่สุด  
 
แผนภาพที่ 7 องค์กรที่แสดงบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมเร่ืองความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา 

ในสงัคมไทยได้ดีที่สุด: จําแนกตามระดับการรู้จักศนูย์คณุธรรม 
 

 
 
3.2.2 ปัจจัยที่ทําให้รับรู้ต่อการเป็นองค์กรที่แสดงบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมเรื่องความพอเพียง 
มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ในสังคมไทยได้ดีที่สุด 
  
 จากแผนภาพที่ 8 เมื่อสอบถามถึงเหตุผลที่ทําให้กลุ่มตัวอย่างรับรู้ต่อการเป็นองค์กรที่แสดงบทบาท
ในการส่งเสริมคุณธรรมเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ในสังคมไทยได้ดีที่สุด พบว่า ปัจจัยที่ช่วย
ส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ต่อแบรนด์ขององค์กรให้มีความโดดเด่นในการส่งเสริมคุณธรรมเรื่องความพอเพียง 
มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ในสังคมไทยได้ดีที่สุดคือ การแสดงออกที่ชัดเจนผ่านการเผยแพร่ข้อมูลรวมทั้ง
การทํากิจกรรมต่างๆ และการกําหนดให้เป็นภารกิจหลักขององค์กร ดังน้ี 
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  อันดับหนึ่ง การให้ความรู้/ขับเคลื่อน/จัดกิจกรรม/ลงพื้นที่/อบรมเรื่องคุณธรรม (34.4%)  
  อันดับสอง การเป็นหน่วยงานหลัก/มีภารกิจหลักในการส่งเสริมคุณธรรมที่ชัดเจน/มีประสิทธิภาพทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (21.3%)  
  อันดับสาม การขับเคลื่อน/ส่งเสริมเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา (15.3%) เป็นต้น 
 

แผนภาพที่ 8 เหตุผลที่ทําให้รบัรู้ต่อการเป็นองค์กรที่แสดงบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ในสังคมไทยได้ดีที่สุด 
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 3.2.3 จุดเด่นของ 10 องค์กรที่แสดงบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมเรื่องความพอเพียง มีวินัย 
สุจริต และจิตอาสา ในสังคมไทยได้ดีที่สุด 
 จากแผนภาพที่ 9 เมื่อพิจารณาจากเหตุผลที่ทําให้รับรู้ต่อแต่ละองค์กรในการเป็นองค์กรที่แสดงบทบาท
ในการส่งเสริมคุณธรรมเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ในสังคมไทยได้ดีที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่
สืบเน่ืองจากสาเหตุที่ไม่แตกต่างกัน 
 โดยศูนย์คุณธรรม มีจุดเด่นในเรื่องการให้ความรู้/ขับเคลื่อน/จัดกิจกรรม/ลงพ้ืนที่/อบรมเรื่องคุณธรรม 
(43.6%) การเป็นหน่วยงานหลัก/มีภารกิจหลักในการส่งเสริมคุณธรรมที่ชัดเจน/มีประสิทธิภาพทั้งใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน (28.2%) การขับเคลื่อน/ส่งเสริมเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา 
(16.3%) เป็นต้น 
 

แผนภาพที่ 9 จุดเด่นของ 10 องค์กรที่แสดงบทบาทในการส่งเสริมคณุธรรมเรื่องความพอเพียง มีวินัย 
สุจริต และจิตอาสา ในสังคมไทยได้ดีที่สุด 
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 ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มองค์กรเครือข่ายเรื่องจุดเด่นของ
ศูนย์คุณธรรมที่ส่งผลให้แสดงบทบาทส่งเสริมคุณธรรมเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา 
ในสังคมไทยได้ดีที่สุด จะเห็นได้ว่าปัจจัยสําคัญคือ มีการดําเนินการได้ตรงตามภารกิจหลักอย่างต่อเน่ืองผ่าน
องค์กรเครือข่ายและสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ทําให้เกิดการขยายเครือข่ายและกระจายข้อมูล
ข่าวสารด้านคุณธรรมไปสู่สังคมมากขึ้น โดยมีตัวอย่างรายละเอียดความคิดเห็นของกลุ่มองค์กรเครือข่าย ดังน้ี 

“เป็นหน่วยงานองค์กรหลักในการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่าย มีการ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เช่น ตลาดนัดคุณธรรม ช่วงสถานการณ์โควิด19 ก็ขับเคลื่อนผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เช่น zoom, clubhouse เป็นต้น ส่วนหน่วยงานภาครัฐก็ขับเคลื่อนตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ทําอย่างจริงจังและต่อเน่ือง” 

“เป็นองค์กรที่มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทุกช่องทางได้มากกว่าเครือข่ายหรือองค์กรอ่ืนๆ ” 
“เป็นองค์กรหลักที่คอยขับเคล่ือนด้านคุณธรรมอย่างต่อเน่ือง เช่น การจัดประชุม สัมมนา 

เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับภาคีเครือข่ายเพ่ือนําไปขับเคลื่อนต่อไป ส่วนหน่วยงานอ่ืนก็มีการส่งเสริม
เป็นภารกิจเป็นครั้งคราว ไม่ต่อเน่ือง และไม่ใช้เป็นภารกิจหลัก” 

“มีการจัดกิจกรรมได้ตรงจุดมีการจัดอบรมเก่ียวกับเรื่องคุณธรรม 4 ประการ อยู่เรื่อยๆ และต่อเน่ือง 
แม้กระทั่งในสถานการณ์โควิดก็ยังมีการจัดอบรมทางออนไลน์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้
ด้านคุณธรรมอยู่ตลอด” 

“มีการผลักดันเก่ียวกับการทํางานของคุณธรรม 4 ประการได้อย่างชัดเจน เช่น การเผยแพร่
ข่าวสารความรู้ทางสื่อผ่านช่องทางต่างๆ และการจัดโครงการเพ่ือมาพัฒนาเก่ียวกับด้านคุณธรรม
ให้กับองค์กรต่างๆ” 

“จากการทํางานร่วมกันก็ได้เห็นว่าทางศูนย์คุณธรรมมีความจริงจังในการจัดกิจกรรมทั้งงาน
สมัชชาคุณธรรม งานจัดอบรมต่างๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรมอย่างแท้จริง” 

“มีกิจกรรมการส่งเสริมในการเป็นองค์กรคุณธรรมท้ังภาครัฐและเอกชนที่สามารถเช่ือมโยง
แลกเปล่ียนเรียนรู้กันได้ ทําให้องค์กรนําความรู้จากที่ได้น้ีไปพัฒนาระบบองค์กรให้มีคุณธรรมเป็น
องค์กรที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบความตรงไปตรงมาได้” 

“มีกิจกรรมที่หลากหลาย ในเรื่องของการอบรมและการให้สื่อองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
มาเผยแพร่ให้องค์กรต่างๆ ได้รับทราบ” 

“เป็นองค์กรที่มีการขับเคลื่อนมีการลงพื้นที่ในชุมชนให้ชุมชนพัฒนานําไปสู่องค์กรคุณธรรม 
มีการจัดงานนิทรรศการต่างๆ จัดงานอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน” 

“จากการได้เข้าร่วมอบรม ทําให้ทราบว่าศูนย์คุณธรรมมีเครือข่ายมีทุกภาคส่วนที่คอยช่วยกัน
ขับเคล่ือนให้ทุกหน่วยงานมีคุณธรรม อย่างเช่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็ได้รับการสนับสนุนในเรื่อง
ของการส่งเสริมความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ซึ่งทางจังหวัดเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์
ในเรื่องน้ีอยู่ตลอด” 
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“มีการนําร่องคุณธรรม 4 จังหวัดทางภาคเหนือ เพ่ือให้มีการทํางานด้านคุณธรรมท่ีเช่ือมโยง
กันระหว่างจังหวัดเพ่ือสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้” 

“มีผู้บริหารศูนย์ เจ้าหน้าที่ทํากิจกรรมได้ดี มีแนวคิดที่ดี เก่ียวกับเรื่องคุณธรรม 4 ประการ”  
“เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างจริงจัง จากการที่เราเคยเข้าร่วมกิจกรรม

กับทางศูนย์คุณธรรม ทําให้รับรู้ถึงการทํางานที่เป็นระบบ ที่จะสามารถพัฒนาเครือข่ายได้มากขึ้น” 
“เป็นต้นเรื่องของจังหวัดคุณธรรมที่มีแผนรองรับเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านคุณธรรม” 
“มีความพร้อม เห็นถึงความต้ังใจในการทํางานด้านคุณธรรมและเป็นองค์กรอิสระ ในการ

ทํางานก็สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าองค์กรรัฐแห่งอ่ืน” 
 
  3) องค์กรที่แสดงบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต 
และจิตอาสา ในสังคมไทยได้ดีที่สุด เปรียบเทียบปี 2564 กับปี 2563 
  จากแผนภาพที่ 10 เมื่อเปรียบเทียบผลการสํารวจในปี 2564 กับปี 2563 พบว่า ศูนย์คุณธรรม 
สร้างการรับรู้ต่อการเป็นองค์กรที่แสดงบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมที่เจาะจงเรื่องความพอเพียง มีวินัย 
สุจริต และจิตอาสา ในสังคมไทยได้ดีที่สุด ได้ชัดเจนขึ้นมาก (38.1% : 12.6% ตามลําดับ) เช่นเดียวกับเมื่อพิจารณา
ในกลุ่มองค์กรเครือข่ายและกลุ่มประชาชนทั่วไป ขณะที่องค์กรอ่ืนสร้างการรับรู้ได้ลดลง  
 
แผนภาพที่ 10 องค์กรที่แสดงบทบาทในการสง่เสริมคุณธรรมเร่ืองความพอเพียง มีวินยั สุจริต และจิตอาสา 

ในสงัคมไทยได้ดีที่สุด เปรียบเทียบปี 2564 กับปี 2563 
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 3.2.4 บทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเร่ืองความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา
ของศูนย์คุณธรรมเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 
 
  1) ภาพรวม 
  จากแผนภาพที่ 11 เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างประเมินระดับการแสดงออกซึ่งบทบาทในการส่งเสริม
คุณธรรมในสังคมไทยเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา โดยเปรียบเทียบระหว่างศูนย์คุณธรรมกับ
คู่เทียบหลักคือ กรมการศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พบว่า ศูนย์คุณธรรม แสดงบทบาท
ได้ดีกว่าคู่เทียบทุกองค์กรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (คะแนนเฉลี่ย 4.53) เช่นเดียวกันกับความคิดเห็น
ในกลุ่มองค์กรเครือข่ายและกลุ่มประชาชนทั่วไป ในขณะที่ ป.ป.ช. ได้รับการประเมินว่ามีการแสดงบทบาท
เรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ได้น้อยกว่าองค์กรอื่นๆ เนื่องจาก ป.ป.ช. มีภารกิจหลัก
ในการรณรงค์เรื่องความสุจริต ไม่คอร์รัปชัน 
  อย่างไรก็ตามเมื่อจําแนกตามกลุม่ย่อย จะเห็นได้ว่านอกเหนือจากศูนย์คุณธรรมแล้ว กรมการศาสนา
และสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นับว่าเป็นองค์กรคู่เทียบหลักที่มีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม
ในสังคมไทยเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสาเช่นกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกิจกรรมหรือข้อมูลที่สื่อสาร
ในเรื่องศีลธรรมมีความคล้ายคลึงกับความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา 
 
แผนภาพที่ 11 บทบาทในการส่งเสริมคณุธรรมในสงัคมไทยเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา

ของศนูย์คณุธรรมเปรยีบเทยีบกับคูเ่ทียบ: ภาพรวม 
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  2) จําแนกตามกลุ่มองค์กรเครือข่ายและกลุ่มประชาชนทั่วไป 
  จากแผนภาพที่ 12 เมื่อจําแนกตามกลุ่มองค์กรเครือข่ายและกลุ่มประชาชนทั่วไป พบว่า 
ศูนย์คุณธรรม แสดงบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา
ได้ดีกว่าคู่เทียบทุกองค์กรอย่างชัดเจน แต่จะสังเกตได้ว่าสําหรับองค์กรเครือข่ายภาคศาสนา ยังประเมินว่า
กรมการศาสนา สามารถแสดงบทบาทดังกล่าวได้ค่อนข้างดีมาก รองลงมาจากศูนย์คุณธรรม 
 
แผนภาพที่ 12 บทบาทในการส่งเสริมคณุธรรมในสงัคมไทยเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา

ของศนูย์คณุธรรมเปรยีบเทยีบกับคูเ่ทียบ: จําแนกตามกลุ่มองค์กรเครอืข่ายและกลุม่ประชาชนทัว่ไป 

 
 
  3) จําแนกตามกิจกรรมของศูนย์คุณธรรมที่เคยเข้าร่วม 
  จากแผนภาพที่ 13 เมื่อจําแนกตามกิจกรรมของศูนย์คุณธรรมที่เคยเข้าร่วม พบว่า ศูนย์คุณธรรม 
แสดงบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสาได้ดีกว่า
คู่เทียบทุกองค์กรอย่างชัดเจน แต่จะสังเกตได้ว่าสําหรับกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาอบรมวิทยากร
ส่งเสริมคุณธรรม  ยังประเมินว่ากรมการศาสนา และสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สามารถแสดงบทบาท
ดังกล่าวได้ค่อนข้างดีมาก รองลงมาจากศูนย์คุณธรรม 
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แผนภาพที่ 13 บทบาทในการส่งเสริมคณุธรรมในสงัคมไทยเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา
ของศนูย์คณุธรรมเปรยีบเทยีบกับคูเ่ทียบ: จําแนกตามกิจกรรมของศนูย์คุณธรรมทีเ่คยเขา้ร่วม 

   

  4) จําแนกตามระดับการรู้จักศูนย์คุณธรรม 
  จากแผนภาพที่ 14 เมื่อจําแนกตามระดับการรู้จักศูนย์คุณธรรม พบว่า ศูนย์คุณธรรม 
แสดงบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสาได้ดีกว่าคู่เทียบ
ทุกองค์กรอย่างชัดเจน แต่จะสังเกตได้ว่าสําหรับกลุ่มรู้จักศูนย์คุณธรรมน้อย ยังประเมินว่ากรมการศาสนา 
สามารถแสดงบทบาทดังกล่าวได้ค่อนข้างดีมาก รองลงมาจากศูนย์คุณธรรม 
  

แผนภาพที่ 14 บทบาทในการส่งเสริมคณุธรรมในสงัคมไทยเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา
ของศนูย์คณุธรรมเปรยีบเทยีบกับคูเ่ทียบ: จําแนกตามระดับการรู้จักศนูย์คณุธรรม 
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 3.2.5 การรับรู้ข้อมูล/ข่าวสารจากศูนย์คุณธรรม 
 
  1) ภาพรวม 
  จากแผนภาพที่ 15 พบว่า ข้อมูล/ข่าวสารท่ีศูนย์คุณธรรมสื่อสารมีประสิทธิภาพในการเข้าถึง
กลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน โดยข้อมูล/ข่าวสารที่เข้าถึงได้มากที่สุดสอดคล้องกับการรับรู้บทบาทของ
ศูนย์คุณธรรมคือ การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม 4 ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา (คะแนนเฉล่ีย 
4.33 จากคะแนนเต็ม 5) เช่นเดียวกันกับเมื่อจําแนกตามกลุ่มย่อย 
  รองลงมาได้แก่ การรับรู้ข้อมูล/ข่าวสารในเร่ืองการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ตามแนวทาง
ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 3 ระดับคือ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม องค์กรคุณธรรมและ
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ (คะแนนเฉลี่ย 4.09) การพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมสามารถนําไปใช้ประโยชน์
ต่อกลุ่มเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย 4.01) การผลิตสื่อ องค์ความรู้ด้านการส่งเสริม เพ่ือสนับสนุนนโยบายและองค์ความรู้
ตามประเด็นทางสังคม (คะแนนเฉล่ีย 3.98 โดยเข้าถึงได้ไม่มากนักในกลุ่มประชาชนทั่วไป) การส่งเสริมให้เกิด
จังหวัดคุณธรรมที่เช่ือมโยงเครือข่ายต่างๆ  ด้วยกระบวนการสมัชชาคุณธรรม  (คะแนนเฉลี่ย 3.92) ขณะที่ยังมีประสิทธิภาพ
ในเรื่องการสื่อสารเรื่องการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ น้อยกว่าเรื่องอื่นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (คะแนนเฉล่ีย 3.85 โดยเข้าถึงได้ไม่มากนักในกลุ่มภาคธุรกิจเอกชน)  
 

แผนภาพที่ 15 การรับรูข้้อมูล/ขา่วสารจากศูนย์คุณธรรม: ภาพรวม 
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  2) จําแนกตามกลุ่มองค์กรเครือข่ายและกลุ่มประชาชนทั่วไป 
  จากแผนภาพที่ 16 เมื่อจําแนกตามกลุ่มองค์กรเครือข่ายและกลุ่มประชาชนทั่วไป พบว่า ข้อมูล/ข่าวสารของศูนย์คุณธรรมที่เข้าถึงทุกกลุ่มย่อยได้มากที่สุด
คือ การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม 4 ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ขณะที่การสื่อสารเรื่องการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเข้าถึงกลุ่มภาคธุรกิจเอกชน 
น้อยกว่ากลุ่มอื่น (คะแนนเฉลี่ย 3.61) 
  

แผนภาพที่ 16 การรับรูข้้อมูล/ขา่วสารจากศูนย์คุณธรรม: จําแนกตามกลุ่มองค์กรเครือข่ายและกลุ่มประชาชนทั่วไป 
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  3) จําแนกตามกิจกรรมของศูนย์คุณธรรมที่เคยเข้าร่วม 
  จากแผนภาพที่ 17 เมื่อจําแนกตามกิจกรรมของศูนย์คุณธรรมที่เคยเข้าร่วม พบว่า ข้อมูล/ข่าวสารของศูนย์คุณธรรมที่เข้าถึงทุกกลุ่มย่อยได้มากที่สุดคือ 
การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม 4 ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ทั้งนี้จะสังเกตได้ว่าข้อมูล/ข่าวสารของศูนย์คุณธรรมทุกเรื่องเข้าถึงกลุ่มที่ร่วมกิจกรรม
งานวิจัยและองค์ความรู้ได้น้อยกว่ากลุ่มที่ร่วมกิจกรรมอื่น โดยเฉพาะข้อมูล/ข่าวสารเรื่องการส่งเสริมให้เกิดจังหวัดคุณธรรมที่เชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ด้วยกระบวนการ
สมัชชาคุณธรรม และการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติตอบสนองต่อการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม  
 

แผนภาพที่ 17 การรับรู้ข้อมูล/ขา่วสารจากศูนย์คุณธรรม: จําแนกตามกิจกรรมของศนูย์คุณธรรมทีเ่คยเข้าร่วม 
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  4) จําแนกตามระดับการรู้จักศูนย์คุณธรรม 
  จากแผนภาพที่ 18 เมื่อจําแนกตามระดับการรู้จักศูนย์คุณธรรมพบว่า ข้อมูล/ข่าวสารของศูนย์คุณธรรมที่เข้าถึงทุกกลุ่มย่อยได้มากที่สุดคือ การรณรงค์
ส่งเสริมคุณธรรม 4 ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา โดยพบว่าการทําให้รู้จักศูนย์คุณธรรมมากขึ้น มีผลให้รับรู้ข้อมูล/ข่าวสารต่างๆ ของศูนย์ธรรมมากขึ้น
เช่นกัน  
 

แผนภาพที่ 18 การรับรูข้้อมูล/ขา่วสารจากศูนย์คุณธรรม: จําแนกตามระดับการรู้จักศูนย์คณุธรรม 
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  5) การรับรู้ข้อมูล/ข่าวสารจากศูนย์คุณธรรม เปรียบเทียบปี 2564 กับปี 2563 
  จากแผนภาพที่ 19 เมื่อเปรียบเทียบผลการสํารวจในปี 2564 กับปี 2563 พบว่า ข้อมูล/
ข่าวสารของศูนย์คุณธรรม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ลดลงแทบทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการผลิตสื่อ องค์ความรู้
ด้านการส่งเสริม เพ่ือสนับสนุนนโยบายและองค์ความรู้ตามประเด็นทางสังคม (คะแนนเฉล่ียปี 2564 คือ 3.98 
: ปี 2563 คือ 4.35 ตามลําดับ) ส่วนข้อมูล/ข่าวสารที่เข้าถึงกลุ่มองค์กรเครือข่ายได้มากขึ้นคือ การจัดงาน
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติตอบสนองต่อการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม (คะแนนเฉล่ียปี 2564 คือ 3.85 : ปี 2563 
คือ 3.20 ตามลําดับ) 
 

แผนภาพที่ 19 การรับรูข้้อมูล/ขา่วสารจากศูนย์คุณธรรม เปรียบเทียบปี 2564 กับปี 2563 
 

 
 
 3.2.6 การรับรู้ต่อกิจกรรมของศูนย์คุณธรรม 
 
  1) ภาพรวม 
  จากแผนภาพที่ 20 เมื่อสอบถามการรับรู้/รู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับกิจกรรมของศูนย์คุณธรรม 
พบว่า กิจกรรมที่รู้จักสอดคล้องกับการรับรู้ข้อมูล/ข่าวสารจากศูนย์คุณธรรมคือ โดยภาพรวมรู้จักกิจกรรม
ให้ความรู้/อบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม เช่น อบรมให้ความรู้ต่างๆ อบรมวิทยากร อบรมองค์กรคุณธรรม 
มากที่สุด (99.4%) รองลงมา ได้แก่ รู้จักกิจกรรมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ (85.5%) เวทีเสวนาวิชาการ
ทางระบบ Online (จัดทํา Website, Social Media) (83.0%) และรู้จักกิจกรรมจังหวัดคุณธรรม (75.7%) 
น้อยกว่ากิจกรรมอ่ืน โดยเฉพาะในกลุ่มองค์กรเครือข่ายซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก 
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แผนภาพที่ 20 การรับรู้ต่อกิจกรรมของศนูย์คณุธรรม: ภาพรวม 
 

 
 
  2) จําแนกตามกลุ่มองค์กรเครือข่ายและกลุ่มประชาชนทั่วไป 
  จากแผนภาพที่ 21 เมื่อจําแนกตามกลุ่มองค์กรเครือข่ายและกลุ่มประชาชนทั่วไป พบว่า 
กิจกรรมของศูนย์คุณธรรมทุกกลุ่มย่อยรู้จักมากที่สุดคือ กิจกรรมให้ความรู้/อบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม 
เช่น อบรมให้ความรู้ต่างๆ อบรมวิทยากร อบรมองค์กรคุณธรรม ทั้งน้ีจะสังเกตได้ว่ากลุ่มองค์กรเครือข่าย
ประเภทภาคธุรกิจเอกชนและกลุ่มภาคการศึกษารู้จักกิจกรรมจังหวัดคุณธรรมและสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 
น้อยกว่ากลุ่มอ่ืนอย่างชัดเจน 
 
แผนภาพที่ 21 การรับรู้ต่อกิจกรรมของศูนย์คุณธรรม: จําแนกตามกลุ่มองค์กรเครือข่ายและกลุ่มประชาชนทั่วไป 
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  3) จําแนกตามกิจกรรมของศูนย์คุณธรรมที่เคยเข้าร่วม 
  จากแผนภาพที่ 22 เมื่อจําแนกตามกิจกรรมของศูนย์คุณธรรมที่เคยเข้าร่วม พบว่า กิจกรรม
ของศูนย์คุณธรรมทุกกลุ่มย่อยรู้จักมากที่สุดคือ กิจกรรมให้ความรู้/อบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม เช่น อบรม
ให้ความรู้ต่างๆ อบรมวิทยากร อบรมองค์กรคุณธรรม ทั้งน้ีจะสังเกตได้ว่ากลุ่มที่เคยร่วมกิจกรรมการพัฒนาอบรม
วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม (โครงงานคุณธรรม) งานวิจัยและองค์ความรู้ เป็นกลุ่มที่รู้จักกิจกรรมจังหวัดคุณธรรมและ
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ น้อยกว่ากลุ่มอ่ืนอย่างชัดเจน 
 
แผนภาพที่ 22 การรับรู้ต่อกิจกรรมของศนูย์คณุธรรม: จําแนกตามกิจกรรมของศนูย์คุณธรรมทีเ่คยเขา้ร่วม 

 

 

 
  4) จําแนกตามระดับการรู้จักศูนย์คุณธรรม 
  จากแผนภาพที่ 23 เมื่อจําแนกตามระดับการรู้จักศูนย์คุณธรรม พบว่า กิจกรรมของศูนย์คุณธรรม
ทุกกลุ่มย่อยรู้จักมากที่สุดคือ กิจกรรมให้ความรู้/อบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม เช่น อบรมให้ความรู้ต่างๆ 
อบรมวิทยากร อบรมองค์กรคุณธรรม ในขณะที่รู้จักกิจกรรมอ่ืนๆ น้อยกว่า และเห็นได้ชัดว่าการรู้จักศูนย์คุณธรรม
มากขึ้น ส่งผลให้รู้จักกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์คุณธรรมมากขึ้นด้วยเช่นกัน 
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แผนภาพที่ 23 การรับรู้ต่อกิจกรรมของศนูย์คณุธรรม: จําแนกตามระดับการรู้จักศนูย์คณุธรรม 
 

 
  
  5) การรับรู้ต่อกิจกรรมของศูนย์คุณธรรม เปรียบเทียบปี 2564 กับปี 2563 
  จากแผนภาพที่ 24 เมื่อเปรียบเทียบผลการสํารวจในปี 2564 กับปี 2563 พบว่า กิจกรรม
ของศูนย์คุณธรรมที่กลุ่มเป้าหมายรับรู้มากขึ้นคือ กิจกรรมให้ความรู้/อบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม เช่น 
อบรมให้ความรู้ต่างๆ อบรมวิทยากร อบรมองค์กรคุณธรรม (ปี 2564 รู้จัก 99.4% : ปี 2563 รู้จัก 91.6%) 
และกิจกรรมสมัชชาคุณธรรม (ปี 2564 รู้จัก 85.5% : ปี 2563 รู้จัก 75.0%) ขณะที่รู้จักกิจกรรมจังหวัดคุณธรรม
น้อยลง (ปี 2564 รู้จัก 75.7% : ปี 2563 รู้จัก 84.8%) 
 

แผนภาพที่ 24 การรับรู้ต่อกิจกรรมของศนูย์คณุธรรม เปรียบเทียบปี 2564 กับปี 2563 
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 3.2.7 การรับรู้ต่อสื่อของศูนย์คุณธรรม 
 
  1) ภาพรวม 
  จากแผนภาพที่ 25 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักสื่อองค์ความรู้ ประเภทหนังสือ/
โปสเตอร์รณรงค์/VDO/คลิปรายการส่งเสริมคุณธรรมที่เผยแพร่ทาง Social Media (97.5%) และรู้จักสื่อองค์ความรู้ 
ประเภทหนังสือ/โปสเตอร์รณรงค์/VDO/คลิปรายการส่งเสริมคุณธรรมท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของศูนย์คุณธรรม 
(93.4%) โดยรู้จัก Application “Moral Touch” น้อยกว่า (48.7%) เช่นเดียวกันกับการรับรู้ต่อสื่อของศูนย์คุณธรรม
เมื่อจําแนกตามกลุ่มย่อย 
 

แผนภาพที่ 25 การรับรู้ต่อสื่อของศูนย์คณุธรรม: ภาพรวม 
 

 
  
  



 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ 2564 
 

41 
 

  2) จําแนกตามกลุ่มองค์กรเครือข่ายและกลุ่มประชาชนทั่วไป 
  จากแผนภาพที่ 26 เมื่อจําแนกตามกลุ่มองค์กรเครือข่ายและกลุ่มประชาชนทั่วไป พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในทุกกลุ่มย่อยรู้จักสื่อองค์ความรู้ ประเภทหนังสือ/โปสเตอร์รณรงค์/VDO/คลิปรายการ
ส่งเสริมคุณธรรมที่เผยแพร่ทาง Social Media และสื่อองค์ความรู้ ประเภทหนังสือ/โปสเตอร์รณรงค์/VDO/
คลิปรายการส่งเสริมคุณธรรมที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของศูนย์คุณธรรม และรู้จัก Application “Moral Touch” 
น้อยกว่า โดยเฉพาะในกลุ่มองค์กรเครือข่ายประเภทภาคธุรกิจเอกชน (28.1%)  
 
แผนภาพที่ 26 การรับรู้ต่อสือ่ของศูนย์คณุธรรม: จําแนกตามกลุ่มองค์กรเครือข่ายและกลุ่มประชาชนทั่วไป 

 

 

  
  3) จําแนกตามกิจกรรมของศูนย์คุณธรรมที่เคยเข้าร่วม 
  จากแผนภาพที่ 27 เมื่อจําแนกตามกิจกรรมของศูนย์คุณธรรมท่ีเคยเข้าร่วม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ในทุกกลุ่มย่อยรู้จักสื่อองค์ความรู้ ประเภทหนังสือ/โปสเตอร์รณรงค์/VDO/คลิปรายการส่งเสริม
คุณธรรมที่เผยแพร่ทาง Social Media และสื่อองค์ความรู้ ประเภทหนังสือ/โปสเตอร์รณรงค์/VDO/คลิปรายการ
ส่งเสริมคุณธรรมที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของศูนย์คุณธรรม และรู้จัก Application “Moral Touch” น้อยกว่า 
โดยเฉพาะในกลุ่มที่เคยร่วมกิจกรรม ITA อบรมต่อต้านการทุจริต (4.4%)  
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แผนภาพที่ 27 การรับรู้ต่อสื่อของศูนย์คณุธรรม: จําแนกตามกิจกรรมของศูนย์คุณธรรมทีเ่คยเขา้ร่วม 
 

    

  4) จําแนกตามระดับการรู้จักศูนย์คุณธรรม 
  จากแผนภาพที่ 28 เมื่อจําแนกตามระดับการรู้จักศูนย์คุณธรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างในทุกกลุ่มย่อย
รู้จักสื่อองค์ความรู้ ประเภทหนังสือ/โปสเตอร์รณรงค์/VDO/คลิปรายการส่งเสริมคุณธรรมท่ีเผยแพร่ทาง 
Social Media และสื่อองค์ความรู้ ประเภทหนังสือ/โปสเตอร์รณรงค์/VDO/คลิปรายการส่งเสริมคุณธรรมที่
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของศูนย์คุณธรรม โดยกลุ่มที่รู้จักศูนย์คุณธรรมมากข้ึนจะรู้จักสื่อดังกล่าวมากขึ้นเช่นกัน 
และยังคงรู้จัก Application “Moral Touch” น้อยกว่า แต่จะสังเกตได้ว่าการรู้จัก Application “Moral Touch” 
ไม่สอดคล้องกับระดับการรู้จักศูนย์คุณธรรม 
 

แผนภาพที่ 28 การรับรู้ต่อสื่อของศูนย์คณุธรรม: จําแนกตามระดับการรู้จักศนูย์คณุธรรม 
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  5) การรับรู้ต่อสื่อของศูนย์คุณธรรม เปรียบเทียบปี 2564 กับปี 2563 
  จากแผนภาพที่ 29 เมื่อเปรียบเทียบผลการสํารวจในปี 2564 กับปี 2563 พบว่า กลุ่มเป้าหมาย
รู้จักสื่อของศูนย์คุณธรรมมากขึ้นอย่างชัดเจนทุกสื่อ โดยเฉพาะสื่อองค์ความรู้ ประเภทหนังสือ/โปสเตอร์รณรงค์/
VDO/คลิปรายการส่งเสริมคุณธรรมที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของศูนย์คุณธรรม (ปี 2564 รู้จัก 93.4% : ปี 2563 
รู้จัก 43.8%) 
 

แผนภาพที่ 29 การรับรู้ต่อสื่อของศูนย์คณุธรรม เปรียบเทียบปี 2564 กับปี 2563 
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3.3 ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บรกิาร 
  
 ค่าเป้าหมายระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการของศูนย์คุณธรรม 
ประจําปี 2564 คือ ไม่ตํ่ากว่า 80% โดยพิจารณาจากความพึงพอใจโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรม ซึ่งมีวิธีการ
คํานวณ ดังน้ี 
 
  
  
 
 
 จากแผนภาพที่ 30 พบว่า ระดับความสําเร็จของความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ เมื่อพิจารณา
จากคะแนนความพึงพอใจโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรม พบว่า สูงกว่าเป้าหมายและอยู่ในระดับ “มากที่สุด” 
(คะแนนเฉล่ีย 90.6%) โดยระดับความสําเร็จในกลุ่มองค์กรเครือข่าย (90.8%) สูงกว่ากลุ่มประชาชนทั่วไป 
(86.7%) และเมื่อจําแนกตามกลุ่มย่อยพบว่า ระดับความสําเร็จสูงกว่าเป้าหมายทุกกลุ่ม (คะแนนเฉล่ีย 
88.9%-93.6%) โดยเฉพาะกลุ่มภาคการศึกษา (93.6%) นอกจากนี้ยังพบว่า ระดับความสําเร็จจากการ
ให้บริการในปี 2564 สูงขึ้นกว่าปี 2563 
 
แผนภาพที่ 30 ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบ้ริการของศนูย์คุณธรรม 

 

 
 
  

=     คะแนนเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจโดยรวม 
      ต่อศูนย์คุณธรรม X 20

ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจ
และพัฒนาการให้บริการของศูนย์คุณธรรม 
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3.4 ความพงึพอใจโดยรวมต่อศูนย์คณุธรรม  
  

 จากแผนภาพที่ 31 พบว่า ศูนย์คุณธรรมมีประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดี เพราะกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
โดยรวมต่อศูนย์คุณธรรมในระดับ “มากที่สุด” (คะแนนเฉล่ีย 4.53) เช่นเดียวกันกับระดับความพึงพอใจ
โดยรวมของทุกกลุ่มย่อย โดยกลุ่มองค์กรเครือข่าย (คะแนนเฉลี่ย 4.54) มีความพึงพอใจโดยรวมมากกว่า
กลุ่มประชาชนทั่วไป (คะแนนเฉล่ีย 4.33)  
 เมื่อจําแนกตามกลุ่มย่อย พบว่า กลุ่มที่มีความพึงพอใจโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรมมากที่สุดคือ 
กลุ่มองค์กรเครือข่ายประเภทภาคการศึกษา (คะแนนเฉลี่ย 4.68) กลุ่มที่เคยร่วมกิจกรรมการพัฒนาอบรม
วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม (โครงงานคุณธรรม) (คะแนนเฉลี่ย 4.80) กลุ่มที่รู้จักศูนย์คุณธรรมค่อนข้างดี 
(คะแนนเฉลี่ย 4.59) โดยพบว่า การทําให้รู้จักศูนย์คุณธรรมมากขึ้น มีแนวโน้มที่จะทําให้รู้สึกพึงพอใจโดยรวม
ต่อศูนย์คุณธรรมมากขึ้นเช่นกัน 
 

แผนภาพที่ 31 ความพึงพอใจโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรม 
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3.5 ความพงึพอใจต่อบริการและบทบาทหน้าท่ีของศูนย์คุณธรรม 
  
 3.5.1 ภาพรวม 
 จากแผนภาพที่ 32 พบว่า โดยภาพพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับ “มาก-มากที่สุด” 
(คะแนนเฉล่ีย 4.30–4.74 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อแต่ละบริการและบทบาทหน้าที่ของศูนย์คุณธรรม การให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ได้รับความพึงพอใจมากกว่าด้านอ่ืน ส่วนการเผยแพร่ข้อมูลด้านคุณธรรม ได้รับความพึงพอใจ
น้อยกว่าด้านอ่ืน 
 บริการและบทบาทหน้าที่ของศูนย์คุณธรรม ที่พึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  

 อันดับหน่ึง ความสุภาพของกิริยา/มารยาทในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (Mastery) 
(คะแนนเฉล่ีย 4.74) 
 อันดับสอง การให้บริการอย่างเต็มความสามารถและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
(Responsibility)  (คะแนนเฉล่ีย 4.69) 
 อันดับสาม  การให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่ เลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 
(Leadership) ความชัดเจนและเพียงพอในการให้ข้อมูล/คําแนะนํา/คําปรึกษาของเจ้าหน้าที่ 
(Originality) (คะแนนเฉล่ีย 4.68 เท่ากัน) 

 ส่วนเรื่องที่ได้รับความพึงพอใจน้อยกว่าเรื่องอ่ืน คือ  
 - ความง่าย/สะดวกของประชาชนทั่วไปในการเข้าถึง/ได้รับข้อมูลเก่ียวกับคุณธรรมผ่าน
บุคคล/เครือข่าย/หน่วยงานต่างๆ (คะแนนเฉล่ีย 4.30) 
 - ความง่าย/สะดวกในการเข้าถงึ/ได้รับข้อมลูเก่ียวกับคณุธรรมทาง Website, Mobile Application, 
Facebook, Line ของศูนย์คุณธรรม (คะแนนเฉล่ีย 4.39) 
 - ความสม่ําเสมอ สะดวกและรวดเร็วในการให้ข้อมูล/ข่าวสารเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
(คะแนนเฉล่ีย 4.43) 
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แผนภาพที่ 32 ความพึงพอใจต่อบริการและบทบาทหนา้ที่ของศูนย์คณุธรรม: ภาพรวม 
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3.5.2 กลุ่มองค์กรเครือข่าย 
 

 จากแผนภาพที่ 33 พบว่า กลุ่มองค์กรเครือข่ายมีความพึงพอใจในทิศทางเดียวกันกับภาพรวมคือ 
พึงพอใจในระดับ “มาก-มากท่ีสุด” (คะแนนเฉล่ีย 4.39 – 4.74) ต่อแต่ละบริการและบทบาทหน้าที่ของศูนย์คุณธรรม 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ได้รับความพึงพอใจมากกว่าด้านอ่ืน ส่วนการเผยแพร่ข้อมูลด้านคุณธรรม ได้รับ
ความพึงพอใจน้อยกว่าด้านอ่ืน 
 บริการและบทบาทหน้าที่ของศูนย์คุณธรรม ที่พึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  

 อันดับหน่ึง ความสุภาพของกิริยา/มารยาทในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (Mastery) 
(คะแนนเฉล่ีย 4.74) 
 อันดับสอง การให้บริการอย่างเต็มความสามารถและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
(Responsibility)  (คะแนนเฉล่ีย 4.71) 
 อันดับสาม การให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ (Leadership) 
ความชัดเจนและเพียงพอในการให้ข้อมูล/คําแนะนํา/คําปรึกษาของเจ้าหน้าที ่ (Originality) 
(คะแนนเฉล่ีย 4.70 เท่ากัน) 

 ส่วนเรื่องที่ได้รับความพึงพอใจน้อยกว่าเรื่องอ่ืน คือ  
 - ความง่าย/สะดวกในการเข้าถงึ/ได้รับข้อมลูเก่ียวกับคณุธรรมทาง Website, Mobile Application, 
Facebook, Line ของศูนย์คุณธรรม (คะแนนเฉล่ีย 4.39) 
 - การยกย่องให้องค์กรเครือข่ายเป็นแบบอย่าง/แหล่งเรียนรู ้เพื ่อสร้างสังคมคุณธรรม 
(คะแนนเฉล่ีย 4.52) 
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แผนภาพที่ 33 ความพึงพอใจต่อบริการและบทบาทหนา้ที่ของศูนย์คณุธรรม: กลุ่มองค์กรเครือขา่ย 
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เมื่อจําแนกตามประเภทองค์กรเครือข่ายจากตารางที่ 3 พบว่า ทุกกลุ่มย่อยพึงพอใจต่อบริการทุกเรื่อง
ที่ได้รับจากศูนย์คุณธรรม โดยกลุ่มองค์กรเครือข่ายประเภทภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคการศึกษา 
มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องความสุภาพของกิริยา/มารยาทในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (Mastery) 
แตกต่างจากกลุ่มภาคศาสนา ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสารมวลชน ที่พึงพอใจมากที่สุดในเรื่องการ
ให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ (Leadership) 
 

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อบริการและบทบาทหน้าทีข่องศูนย์คุณธรรม: จําแนกตามประเภทองค์กรเครือข่าย 
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 3.5.3 กลุ่มประชาชนทั่วไป 
 
 จากแผนภาพที่ 34 พบว่า กลุ่มประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจในระดับ “มาก-มากที่สุด” 
(คะแนนเฉลี่ย 4.27-4.63) ต่อแต่ละบริการและบทบาทหน้าที่ของศูนย์คุณธรรม โดยพึงพอใจต่อด้าน
บทบาทหน้าที ่ในการส่งเสริมคุณธรรมและความสุภาพของกิริยา/มารยาทในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
มากกว่าด้านอ่ืน  
 บริการและบทบาทหน้าที่ของศูนย์คุณธรรม ที่พึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่  

 อันดับหน่ึง ความสุภาพของกิริยา/มารยาทในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (Mastery) 
(คะแนนเฉล่ีย 4.63) 
 อันดับสอง การส่งเสริมให้เกิดองค์กรคุณธรรมและสังคมคุณธรรม (คะแนนเฉล่ีย 4.55) 
 อันดับสาม การเป็นหน่วยงานกลางให้ความรู้วิชาการ/กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม 
(คะแนนเฉล่ีย 4.45) 

 ส่วนเรื่องที่ได้รับความพึงพอใจน้อยกว่าเรื่องอ่ืน คือ  
- ความสม่ําเสมอ สะดวกและรวดเร็วในการให้ข้อมูลเพ่ือส่งเสริมคณุธรรม (คะแนนเฉล่ีย 4.27) 
- ความง่าย/สะดวกในการเข้าถงึ/ได้รับข้อมลูเก่ียวกับคณุธรรมทาง Website, Mobile Application, 

Facebook, Line และความง่าย/สะดวกในการเข้าถึง/ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณธรรมผ่านบุคคล/เครือข่าย/
หน่วยงานต่างๆ (คะแนนเฉลี่ย 4.30 เท่ากัน) 

- การได้รับความรู้ด้านคุณธรรมที่นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ (คะแนนเฉล่ีย 4.33) 
 



 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ 2564 
 

52 
 

แผนภาพที่ 34 ความพึงพอใจต่อบริการและบทบาทหนา้ที่ของศูนย์คณุธรรม: กลุ่มประชาชนทั่วไป 
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3.5.4 จําแนกตามกิจกรรมของศูนย์คุณธรรมที่เคยเข้าร่วม 
 
 จากตารางที่ 4 เมื่อจําแนกตามกิจกรรมของศูนย์คุณธรรมที่เคยเข้าร่วม พบว่า แทบทุกกลุ่มพึงพอใจ
ต่อเรื่องความสุภาพของกิริยา/มารยาทในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (Mastery) มากเป็นอันดับหน่ึง ยกเว้น
กลุ่มที่เคยร่วมกิกจรรมสมัชชาคุณธรรม ที่พึงพอใจเรื่องการให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน (Leadership) 
มากเป็นอันดับหนึ่ง และจะสังเกตได้ว่ากลุ่มประชาชนทั่วไปที่เคยร่วมกิจกรรม ITA อบรมต่อต้านการทุจริต 
พึงพอใจต่อเรื่องความง่าย/สะดวกในการเข้าถึง/ได้รับข้อมูลเก่ียวกับคุณธรรมผ่านบุคคล/เครือข่าย/หน่วยงาน
ต่างๆ น้อยกว่าเรื่องอ่ืนอย่างชัดเจน 
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจต่อบริการและบทบาทหน้าที่ของศูนย์คุณธรรม: จําแนกตามกิจกรรมของศูนย์คุณธรรมที่เคยเขา้ร่วม 
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 3.5.5 จําแนกตามระดับการรู้จักศูนย์คุณธรรม 
 
 จากตารางที่ 5 เมื่อจําแนกตามระดับการรู้จักศูนย์คุณธรรม พบว่า ทุกกลุ่มพึงพอใจต่อเรื่องความสุภาพ
ของกิริยา/มารยาทในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (Mastery) มากเป็นอันดับหน่ึง ยกเว้นกลุ่มที่เคยร่วม
กิจกรรมสมัชชาคุณธรรม ที่พึงพอใจเร่ืองเจ้าหน้าที่ให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน (Leadership) มาก
เป็นอันดับหน่ึง รวมทั้งกลุ่มประชาชนทั่วไปที่รู้จักศูนย์คุณธรรมเป็นอย่างดี ซึ่งพึงพอใจสูงสุดต่อเรื่องความง่าย/
สะดวกในการเข้าถึง/ได้รับข้อมูลเก่ียวกับคุณธรรมผ่านบุคคล/เครือข่าย/หน่วยงานต่างๆ ตรงกันข้ามกับกลุ่มที่
รู้จักศูนย์คุณธรรมน้อย ซึ่งพบว่าพึงพอใจต่อเรื่องความง่าย/สะดวกในการเข้าถึง/ได้รับข้อมูลเก่ียวกับคุณธรรม
ผ่านบุคคล/เครือข่าย/หน่วยงานต่างๆ น้อยกว่าเรื่องอ่ืนอย่างชัดเจน  
 ทั้งน้ีพบข้อสังเกตว่า การรู้จักศูนย์คุณธรรมมากขึ้นจากการที่ได้ร่วมกิจกรรมกับศูนย์คุณธรรมนานขึ้น 
ไม่ได้ส่งผลให้มีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น โดยพบว่า กลุ่มที่รู้จักศูนย์คุณธรรมเป็นอย่างดี มีความพึงพอใจน้อยกว่า
กลุ่มที่รู้จักค่อนข้างดีและปานกลาง ช้ีให้เห็นว่าศูนย์คุณธรรมยังคงต้องให้ความสําคัญต่อการพัฒนาการ
ให้บริการให้เหนือความคาดหวังและเห็นผลได้ชัดมากขึ้นกว่าปัจจุบัน 
 

ตารางที่ 5 ความพึงพอใจต่อบริการและบทบาทหน้าที่ของศูนย์คุณธรรม: จําแนกตามระดับการรู้จักศนูย์คณุธรรม 
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 3.5.6 จําแนกตาม Generation 
 

 จากตารางที่ 6 เมื่อจําแนกตาม Generation พบว่า แทบทุกกลุ่มพึงพอใจต่อเรื่องความสุภาพของกิริยา/
มารยาทในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (Mastery) มากเป็นอันดับหน่ึง โดยกลุ่ม Gen Y (23-40 ปี) มีความพึงพอใจ
ต่อบริการทุกเรื่องมากกว่ากลุ่มอ่ืน 
 

ตารางที่ 6 ความพึงพอใจต่อบริการและบทบาทหน้าที่ของศูนย์คุณธรรม: จําแนกตาม Generation 
 

บริการและบทบาทหน้าท่ีของศูนยคุ์ณธรรม Generation 
Gen Y 

(23-40 ปี) 
Gen X 

(41-55 ปี) 
Baby 

Boomer  
(56-74 ปี) 

Silent 
Gen  

(75-95 ปี) 
ความพึงพอใจโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรม 
จํานวนตัวอย่าง 178 216 130 6 
  คะแนนเฉลี่ย 4.63 4.50 4.45 4.33 
1) ด้านการตดิต่อประสานงาน/ ข้ันตอนการให้บริการ (Process) ของศูนย์คุณธรรม 
1.1 ความสะดวก/รวดเร็วในการติดต่อ/ประสานงานกับศูนย์คุณธรรมผ่านช่องทางต่างๆ  
จํานวนตัวอย่าง 162 200 125 6 
  คะแนนเฉลี่ย 4.59 4.64 4.57 4.50 
1.2 ความสะดวก/รวดเร็วของขั้นตอนในการใช้บริการของศูนย์คุณธรรมผ่านช่องทางตา่งๆ  
จํานวนตัวอย่าง 162 200 125 6 
  คะแนนเฉลี่ย 4.60 4.62 4.52 4.50 
2) ด้านการใหบ้ริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมตามค่านิยมองค์กร 
2.1 การให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติของเจ้าหนา้ที่ (Leadership) 
จํานวนตัวอย่าง 178 216 130 6 
  คะแนนเฉลี่ย 4.76 4.65 4.63 4.83 
2.2 การให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าท่ี (Altruism)         
จํานวนตัวอย่าง 178 216 130 6 
  คะแนนเฉลี่ย 4.74 4.63 4.61 4.83 
2.3 การให้บริการอย่างเต็มความสามารถและรับผดิชอบต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที ่(Responsibility) 
จํานวนตัวอย่าง 177 216 130 6 
  คะแนนเฉลี่ย 4.77 4.67 4.63 4.67 
2.4 ความชัดเจนและเพียงพอในการให้ข้อมูล/คําแนะนํา/คําปรึกษาของเจ้าหน้าที ่(Originality) 
จํานวนตัวอย่าง 177 216 130 6 
  คะแนนเฉลี่ย 4.77 4.63 4.64 4.50 
2.5 ความสุภาพของกิริยา/มารยาทในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (Mastery) 
จํานวนตัวอย่าง 178 216 130 6 
  คะแนนเฉลี่ย 4.81 4.71 4.68 4.67 
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บริการและบทบาทหน้าท่ีของศูนยคุ์ณธรรม Generation 
Gen Y 

(23-40 ปี) 
Gen X 

(41-55 ปี) 
Baby 

Boomer  
(56-74 ปี) 

Silent 
Gen  

(75-95 ปี) 
3) ด้านบทบาทหน้าท่ีส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม 
3.1 การส่งเสริมให้องค์กรเครือข่ายดําเนินงานได้จริง เช่น การพัฒนากระบวนการ ศักยภาพบุคลากร เครือ่งมือ องค์ความรู ้เป็นต้น 
จํานวนตัวอย่าง 166 203 125 6 
  คะแนนเฉลี่ย 4.67 4.60 4.58 4.67 
3.2 การเป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงองค์กรเครือข่ายให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกนัและกัน 
จํานวนตัวอย่าง 165 203 125 6 
  คะแนนเฉลี่ย 4.61 4.52 4.56 4.33 
3.3 การยกย่องให้องค์กรเครือข่ายเป็นแบบอย่าง/แหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม 
จํานวนตัวอย่าง 165 203 125 6 
  คะแนนเฉลี่ย 4.64 4.46 4.46 4.83 
3.4 การเป็นหน่วยงานกลางให้ความรู้ด้านวิชาการ/กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม 
จํานวนตัวอย่าง 177 216 129 6 
  คะแนนเฉลี่ย 4.67 4.59 4.60 4.67 
3.5 การส่งเสริมให้เกิดองค์กรคุณธรรมและสังคมคุณธรรม เช่น ร่วมกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรเครือข่าย/ 
เปิดโอกาสให้มีสว่นร่วมในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในสังคม  
จํานวนตัวอย่าง 177 216 129 6 
  คะแนนเฉลี่ย 4.68 4.60 4.55 4.50 
4) ด้านการเผยแพร่ข้อมูลด้านคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม 
4.1 ความง่าย/สะดวกในการเข้าถึง/ได้รับข้อมูลเกีย่วกับคุณธรรมทาง Website, Mobile Application, Facebook, Line ของศูนย์คุณธรรม
จํานวนตัวอย่าง 174 214 130 6 
  คะแนนเฉลี่ย 4.48 4.41 4.23 4.17 
4.2 ความง่าย/สะดวกในการเข้าถงึ/ได้รับข้อมูลเกีย่วกับคุณธรรมผ่านบุคคล/เครือข่าย/หน่วยงานต่างๆ  
จํานวนตัวอย่าง 12 13 5 - 
  คะแนนเฉลี่ย 4.67 4.31 3.40 - 
4.3 ความสมํ่าเสมอ สะดวกและรวดเร็วในการให้ข้อมูล/ข่าวสารเพือ่ส่งเสริมคุณธรรม 
จํานวนตัวอย่าง 174 214 130 6 
  คะแนนเฉลี่ย 4.53 4.43 4.30 4.33 
5) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากข้อมูลของศูนย์คุณธรรม 
5.1 การได้รับความรู้ที่นําไปถา่ยทอด/ใช้ประโยชน์ในการทําให้เกิดองค์กร/สังคมคุณธรรม 
จํานวนตัวอย่าง 166 203 125 6 
  คะแนนเฉลี่ย 4.66 4.53 4.58 4.83 
5.2 การได้รับความรู้ด้านคุณธรรมท่ีนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได ้
จํานวนตัวอย่าง 178 216 130 6 
  คะแนนเฉลี่ย 4.69 4.60 4.59 4.67 
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 3.5.7 ความพึงพอใจต่อบริการและบทบาทหน้าที่ของศูนย์คุณธรรม เปรียบเทียบปี 2564 กับปี 2563 
  

จากแผนภาพที่ 35 เมื่อเปรียบเทียบผลการสํารวจในปี 2564 กับปี 2563 ความพึงพอใจต่อบริการ
และบทบาทหน้าที่ของศูนย์คุณธรรม พบว่า โดยภาพรวมเพ่ิมขึ้นทุกเรื่อง โดยเพ่ิมขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรกในเรื่องต่อไปน้ี 

อันดับหน่ึง การส่งเสริมให้องค์กรเครือข่ายดําเนินงานได้จริง เช่น การพัฒนากระบวนการ 
ศักยภาพบุคลากร เครื่องมือ องค์ความรู้ เป็นต้น (คะแนนเฉล่ียปี 2564 คือ 4.62 : ปี 2563 คือ 4.31) 

อันดับสอง ความสมํ่าเสมอ สะดวกและรวดเร็วในการให้ข้อมูล/ข่าวสารเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
(คะแนนเฉลี่ยปี 2564 คือ 4.43 : ปี 2563 คือ 4.25) 

อันดับสาม ความสะดวก/รวดเร็วในการติดต่อ/ประสานงานกับศูนย์คุณธรรมผ่านช่องทาง
ต่างๆ (คะแนนเฉล่ียปี 2564 คือ 4.60 : ปี 2563 คือ 4.43) และความง่าย/สะดวกในการเข้าถึง/ได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณธรรมผ่านบุคคล/เครือข่าย/หน่วยงานต่างๆ  (คะแนนเฉลี่ยปี 2564 คือ 4.30 : 
ปี 2563 คือ 4.13) 

 

 ความพึงพอใจของกลุ่มองค์กรเครือข่ายเพ่ิมขึ้นทุกเรื่องเช่นเดียวกันกับภาพรวมข้างต้น แต่แตกต่าง
จากกลุ่มประชาชนทั่วไป ซึ่งมีทั้งเรื่องที่พึงพอใจเพ่ิมขึ้นและลดลง ดังน้ี 
 เรื่องที่กลุ่มประชาชนทั่วไปพึงพอใจในปี 2564 เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 

อันดับหน่ึง ความง่าย/สะดวกในการเข้าถึง/ได้รับข้อมูลเก่ียวกับคุณธรรมทาง Website, 
Mobile Application, Facebook, Line ของศูนย์คุณธรรม และความง่าย/สะดวกในการเข้าถึง/
ได้รับข้อมูลเก่ียวกับคุณธรรมผ่านบุคคล/เครือข่าย/หน่วยงานต่างๆ (คะแนนเฉล่ียปี 2564 คือ 4.30 : 
ปี 2563 คือ 4.13 เท่ากัน) 

อับดับสอง การส่งเสริมให้เกิดองค์กรคุณธรรมและสังคมคุณธรรม เช่น ร่วมกําหนดทิศทาง 
การขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรเครือข่าย/ เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม
ในสังคม (คะแนนเฉล่ียปี 2564 คือ 4.55 : ปี 2563 คือ 4.43) 

อันดับสาม ความสุภาพของกิริยา/มารยาทในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (Mastery) 
(คะแนนเฉล่ียปี 2564 คือ 4.63 : ปี 2563 คือ 4.55) 

 

 เรื่องที่กลุ่มประชาชนทั่วไปพึงพอใจในปี 2564 ลดลงจากปี 2563 มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
อันดับหน่ึง การได้รับความรู้ด้านคุณธรรมที่นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ (คะแนนเฉล่ียปี 

2564 คือ 4.33 : ปี 2563 คือ 4.57) 
อันดับสอง ความสมํ่าเสมอ สะดวกและรวดเร็วในการให้ข้อมูล/ข่าวสารเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 

(คะแนนเฉลี่ยปี 2564 คือ 4.27 : ปี 2563 คือ 4.47) 
อันดับสาม ความชัดเจนและเพียงพอในการให้ข้อมูล/คําแนะนํา/คําปรึกษาของเจ้าหน้าที่ 

(Originality) (คะแนนเฉล่ียปี 2564 คือ 4.37 : ปี 2563 คือ 4.48) 
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แผนภาพที่ 35 ความพงึพอใจต่อบริการและบทบาทหนา้ทีข่องศนูย์คุณธรรม เปรียบเทียบปี 2564 กับปี 2563 
 

 
 



 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ 2564 
 

60 
 

3.6 เหตุผลท่ีมีความพึงพอใจโดยรวมต่อศูนย์คณุธรรมในระดับ “มาก/ปานกลาง” 
(ไม่มีผู้ที่ให้คะแนนความพึงพอใจโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรมในระดับน้อย) 
  
 3.6.1 เหตุผลที่มีความพึงพอใจโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรมในระดับ “มาก” 
 
 จากตารางที่ 7 พบว่า ประโยชน์ที่ได้รับ เป็นสาเหตุสําคัญที่สุดที่ทําให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวม
ต่อศูนย์คุณธรรมในระดับ “มาก” (ให้คะแนน 4-5 จํานวน 516 ราย) จากการสอบถามเหตุผลที่พึงพอใจโดยรวม
ต่อศูนย์คุณธรรมในระดับ “พึงพอใจมากและมากที่สุด” คือ ข้อมูลเป็นประโยชน์นําไปใช้ในการขับเคลื่อน
องค์กรเครือข่าย/ใช้ในองค์กร/ใช้ในชีวิตประจําวันได้ (36.2%) รองลงมา ได้แก่ เจ้าหน้าที่เอาใจใส่/
กระตือรือร้น/ทุ่มเท/รวดเร็วในการให้บริการ/ช่วยเหลือ/ติดตาม/ประสานงานในการให้บริการ/การแจ้งข้อมูล 
(20.7%) และจัดกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเน่ือง/ชัดเจน (13.4%) เป็นต้น 
 

ตารางที่ 7 เหตุผลทีพ่ึงพอใจโดยรวมในระดับ “มาก” ต่อศูนย์คุณธรรม 
 

 
 
 ทั้งน้ี จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มองค์กรเครือข่ายในเรื่องเหตุผลที่พึงพอใจ
โดยรวมต่อศูนย์คุณธรรมในระดับ “มาก” มีรายละเอียดเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการเผยแพร่ข้อมูล/
ข่าวสาร และการทํากิจกรรมของศูนย์คุณธรรม ดังน้ี 

“มีความเช่ือมั่นในวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มีความต้ังใจในการขับเคลื่อนคุณธรรม” 
“หลักเจตนารมณ์ของศูนย์คุณธรรมมีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เพราะหวังให้สังคม

สงบสุขเมื่อนําหลักคุณธรรมมาใช้ในชีวิตประจําวัน” 
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“เป็นองค์กรที่ทําให้เราเชื่อมั่นในเรื่องของวิสัยทัศน์ในการทํางาน ซึ่งเราเองได้เห็นได้สัมผัส 
ก็มั่นใจในการทํางานของศูนย์คุณธรรม” 

“มีการทํางานที่เป็นรูปธรรมที่สุด มีการแสดงภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของเรื่องคุณธรรม” 
“เป็นหน่วยงานกลางในการให้ความรู้ทางวิชาการด้านกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมให้

องค์กรต่างๆ นําไปเป็นแนวทางขับเคลื่อนคุณธรรม” 
“เป็นหน่วยงานกลางที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ เครื่องมือในการขับเคล่ือน

คุณธรรม” 
“มีการสร้างองค์กรภาคีเครือข่ายที่หลากหลายทุกระดับเพ่ือเป็นแนวร่วมในการขับเคลื่อน

คุณธรรม เหมือนเครือข่ายใยแมงมุมครอบคลุมทุกพ้ืนที่” 
“เราได้รับการติดต่อประสานงานมาจากศูนย์คุณธรรม โดยมีการให้ข้อมูลให้คําแนะนํารวมถึง

ความรู้ด้านวิชาการต่างๆ ที่ทางศูนย์คุณธรรมคอยผลักดันให้มีการทํางานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพ” 
“เป็นองค์กรที ่เปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานเข้ามาหาความรู ้และมีส่วนร่วมในการ

ส่งเสริมคุณธรรมไปด้วยกัน” 
“จากที่เราได้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมกันทํางานมาหลายปี เราก็มั่นใจในการทํางานของศูนย์คุณธรรม 

และเราก็ได้รับความรู้ ได้รับการอํานวยความสะดวกที่เป็นประโยชน์มาโดยตลอด” 
“เป็นองค์กรที่ทําให้เราได้พัฒนาตนเอง ได้พัฒนาจิตใจ และได้นําความรู้เกี่ยวกับด้าน

คุณธรรมไปเผยแพร่ให้กับผู้อ่ืนในสังคมและในองค์กรได้” 
“เพ่ิงเริ่มรู้จักองค์กรยังไม่ได้สัมผัสโดยตรง แต่จะมีการให้ความรู้ด้านคุณธรรม 4 ประการ 

เพียงพอ มีวินัย สุจริต จิตอาสา สามารถนําหลักการที่ได้รับความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้” 
“การส่งเสริมให้เกิดองค์กรคุณธรรมและสังคมคุณธรรม เช่น การขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างต่อเน่ือง

สม่ําเสมอผ่านสื่อต่างๆ เช่น zoom เป็นต้น” 
“เป็นหน่วยงานกลางที่มีความพยายามตั้งใจมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนส่งเสริมด้านคุณธรรม

ออกสู่สังคม ร่วมกับองค์กรในการขับเคลื่อนอย่างต่อเน่ือง” 
“เป็นองค์กรที่ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการและด้านปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยไม่หวัง

ผลตอบแทน” 
“เป็นหน่วยงานที่ทําให้เราได้รับความรู้ เพื่อนําไปพัฒนาในองค์กรเพื่อสร้างคุณธรรม

ในองค์กรของเราได้” 
“เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนร่วมกันในด้านคุณธรรมได้เป็นอย่างดี 

เป็นแบบอย่างที่ดีในการแผยเพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านคุณธรรมจริยธรรม” 
“เป็นหน่วยงานที่เช่ือมโยงเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านคุณธรรมได้ครอบคลุมและ

มีความถูกต้องชัดเจน” 
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 3.6.2 เหตุผลที่มีความพึงพอใจโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรมในระดับ “ปานกลาง” 
  

 ส่วนสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรมในระดับ “ปานกลาง” (ให้คะแนน 3 
จํานวน 6 ราย) จากตารางที่ 8 สาเหตุในเชิงลบคือ จัดกิจกรรมน้อย/ไม่จัดกิจกรรมในเชิงรุก ผลการดําเนินงาน
ไม่ชัดเจน/จับต้องไม่ได้ การประชาสัมพันธ์น้อย/เข้าไม่ถึงทุกกลุ่ม เป็นต้น 
 

ตารางที่ 8 เหตุผลทีพ่ึงพอใจโดยรวมในระดับ “ปานกลาง” ต่อศนูย์คณุธรรม 
 

 
 

3.7 ความเชื่อม่ันต่อเป้าหมายและวสิัยทัศน์ของศูนย์คุณธรรม 
  
 3.7.1 ความเช่ือม่ันโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรม 
 

 จากแผนภาพที่ 36 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเช่ือมั่นโดยรวมต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของศูนย์คุณธรรม
ในระดับ “มากที่สุด” (คะแนนเฉลี่ย 4.58) โดยได้รับความเช่ือมั่นจากกลุ่มองค์กรเครือข่าย (คะแนนเฉลี่ย 4.60) 
มากกว่ากลุ่มประชาชนทั่วไป (คะแนนเฉลี่ย 4.30) โดยทุกกลุ่มย่อยมีความเช่ือมั่นโดยรวมมาก-มากที่สุด แต่
กลุ่มภาคธุรกิจเอกชน มีความเช่ือมั่นน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน (คะแนนเฉล่ีย 4.48) 
 เมื่อจําแนกตามกิจกรรมที่กลุ่มองค์กรเครือข่ายเคยเข้าร่วม พบว่า ทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นโดยรวม
ต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของศูนย์คุณธรรมสูง โดยกลุ่มที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาอบรมวิทยากร
ส่งเสริมคุณธรรม (โครงงานคุณธรรม) มีความเช่ือมั่นโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรมมากที่สุด (คะแนนเฉล่ีย 4.84) 
ส่วนกลุ่มที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมงานวิจัยและองค์ความรู้ มีความเชื่อมั่นโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรมน้อยกว่า
กลุ่มอ่ืน (คะแนนเฉล่ีย 4.37) 
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 เมื่อจําแนกตามระดับการรู้จักศูนย์คุณธรรม พบว่า ทุกกลุ่มมีความเช่ือมั่นโดยรวมต่อเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ของศูนย์คุณธรรมสูงเช่นกัน กลุ่มที่รู้จักศูนย์คุณธรรมค่อนข้างดี มีความเช่ือมั่นโดยรวมต่อศูนย์
คุณธรรมมากท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ย 4.65) แต่จะสังเกตได้ว่ากลุ่มที่รู้จักศูนย์คุณธรรมอย่างดี มีความเช่ือมั่น
โดยรวมต่อศูนย์คุณธรรมน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน (คะแนนเฉล่ีย 4.50) 
 

แผนภาพที่ 36 ความเชื่อม่ันโดยรวมต่อศนูย์คณุธรรม 
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 3.7.2 ความเชื่อม่ันต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายของศนูย์คุณธรรม 
 
  1) ภาพรวม 
  จากแผนภาพที่ 37 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความเช่ือมั่นต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ของศูนย์คุณธรรมในระดับ “มากที่สุด” ทุกเรื่อง ดังน้ี  

 อันดับหน่ึง (วิสัยทัศน์) การเป็นองค์กรส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมด้วย        
องค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม (คะแนนเฉล่ีย 4.61 เป็นเรื่องที่กลุ่ม
องค์กรเครือข่ายเช่ือมั่นมากอันดับหน่ึง) 
 อันดับสอง (เป้าหมาย) การเป็นองค์กรต้นแบบของการส่งเสริมคุณธรรม (คะแนนเฉล่ีย 4.60 
เป็นเรื่องที่กลุ่มประชาชนทั่วไปเช่ือมั่นมากอันดับหน่ึง) 
 อันดับสาม (เป้าหมาย) การส่งเสริมองค์กรคุณธรรม เพ่ือให้องค์กรต่างๆ และประชาชน       
มีพฤติกรรมดีที่พึงประสงค์ (คะแนนเฉล่ีย 4.56) 
 

แผนภาพที่ 37 ความเชื่อม่ันต่อวิสัยทศันแ์ละเปา้หมายของศนูย์คณุธรรม: ภาพรวม 
 

 
 
 เมื่อจําแนกตามประเภทองค์กรเครือข่ายจากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มองค์กรเครือข่ายประเภทภาคศาสนา
มีความเช่ือมั่นต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของศูนย์คุณธรรมมากกว่ากลุ่มอ่ืนทุกเรื่อง ในขณะที่กลุ่มภาคธุรกิจเอกชน 
มีความเช่ือมั่นน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนทุกเรื่อง 
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ตารางที่ 9 ความเช่ือม่ันต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายของศูนย์คุณธรรม: จําแนกตามประเภทองค์กรเครือข่าย 
 

 
 
  2) จําแนกตามกิจกรรมของศูนย์คุณธรรมที่เข้าร่วม 
  จากตารางที่ 10 เมื่อจําแนกตามกิจกรรมของศูนย์คุณธรรมท่ีเข้าร่วม พบว่า กลุ่มที่เคยเข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม (โครงงานคุณธรรม) มีความเช่ือมั่นต่อเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ของศูนย์คุณธรรมมากกว่ากลุ่มอ่ืนทุกเรื่อง ในขณะท่ีกลุ่มที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมงานวิจัยและองค์ความรู้ 
มีความเช่ือมั่นน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนทุกเรื่อง 
 
ตารางที่ 10 ความเช่ือมั่นต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายของศูนย์คุณธรรม: จําแนกตามกิจกรรมของ

ศูนย์คุณธรรมที่เข้าร่วม 
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  3) จําแนกตามระดับการรู้จักศูนย์คุณธรรม 
  จากตารางที่ 11 เมื่อจําแนกตามระดับการรู้จักศูนย์คุณธรรม พบว่า กลุ่มที่รู้จักศูนย์คุณธรรม
ปานกลาง และค่อนข้างรู้จักดี มีความเช่ือมั่นต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของศูนย์คุณธรรมมากกว่ากลุ่มอ่ืนทุกเรื่อง 
ในขณะที่กลุ่มที่รู้จักศูนย์คุณธรรมอย่างดี มีความเช่ือมั่นน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนทุกเรื่อง 
 
ตารางที่ 11 ความเชือ่ม่ันต่อวิสัยทศัน์และเป้าหมายของศนูย์คณุธรรม: จําแนกตามระดับการรู้จักศนูย์คุณธรรม 

 

 
 
 3.7.3 ความเช่ือม่ันต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายของศูนย์คุณธรรม เปรียบเทียบปี 2564 กับปี 2563 
 
 เมื่อเปรียบเทียบความเชื่อมั่นต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายศูนย์คุณธรรมในปี 2564 กับปี 2563 
ตามแผนภาพท่ี 38 พบว่า ศูนย์คุณธรรมได้รับความเช่ือมั่นโดยรวมลดลงเล็กน้อย (คะแนนเฉลี่ยปี 2564 คือ 
4.58 ปี 2563 คือ 4.60) เน่ืองจากกลุ่มประชาชนทั่วไปมีความเช่ือมั่นลดลง (คะแนนเฉล่ียปี 2564 คือ 4.30 ปี 2563 
คือ 4.50) แต่เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นในแต่ละเรื่อง พบว่า ได้รับความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นในเรื่อง (วิสัยทัศน์) 
การเป็นองค์กรส่งเสริมและขับเคล่ือนเครือข่ายทางสังคมด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือให้สังคมไทยเป็น
สังคมคุณธรรม และ (เป้าหมาย) การส่งเสริมองค์กรคุณธรรม เพ่ือให้องค์กรต่างๆ และประชาชนมีพฤติกรรมดี
ที่พึงประสงค์ เน่ืองจากกลุ่มองค์กรเครือข่ายมีความเช่ือมั่นเพ่ิมขึ้น 
 อย่างไรก็ตามพบว่า กลุ่มประชาชนทั่วไป มีความเช่ือมั่นต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายศูนย์คุณธรรมลดลง
ทุกเรื่อง โดยเฉพาะเร่ือง (วิสัยทัศน์) การเป็นองค์กรส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมด้วยองค์ความรู้
และนวัตกรรม เพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม (คะแนนเฉล่ียปี 2564 คือ 4.20 ปี 2563 คือ 4.50) 
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แผนภาพที่ 38 ความเชื่อม่ันต่อวิสัยทศันแ์ละเปา้หมายของศนูย์คณุธรรม เปรียบเทยีบปี 2564 กับปี 2563 
 

 
 

3.8 ความคิดเห็นต่อศูนย์คุณธรรม 
    

 3.8.1 เนื้อหา/ความรู้ที่ต้องการให้ศูนย์คุณธรรมเผยแพร่สู่สังคมให้มากขึ้น 
 

  1) ภาพรวม 
  จากแผนภาพที่ 39 พบว่า เน้ือหา/ความรู้ที่ต้องการให้ศูนย์คุณธรรมเผยแพร่สู่สังคมให้มากขึ้น 
ยังคงเป็นเน้ือหาหลักที่ศูนย์คุณธรรมเผยแพร่คือ เรื่องคุณธรรม 4 ประการคือ ความพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา 
โดยเรื่องที่ต้องการให้เผยแพร่มากที่สุดคือ คุณธรรม/จริยธรรมในเด็ก ครอบครัว สังคม/โครงงานคุณธรรม (16.4%) 
รองลงมา ได้แก่ ความมีวินัย (14.2%) และการมีจิตอาสาที่มีการเสียสละ/แบ่งปัน/ช่วยเหลือสังคม (12.5%) เป็นต้น 
 

แผนภาพที่ 39 เนื้อหา/ความรู้ที่ต้องการให้ศูนย์คุณธรรมเผยแพรสู่ส่ังคมให้มากขึน้: ภาพรวม 
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  2) จําแนกตามกลุ่มองค์กรเครือข่ายและกลุ่มประชาชนทั่วไป 
  จากตารางที่ 12 เมื่อจําแนกตามกลุ่มองค์กรเครือข่ายและกลุ่มประชาชนทั่วไป พบว่า 
เน้ือหา/ความรู้ที่กลุ่มองค์กรเครือข่ายต้องการให้ศูนย์คุณธรรมเผยแพร่สู่สังคมให้มากขึ้นคือ คุณธรรม/
จริยธรรมในเด็ก ครอบครัว สังคม/โครงงานคุณธรรม ความมีวินัย และการมีจิตอาสาที่มีการเสียสละ/แบ่งปัน/
ช่วยเหลือสังคม เป็นต้น 
  แตกต่างจากกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ต้องการให้เผยแพร่เน้ือหา/ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งเรื่อง
ความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา (23.3%) มากที่สุด 
 

ตารางที่ 12 เนื้อหา/ความรูท้ี่ต้องการใหศ้นูย์คณุธรรมเผยแพรสู่่สงัคมให้มากขึ้น: จําแนกตามกลุ่มองค์กร
เครือข่ายและกลุ่มประชาชนทั่วไป 

 

 
 
 ทั้งน้ี จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มองค์กรเครือข่ายมีความคิดเห็นต่อเน้ือหา/
ความรู้ที่ต้องการให้ศูนย์คุณธรรมเผยแพร่สู่สังคมให้มากขึ้น ดังน้ี 

เรื่องคุณธรรม/จริยธรรมในเด็ก ครอบครัว สังคม/โครงงานคุณธรรม  
“สร้างกระบวนการรับรู้สังคมเรื่องคุณธรรม มีการประชาสัมพันธ์ให้คนมีความตระหนัก

ร่วมกันในเรื่องของคุณธรรม เมื่อคนเข้าใจเรื่องคุณธรรมมากขึ้นสังคมก็จะดีขึ้นและจะต้องมี
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างต่อเน่ือง ถึงจะทําให้มีการเห็นผลที่ดี” 
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“ความจําเป็นที่จะต้องทําเพ่ือแก้ปัญหาในสังคมในแต่ละด้านที่เกิดขึ้นมาแล้ว อยากให้มีการ
กล่าวถึงประโยชน์ในการทําคุณธรรมที่เห็นภาพชัดเจน เพ่ือคนจะได้สนใจและหันมาคิดถึงเรื่อง
คุณธรรมให้มากขึ้น" 

“การส่งเสริมด้านคุณธรรม จะต้องนําเสนอให้คนเห็นภาพว่าทําดีแล้วเกิดผลดีอย่างไรบ้างกับตัวเอง 
เช่น เมื่อเราทําความดีแล้วมีผลต่อด้านจิตใจทําให้จิตใจผ่องใสมีความสุข และมีการนําเสนออีกด้านคือ 
หากทําความผิดทําความช่ัว จะเกิดผลทําให้จิตใจเป็นทุกข์ และมีความมัวหมอง สังคมไม่ยอมรับ ถูกลงโทษ
ทางตัวบทกฎหมาย สิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งเบ้ืองต้นง่ายๆ ที่ควรให้ทุกคนได้รับรู้และเข้าใจ” 

“ส่งเสริมจริยธรรมในสังคม เช่น การส่งเสริมให้คนทําความดีละอายต่อบาปละเว้นความช่ัว 
เผยแพร่ให้เห็นว่าการทําดีเป็นอย่างไร และการทําช่ัวจะได้ผลอย่างไร ให้คนได้เกรงกลัวต่อการทําช่ัว
สร้างจริยธรรมให้มากขึ้นในสังคม” 

"เน้ือหาความรู้เรื่องเหตุผลที่จะต้องทําเรื่องคุณธรรม มีประโยชน์กลับมาสู่สังคมยังไง” 
 

เรื่องความมีวินัย  
“ปลูกฝังเรื่องการมีวินัย เริ่มจากตนเองก่อน แล้วขยายผลสู่สังคมต่อไป เช่น เด็กเริ่มจากการ

ทิ้งขยะให้ถูกที่หรือเห็นขยะสกปรกก็เก็บใส่ถังขยะ แม้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็เป็นต้นกล้าที่ควรส่งเสริม” 
“ส่งเสริมเรื่องวินัยคือ ระเบียบที่กํากับโดยนิสัย ถ้าคนเรามีวินัยมีความรับผิดชอบ สิ่งดีๆ ก็จะตามมา 

ซึ่งวินัยเองเป็นตัวขับเคลื่อนที่จะคู่กับคุณธรรมไปได้ เพราะหากมีจิตสํานึกมีวินัย คุณธรรมก็จะอยู่ในตัว
ของบุคคลน้ันด้วย” 

“การมีวินัยของคนเป็นสิ่งสําคัญ ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ รวมไปถึงอบรมเด็ก
และเยาวชนปลูกฝังต้ังแต่เล็กๆ ให้รู้จักระเบียบวินัย เช่น การรู้จักให้เด็กหัดเข้าแถวอย่างมีระเบียบ 
การเคารพกฎกติกาภายในโรงเรียน ซึ่งถือเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างความมีระเบียบวินัยต้ังแต่เด็ก” 

 
เรื่องการมีจิตอาสาท่ีมีการเสียสละ/แบ่งปัน/ช่วยเหลือสังคม 

“การสร้างความตระหนักให้คนทําความดีโดยการนําเสนอผ่านสื่อต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น e-book 
เป็นบทความ ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ใหม่ๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือสร้างความน่าสนใจและติดตาม 
จัดทําเป็นคลิปสั้นๆ เรื่องการทําจิตอาสา เพ่ือเป็นการสร้างมุมมอง แรงจูงใจ ให้คนมีจิตสํานึก 
อยากจะออกมาทําความดี ช่วยเหลือ แบ่งปันให้คนในสังคม ซึ่งการนําเสนอผ่านตัวละครที่เป็น
ภาพเคลื่อนไหว ทําให้เข้าใจง่ายและน่าติดตาม” 

“ปลูกฝังค่านิยมการทําความดี จิตอาสา ที่สามารถปฎิบัติลงมือทําได้ทันที โดยนําบุคคลตัวอย่าง
ที่มีความสามารถที่ประสบความสําเร็จมาเป็นต้นแบบ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้คนอ่ืนนําไปเป็น
แบบอย่าง เช่น หมูทอดเจ๊จง มีช่ือเสียงด้านการทําอาหาร ลุกขึ้นมาทําโรงครัวจิตอาสา ทําข้าวกล่อง
ส่งให้บุคลากรทางการแพทย์” 
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“เรื่องจิตอาสา เพราะเราอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิค-19 ควรเน้น เก่ียวกับเรื่องของการให้ 
ถ้าหากใครขาดแคลนก็ช่วยเหลือกัน เราควรเน้นความใส่ใจในการช่วยเหลือกับผู้ที่ยากไร้ในช่วง
สถานการณ์แบบนี้” 

 
 3.8.2 ช่องทาง/สื่อที่ควรเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับคุณธรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์โควิด-19 
 
  1) ภาพรวม 
  จากแผนภาพที่ 40 พบว่า ช่องทาง/สื่อที่ควรเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับคุณธรรมที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันคือ Social Media ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป ได้แก่ Facebook ของ
ศูนย์คุณธรรม (66.4%) รองลงมาได้แก่ YouTube ของศูนย์คุณธรรม (33.4%) Line/Line กลุ่ม (33.0%) 
มากกว่าความต้องการให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของศูนย์คุณธรรม (24.7%) และยังมีบางส่วนที่ต้องการให้
เผยแพร่ทางโทรทัศน์ (16.2%) เป็นต้น 
 

แผนภาพที่ 40 ช่องทาง/สือ่ที่ควรเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับคุณธรรมทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์โควิด-19: 
ภาพรวม 
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  2) จําแนกตามกลุ่มองค์กรเครือข่ายและกลุ่มประชาชนทั่วไป 
  จากตารางที่ 13 เมื่อจําแนกตามกลุ่มองค์กรเครือข่ายและกลุ่มประชาชนทั่วไป พบว่า ช่องทาง/
สื่ออันดับหน่ึงที่แต่ละกลุ่มย่อยต้องการให้ใช้เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับคุณธรรมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 
แตกต่างกันไปบ้าง โดยส่วนใหญ่ต้องการให้เผยแพร่ข้อมูลทาง Facebook ของศูนย์คุณธรรม ยกเว้นกลุ่มองค์กรเครือข่าย
ประเภทภาคศาสนา และภาคสื่อสารมวลชน ที่ต้องการให้เผยแพร่ทาง Line/Line กลุ่ม มากที่สุด 
 

ตารางที่ 13 ช่องทาง/สื่อทีค่วรเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับคณุธรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์โควิด-19: 
จําแนกตามกลุ่มองค์กรเครอืข่ายและกลุม่ประชาชนทัว่ไป 
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3.8.3 สิ่งที่ควรดําเนินการเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มองค์กรเครือข่ายสร้างเครือข่ายองค์กรคุณธรรม 
  

  1) ภาพรวม 
  จากแผนภาพที่ 41 เมื่อสอบถามถึงความต้องการขององค์กรเครือข่ายที่ต้องการให้ศูนย์คุณธรรม
ดําเนินการเพ่ือสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างหรือขยายเครือข่ายองค์กรคุณธรรมมากขึ้น พบว่า ต้องการ
ให้มีวิทยากรมาอบรมให้/จัดกิจกรรมให้หน่วยงานโดยตรง (16.6%) รองลงมาต้องการให้สนับสนุน/จัดทําสื่อ/
วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนสนใจเรียนเร่ืองคุณธรรมมากขึ้น เช่น สื่อออนไลน์/VDO 
(15.2%) และสนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่คุณธรรม/จัดกิจกรรมต่างๆ (10.2%) เป็นต้น 
 

แผนภาพที่ 41 สิ่งทีค่วรดําเนินการเพื่อสนบัสนนุให้กลุ่มองค์กรเครือขา่ยสรา้งเครือข่ายองค์กรคณุธรรม: 
ภาพรวม 

 

 
 

  2) จําแนกตามกลุ่มองค์กรเครือข่ายและกลุ่มประชาชนทั่วไป 
  จากตารางที่ 14 เมื่อจําแนกตามประเภทของกลุ่มองค์กรเครือข่าย พบว่า ส่วนใหญ่ยกเว้น
ภาคการส่ือสารมวลชนมีความต้องการไม่แตกต่างกันมากนักในเรื่องที่ต้องการให้ศูนย์คุณธรรมดําเนินการ
เพ่ือสนับสนุนการสร้างหรือขยายเครือข่ายองค์กรคุณธรรมคือ ต้องการให้มีวิทยากรมาอบรมให้/จัดกิจกรรมให้
หน่วยงานโดยตรง สนับสนุน/จัดทําสื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนสนใจเรียนเรื่อง
คุณธรรมมากขึ้น เช่น สื่อออนไลน์/VDO ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่คุณธรรม/จัดกิจกรรม
ต่างๆ เป็นต้น 
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  นอกจากนี้ยังพบว่า องค์กรเครือข่ายประเภทภาคการศึกษา ยังต้องการให้ศูนย์คุณธรรม
จัดกิจกรรม/อบรม/ประชุม/สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้/ส่งเสริมคุณธรรม/พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้าน
คุณธรรมอย่างต่อเน่ือง/ทั่วถึง 
  ส่วนภาคการสื่อสารมวลชน ต้องการให้ศูนย์คุณธรรมให้ข้อมูลเก่ียวกับคุณธรรมท่ีเป็นประโยชน์/
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน/แจ้งข้อมูลใหม่ๆ ผ่านสื่อต่างๆ มากขึ้น (21.7%) 
  

ตารางที่ 14 สิ่งที่ควรดําเนินการเพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มองค์กรเครือขา่ยสร้างเครือขา่ยองค์กรคณุธรรม:  
จําแนกตามประเภทของกลุม่องค์กรเครือข่าย 

 

 
 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มองค์กรเครือข่ายมีความคิดเห็นต่อสิ่งที่ควรดําเนินการ
เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มองค์กรเครือข่ายสร้างเครือข่ายองค์กรคุณธรรม ดังน้ี 

เรื่องมีวิทยากรมาอบรมให้/จัดกิจกรรมให้หน่วยงานโดยตรง 
“มีการจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม โดยจัดกิจกรรมทางออนไลน์เฉพาะหน่วยงานของเรา เพ่ือจะได้

สามารถเน้นการให้คําแนะนําและความรู้ได้มากขึ้น เพราะถ้าจัดกิจกรรมรวม รู้สึกว่าการแสดงความคิดเห็น
ยังไม่สามารถทําได้มากเท่าที่ควร” 
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“สนับสนุนองค์ความรู้ เช่น วิทยากร เวลามีจัดกิจกรรมหรืออบรมส่งวิทยากรมาให้ความรู้ที่ถูกต้อง 
แนะนําปลูกฝังจิตสํานึกเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้คนอยากทําดีมากขึ้น” 

“มีการมาส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร ส่งวิทยากรมาคอยอบรมให้ความรู้” 
“อยากได้วิทยากรมาสนับสนุนในเวลาที่เรามีกิจกรรม ก็ให้มาช่วยให้ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้” 
 

เรื่องสนับสนุน/จัดทําสื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสนใจเรียน
เรื่องคุณธรรมมากขึ้น เช่น สื่อออนไลน์/VDO/คลิป/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์/บทเรียน 

“สนับสนุนเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการทํากลไกเช่ือมโยงองค์กรรัฐและองค์กรเอกชน เช่น 
สนับสนุนป้ายไวนิล เพราะปัจจุบันต้องใช้เงินตนเองในการทําป้ายไวนิลบ้านละ 300 บาท โดยไม่มีการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐใดๆ ในการสนับสนุนเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ หรืออาจจะเป็นเงิน
สนับสนุนในการทําโครงการต่างๆ เน้นในเรื่องอุปกรณ์ เพราะหน่วยงานต่างๆ ไม่มีการให้อุปกรณ์พวกน้ี 
ถ้ามีแต่การส่งเสริมให้นําคุณธรรมไปใช้ แต่ไม่ส่งเสริมวิธีการ จะดําเนินการได้ยืนยาวได้อย่างไร” 

“มีการสนับสนุนสื่อที่ให้องค์ความรู้ เช่น เอกสารหรือคลิปวิดีโอเพ่ือนําไปเผยแพร่ต่อได้” 
“สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือ แผ่นพับ โปสเตอร์ E-book เพ่ือให้คนเข้าถึงหลักคุณธรรม

ได้ง่าย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง” 
 

เรื่องสนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่คุณธรรม/จัดกิจกรรมต่างๆ  
“ประสานงานกับกระทรวงต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการทํางานขององค์กรคุณธรรม เช่น  

- เชิญชวนให้หน่วยงานธนาคารสนับสนุนในการให้เงินกู้กับองค์กรคุณธรรม  
- กรมสรรพากรมีการลดภาษีอากรให้กับองค์กรหรือหน่วยงานที่เช่ือมโยงคุณธรรม 
- ประสานงานหน่วยงานพาณิชย์จังหวัดเพ่ือช่วยประสานในการทําสื่อโฆษณาขายสินค้า

ให้กับองค์กรคุณธรรม โดยทําเป็น Content หรือคลิปวิดีโอช่วยเหลือหน่วยงานที่มาร่วมกิจกรรม 
- ประสานงานการขอลดค่านํ้าค่าไฟในการจัดกิจกรรม 
- ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือสนับสนุนองค์กรคุณธรรม เช่น เวลาไร่รื่นรมย์

จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะกับผู้สูงอายุและเด็กนักเรียน ถ้าโรงเรียนไหนอยากมาท่องเที่ยว
ก็จะมีส่วนลด 50% อาจจะคิดค่าใช้จ่าย 1 โปรแกรมทั้งโรงเรียน 20,000 บาท ถ้าโรงเรียนไหน
ไม่มีงบประมาณ ก็ให้ทางโรงเรียนน้ันๆ ทําจดหมายถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขอช่วยสนับสนุน
งบในการทํากิจกรรม และเงินที่สนับสนุนในส่วนน้ีสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าตัว 
โดยศูนย์คุณธรรมมีการร่างจดหมายแทนทางไร่รื่นรมย์ เพ่ือร้องขอส่วนน้ีกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ทําให้ทางไร่รื่นรมย์สามารถเชื่อมโยงกับโรงเรียนต่างๆ ได้ ถ้าทําได้สําเร็จก็จะเป็นตัวอย่าง
ด้านคุณธรรมที่เกิดกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และองค์กรคุณธรรมในเชียงราย  
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- ถ้าไม่ได้งบสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ศูนย์คุณธรรมก็ควรไปของบประมาณ
จากกระทรวงการคลังแทน โดยมีการต้ังงบประมาณต่อปีบางส่วนให้องค์กรคุณธรรมในเชียงราย 
จะทําให้เกิดองค์กรคุณธรรมดําเนินงานท่ีเห็นเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน อย่างน้อยออกค่าใช้จ่าย
กันคนละครึ่งก็ยังดี เพ่ือทําให้เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดกิจกรรมคุณธรรมดีๆ แต่ละเดือนแต่ละปี
ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้” 
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 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ควรปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของศูนย์คุณธรรม ใช้เทคนิค Quadrant Analysis 
เป็นการสร้างกราฟโดยกําหนดให้แกน y คือ ค่า Impact หรือค่าความสัมพันธ์ของบริการแต่ละเรื่องที่มี
ต่อความพึงพอใจโดยรวมและความเชื่อมั่นต่อศูนย์คุณธรรม ส่วนแกน x คือ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 
และความเช่ือมั่นโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรม จากน้ันกําหนดจุดตัดของแกน x แกน y โดยใช้คะแนนเฉลี่ยของแกน x 
และแกน y เพ่ือแบ่งกราฟที่สร้างได้เป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
 1) Improve หมายถึง เป็นองค์ประกอบที่มี Impact ต่อความพึงพอใจโดยรวมและความเช่ือมั่นโดยรวม
สูงกว่าคะแนนเฉล่ียกลุ่ม แต่ได้รับความพึงพอใจและความเช่ือมั่นตํ่ากว่าคะแนนเฉล่ียกลุ่ม 
 2) Strength หมายถึง เป็นองค์ประกอบที่มี Impact ต่อความพึงพอใจโดยรวมและความเช่ือมั่นโดยรวม
สูงกว่าคะแนนเฉล่ียกลุ่ม และได้รับความพึงพอใจสูงกว่าคะแนนเฉล่ียกลุ่ม 
 3) Should Improve หมายถึง เป็นองค์ประกอบที่มี Impact ต่อความพึงพอใจโดยรวมและความเช่ือมั่นโดยรวม
ตํ่ากว่าคะแนนเฉล่ียกลุ่ม และได้รับความพึงพอใจตํ่ากว่าคะแนนเฉล่ียกลุ่ม 
 4) Opportunities หมายถึง เป็นองค์ประกอบที่มี Impact ต่อความพึงพอใจโดยรวมและความเช่ือมั่นโดยรวม
ตํ่ากว่าคะแนนเฉล่ียกลุ่ม แต่ได้รับความพึงพอใจสูงกว่าคะแนนเฉล่ียกลุ่ม 
 
4.1 วิเคราะห์บริการ/บทบาทหน้าท่ี ท่ีมีผลต่อการเพิ่ม/ลดความพึงพอใจโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรม 
 
 ผลการวิเคราะห์จากแผนภาพที่ 42 พบว่า ความพึงพอใจในแต่ละเรื่องมีผลต่อการเพ่ิม/ลดความ พึงพอใจโดยรวม
ต่อศูนย์คุณธรรมในระดับปานกลาง-มาก (0.52-0.72) และความพึงพอใจโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรม มีผลต่อ
ความเช่ือมั่นโดยรวมในระดับ “มาก” (ค่า Impact 0.71) ทั้งน้ีจะสังเกตได้ว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญต่อ
ประโยชน์และผลลัพธ์ที่ได้รับจากความรู้ที่เผยแพร่ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีผลต่อการเพ่ิม/ลดความพึงพอใจโดยรวม
ต่อบริการและบทบาทหน้าที่ของศูนย์คุณธรรมมากกว่าเรื่องอ่ืน ดังน้ี 

อันดับหน่ึง ความง่าย/สะดวกของกลุ่มประชาชนทั่วไปในการเข้าถึง/ได้รับข้อมูลเก่ียวกับ
คุณธรรมผ่านบุคคล/เครือข่าย/หน่วยงานต่างๆ (ค่า Impact 0.72) 

อับดับสอง การส่งเสริมให้องค์กรเครือข่ายดําเนินงานได้จริง และการได้รับความรู้ด้านคุณธรรม
ที่นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ (ค่า Impact 0.69 เท่ากัน) 
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อันดับสาม การท่ีองค์กรเครือข่ายได้รับความรู้ไปถ่ายทอด/ใช้ประโยชน์ทําให้เกิดองค์กร/
สังคมคุณธรรม (ค่า Impact 0.68) 

อับดับสี่ การเช่ือมโยงองค์กรเครือข่ายให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความสม่ําเสมอ สะดวก
และรวดเร็วในการให้ข้อมูลเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม (ค่า Impact 0.66 เท่ากัน) 

อันดับห้า ความชัดเจน เพียงพอในการให้ข้อมูล/คําแนะนํา (Originality) และความง่าย/สะดวกในการเข้าถึง/
ได้รับข้อมูลเก่ียวกับคุณธรรมทาง Website, Mobile Application, Facebook, Line (ค่า Impact 
0.63 เท่ากัน) 
ส่วนเร่ืองที่มีผลต่อการเพ่ิม/ลดความพึงพอใจโดยรวมต่อบริการและบทบาทหน้าที่ของศูนย์คุณธรรม

น้อยกว่าเรื่องอ่ืน ได้แก่ 
- ความสุภาพของกิริยา/มารยาท (Mastery) (ค่า Impact 0.52) 
- ความสะดวก/รวดเร็วของกลุ่มองค์กรเครือข่ายในการติดต่อ/ประสานงาน (ค่า Impact 0.53) 
- ความสะดวก/รวดเร็วของขั้นตอนที่กลุ่มองค์กรเครือข่ายใช้บริการ (ค่า Impact 0.54) 
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แผนภาพที่ 42 วิเคราะห์บรกิาร/บทบาทหน้าที่ ที่มีผลต่อการเพิ่ม/ลดความพึงพอใจโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรม 
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4.2 วิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาบริการ/บทบาทหน้าท่ีของศูนย์คุณธรรมท่ีมีผลต่อการเพิ่ม/ลด
ความพึงพอใจโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรม 
 

 ผลการวิเคราะห์จากแผนภาพที่ 43, 44 และ 45 โดยพิจารณาจากภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
กลุ่มองค์กรเครือข่าย และกลุ่มประชาชนทั่วไป พบว่า ในการเพิ่มความพึงพอใจโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรม 
ควรพัฒนาบริการและบทบาทหน้าที่ในกลุ่มองค์กรเครือข่ายควบคู่กับการให้บริการและการสื่อสาร/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มประชาชนทั่วไป ดังน้ี 
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บริการและบทบาทหน้าท่ีของศูนยคุ์ณธรรม ภาพรวม 
กลุ่มองค์กร
เครือข่าย 

กลุ่มประชาชน
ทั่วไป 

1. ด้านการติดต่อ
ประสานงาน/
ข้ันตอนให้บริการ 
(Process)  

1.1 ความสะดวก/รวดเรว็ในการติดต่อ/
ประสานงาน 

Opportunities
Should 
Improve 

ไม่ถาม 

1.2 ความสะดวก/รวดเรว็ของขั้นตอนในการ 
ใช้บริการ 

Opportunities
Should 
Improve 

ไม่ถาม 

2. ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ตาม
ค่านิยมองค์กร 

2.1 การใหบ้ริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
(Leadership) 

Opportunities Opportunities Improve 

2.2 การให้ความช่วยเหลือ (Altruism) Opportunities Opportunities Opportunities 
2.3 การใหบ้ริการเต็มความสามารถและ
รับผิดชอบ (Responsibility) 

Opportunities Opportunities 
Should 
Improve 

2.4 ความชัดเจน เพียงพอในการใหข้้อมูล/
คําแนะนํา (Originality) 

Opportunities Opportunities 
Should 
Improve 

2.5 ความสุภาพของกิริยา/มารยาท (Mastery) Opportunities Opportunities Opportunities 

3. ด้านบทบาทหน้าที่
ส่งเสริมคุณธรรมของ
ศูนย์คุณธรรม 

3.1 การส่งเสริมให้องค์กรเครือข่ายดําเนินงานได้จริง Strengths Strengths ไม่ถาม 
3.2 การเช่ือมโยงองค์กรเครือขา่ยให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

Improve Improve ไม่ถาม 

3.3 การยกย่ององค์กรเครือข่ายเป็นแบบอย่าง/
แหลง่เรียนรู ้

Should 
Improve 

Improve ไม่ถาม 

3.4 การเป็นหน่วยงานกลางให้ความรู้วิชาการ/
กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม 

Strengths Strengths Opportunities 

3.5 การส่งเสริมให้เกิดองค์กรคุณธรรมและ 
สังคมคุณธรรม 

Strengths Strengths Strengths 

4. ด้านการเผยแพร่
ข้อมูลด้านคุณธรรม 

4.1 ความง่าย/สะดวกในการเข้าถึง/ได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับคุณธรรมทาง Website, Mobile 
Application, Facebook, Line 

Should 
Improve 

Should 
Improve 

Improve 

4.2 ความง่าย/สะดวกในการเข้าถึง/ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณธรรมผ่านบุคคล/เครือข่าย/หน่วยงานต่างๆ  

Improve ไม่ถาม Improve 

4.3 ความสมํ่าเสมอ สะดวกและรวดเร็วในการ 
ให้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 

Should 
Improve 

Should 
Improve 

Should 
Improve 

5. ด้านประโยชนท์ี่
ได้รับจากข้อมูล/
ข่าวสาร 

5.1 การได้รับความรู้ไปถา่ยทอด/ใช้ประโยชน์ 
ทําให้เกิดองค์กร/สังคมคุณธรรม 

Strengths Improve ไม่ถาม 

5.2 การได้รับความรู้ด้านคุณธรรมท่ีนําไปใช้ 
ในชีวิตประจําวันได้ 

Strengths Strengths Improve 
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แผนภาพที่ 43 วิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาบริการ/บทบาทหน้าที่ของศูนย์คุณธรรมที่มีผลต่อการเพิ่ม/ลด
ความพึงพอใจโดยรวมต่อศูนย์คณุธรรม: ภาพรวม 
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แผนภาพที่ 44 วิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาบริการ/บทบาทหน้าที่ของศูนย์คุณธรรมที่มีผลต่อการเพิ่ม/ลด
ความพึงพอใจโดยรวมต่อศูนย์คณุธรรม: กลุ่มองค์กรเครือข่าย 
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แผนภาพที่ 45 วิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาบริการ/บทบาทหน้าที่ของศูนย์คุณธรรมที่มีผลต่อการเพิ่ม/ลด
ความพึงพอใจโดยรวมต่อศูนย์คณุธรรม: กลุ่มประชาชนทั่วไป 
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4.3 วิเคราะห์บริการ/บทบาทหน้าท่ีท่ีมีผลต่อการเพิ่ม/ลดความเชื่อม่ันโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรม 
 
 ผลการวิเคราะห์จากแผนภาพที่ 46 พบว่า ความพึงพอใจต่อบทบาทหน้าที่ของศูนย์คุณธรรมในแต่ละเรื่อง 
มีผลต่อการเพิ่ม/ลดความเชื่อมั่นโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรมในระดับปานกลาง-ค่อนข้างมาก (0.47-0.77) 
โดยเรื่องความง่าย/สะดวกของกลุ่มประชาชนทั่วไปในการเข้าถึง/ได้รับข้อมูลเก่ียวกับคุณธรรมผ่านบุคคล/
เครือข่าย/หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนความชัดเจนในการแสดงบทบาทในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและ
ส่งเสริมคุณธรรม มีผลต่อความเช่ือมั่นโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรมมากกว่าเรื่องอ่ืน ดังน้ี 

อันดับหน่ึง ความง่าย/สะดวกของกลุ่มประชาชนทั่วไปในการเข้าถึง/ได้รับข้อมูลเก่ียวกับ
คุณธรรมผ่านบุคคล/เครือข่าย/หน่วยงานต่างๆ (ค่า Impact 0.77) 

อันดับสอง การได้รับความรู้ด้านคุณธรรมที่นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ (ค่า Impact 0.66) 
อันดับสาม การส่งเสริมให้องค์กรเครือข่ายดําเนินงานได้จริง และการเช่ือมโยงองค์กร

เครือข่ายให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ค่า Impact 0.61 เท่ากัน) 
อันดับสี่ การที่องค์กรเครือข่ายได้รับความรู้ไปถ่ายทอด/ใช้ประโยชน์ทําให้เกิดองค์กร/

สังคมคุณธรรม (ค่า Impact 0.60) 
อันดับห้า การเป็นหน่วยงานกลางให้ความรู้วิชาการ/กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม การส่งเสริม

ให้เกิดองค์กรคุณธรรมและสังคมคุณธรรม (ค่า Impact 0.57 เท่ากัน) 
 

ส่วนความพึงพอใจต่อบทบาทหน้าที่ของศูนย์คุณธรรมท่ีมีผลต่อการเพิ่ม/ลดความเช่ือมั่นโดยรวมต่อ
ศูนย์คุณธรรมน้อยกว่าเรื่องอ่ืน ได้แก่ 

- ความสะดวก/รวดเร็วขององค์กรเครือข่ายในการติดต่อ/ประสานงาน (ค่า Impact 0.47) 
- ความสุภาพของกิริยา/มารยาท (Mastery) และความง่าย/สะดวกในการเข้าถึง/ได้รับข้อมูล

เก่ียวกับคุณธรรมทาง Website, Mobile Application, Facebook, Line (ค่า Impact 0.49 เท่ากัน) 
- ความสะดวก/รวดเร็วของขั้นตอนที่กลุ่มองค์กรเครือข่ายการใช้บริการ (ค่า Impact 0.50) 
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แผนภาพที่ 46 วิเคราะห์บรกิาร/บทบาทหน้าที่ ที่มีผลต่อการเพิ่ม/ลดความเชื่อมั่นโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรม 
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4.4 วิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาบริการ/บทบาทหน้าท่ีของศูนย์คุณธรรม ท่ีมีผลต่อการเพิ่ม/ลด
ความเชื่อม่ันโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรม 
 
 ผลการวิเคราะห์จากแผนภาพที่ 47, 48 และ 49 โดยพิจารณาจากภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
กลุ่มองค์กรเครือข่ายและกลุ่มประชาชนทั่วไป ในการเพ่ิมความเช่ือมั่นโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรม ควรพัฒนาบริการ
และบทบาทหน้าที่ในกลุ่มองค์กรเครือข่ายควบคู่กับการให้บริการและการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มประชาชนทั่วไป ดังน้ี 
  



 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ 2564 
 

87 
 

 

บริการและบทบาทหน้าท่ีของศูนยคุ์ณธรรม ภาพรวม 
กลุ่มองค์กร
เครือข่าย 

กลุ่มประชาชน
ทั่วไป 

1. ด้านการติดต่อ
ประสานงาน/
ข้ันตอนให้บริการ 
(Process)  

1.1 ความสะดวก/รวดเรว็ในการติดต่อ/
ประสานงาน 

Opportunities
Should 
Improve 

ไม่ถาม 

1.2 ความสะดวก/รวดเรว็ของขั้นตอน 
ในการใช้บรกิาร 

Opportunities
Should 
Improve 

ไม่ถาม 

2. ด้านการ
ให้บริการของ
เจ้าหน้าทีต่าม
ค่านิยมองค์กร 

2.1 การใหบ้ริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
(Leadership) 

Opportunities Opportunities Improve 

2.2 การให้ความช่วยเหลือ (Altruism) Opportunities Opportunities Opportunities 
2.3 การใหบ้ริการเต็มความสามารถและ
รับผิดชอบ (Responsibility) 

Opportunities Opportunities 
Should 
Improve 

2.4 ความชัดเจน เพียงพอในการใหข้้อมูล/
คําแนะนํา (Originality) 

Opportunities Opportunities 
Should 
Improve 

2.5 ความสุภาพของกิริยา/มารยาท (Mastery) Opportunities Opportunities Opportunities 

3. ด้านบทบาท
หน้าที่ส่งเสริม
คุณธรรมของศูนย์
คุณธรรม 

3.1 การสง่เสรมิใหอ้งค์กรเครือขา่ยดาํเนินงานได้จรงิ Strengths Strengths ไม่ถาม 
3.2 การเช่ือมโยงองค์กรเครือขา่ยให้เกิด 
การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

Improve Improve ไม่ถาม 

3.3 การยกย่ององค์กรเครือข่ายเป็นแบบอย่าง/
แหลง่เรียนรู ้

Should 
Improve 

Improve ไม่ถาม 

3.4 การเป็นหน่วยงานกลางให้ความรู้วิชาการ/
กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม 

Strengths Strengths Opportunities 

3.5 การส่งเสริมให้เกิดองค์กรคุณธรรมและ 
สังคมคุณธรรม 

Strengths Strengths Strengths 

4. ด้านการ
เผยแพร่ข้อมูลด้าน
คุณธรรม 

4.1 ความง่าย/สะดวกในการเข้าถึง/ได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับคุณธรรมทาง Website, Mobile 
Application, Facebook, Line 

Should 
Improve 

Should 
Improve 

Improve 

4.2 ความง่าย/สะดวกในการเข้าถึง/ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณธรรมผ่านบุคคล/เครือข่าย/หน่วยงานต่างๆ  

Improve ไม่ถาม Improve 

4.3 ความสมํ่าเสมอ สะดวกและรวดเร็ว 
ในการให้ข้อมลูเพือ่ส่งเสริมคุณธรรม 

Should 
Improve 

Should 
Improve 

Should 
Improve 

5. ด้านประโยชนท์ี่
ได้รับจากข้อมูล/
ข่าวสาร 

5.1 การได้รับความรู้ไปถา่ยทอด/ใช้ประโยชน์ 
ทําให้เกิดองค์กร/สังคมคุณธรรม 

Strengths Improve ไม่ถาม 

5.2 การได้รับความรู้ด้านคุณธรรมท่ีนําไปใช้ 
ในชีวิตประจําวันได้ 

Strengths Strengths Improve 
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แผนภาพที่ 47 วิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาบริการ/บทบาทหนา้ทีข่องศนูย์คุณธรรมท่ีมีผลต่อการเพิ่ม/ลด
ความเชื่อม่ันโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรม: ภาพรวม 
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แผนภาพที่ 48 วิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาบริการ/บทบาทหนา้ทีข่องศนูย์คุณธรรมท่ีมีผลต่อการเพิ่ม/ลด
ความเชื่อม่ันโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรม: กลุ่มองค์กรเครอืข่าย 
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แผนภาพที่ 49 วิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาบริการ/บทบาทหนา้ทีข่องศนูย์คุณธรรมท่ีมีผลต่อการเพิ่ม/ลด
ความเชื่อม่ันโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรม: กลุ่มประชาชนทั่วไป 
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4.5 วิเคราะห์วิสัยทัศน์และเป้าหมายท่ีมีผลต่อการเพิ่ม/ลดความเชื่อม่ันโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรม 
 
 จากแผนภาพที่ 50 พบว่า วิสัยทัศน์และเป้าหมายแต่ละเรื่องมีผลต่อการเพ่ิม/ลดความเช่ือมั่นโดยรวม
ต่อศูนย์คุณธรรมสูงในระดับใกล้เคียงกัน (0.80-0.86) เรื่องที่มีผลสูงสุดคือ (เป้าหมาย) การเป็นองค์กรต้นแบบ
ของการส่งเสริมคุณธรรม (ค่า Impact 0.86) รองลงมา ได้แก่ (วิสัยทัศน์) การเป็นองค์กรส่งเสริมและขับเคลื่อน
เครือข่ายทางสังคมด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม เพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม (ค่า Impact 0.82) ใกล้เคียงกับ 
(เป้าหมาย) การส่งเสริมองค์กรคุณธรรม เพ่ือให้องค์กรต่างๆ  และประชาชนมีพฤติกรรมดีที่พึงประสงค์ (ค่า Impact 0.80) 
 

แผนภาพที่ 50 วิเคราะห์วิสัยทัศน์และเปา้หมายท่ีมีผลต่อการเพิ่ม/ลดความเช่ือม่ันโดยรวมต่อศนูย์คุณธรรม 
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4.6 วิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาวิสยัทัศนแ์ละเปา้หมายของศนูย์คุณธรรมท่ีมีผลต่อการเพิ่ม/ลด
ความเชื่อม่ันโดยรวมต่อศนูย์คุณธรรม 
 
 ผลการวิเคราะห์จากแผนภาพที่ 51 โดยภาพรวมพบว่า ในการเพ่ิมความเช่ือมั่นโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรม 
ควรให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นในเรื่องการผลักดันให้องค์กรต่างๆ 
และประชาชนมีพฤติกรรมดีที่พึงประสงค์ และการเป็นองค์กรต้นแบบของการส่งเสริมคุณธรรม  ดังน้ี 
  - Should Improve คือ (เป้าหมาย) การส่งเสริมองค์กรคุณธรรม เพ่ือให้องค์กรต่างๆ และ
ประชาชนมีพฤติกรรมดีที่พึงประสงค์  
  - Strength คือ (เป้าหมาย) การเป็นองค์กรต้นแบบของการส่งเสริมคุณธรรม 
  - Opportunities คือ (วิสัยทัศน์) การเป็นองค์กรส่งเสริมและขับเคล่ือนเครือข่ายทางสังคม
ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม   
 

แผนภาพที่ 51 วิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ มีผลต่อการเพิ่ม/ลด
ความเชื่อม่ันโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรม 
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4.6 แนวทางในการปรบัปรุงและพัฒนาการให้บรกิารของศูนยค์ุณธรรม 
 
 4.6.1 สรุปบริการและบทบาทหน้าที่ของศูนย์คุณธรรมที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง 
  
 จากผลการวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาบริการ บทบาทหน้าที่ วิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
ศูนย์คุณธรรมภาพรวมและแบบจําแนกกลุ่มองค์กรเครือข่าย และกลุ่มประชาชนทั่วไป สรุปบริการและบทบาท
หน้าที่ของศูนย์คุณธรรมที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงตามตารางที่ 15 ดังน้ี  
 ควรปรับปรุง ได้แก่ การสนับสนุนให้เกิดการขยายเครือข่าย ความง่าย/สะดวกในการเข้าถึง/ได้รับ
ข้อมูลเก่ียวกับคุณธรรมคือ เรื่องต่อไปน้ี 
  3.2 (กลุ่มองค์กรเครือข่าย) การเช่ือมโยงองค์กรเครือข่ายให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  3.3 (กลุ่มองค์กรเครือข่าย) การยกย่ององค์กรเครือข่ายเป็นแบบอย่าง/แหล่งเรียนรู้ 

 4.1 ความง่าย/สะดวกในการเข้าถึง/ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณธรรมทาง Website, Mobile Application, 
Facebook, Line 
 4.2 (กลุ่มประชาชนทั่วไป) ความง่าย/สะดวกในการเข้าถึง/ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณธรรม
ผ่านบุคคล/เครือข่าย/หน่วยงานต่างๆ  

  4.3 ความสมํ่าเสมอ สะดวกและรวดเร็วในการให้ข้อมูลเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
 รักษาและพัฒนา ได้แก่ การให้ข้อมูล/ข่าวสารที่นําไปใช้งานได้จริงในการขยายเครือข่ายและ
ใช้ในชีวิตประจําวันคือ เรื่องต่อไปน้ี 

2.4 ความชัดเจน เพียงพอในการให้ข้อมูล/คําแนะนํา (Originality) 
3.1 (กลุ่มองคก์รเครือข่าย) การส่งเสริมใหอ้งค์กรเครือข่ายดําเนินงานได้จริง 
3.4 การเป็นหน่วยงานกลางให้ความรู้วิชาการ/กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม 
3.5 การส่งเสริมให้เกิดองค์กรคุณธรรมและสงัคมคุณธรรม 
5.1 (กลุ่มองค์กรเครือข่าย) การได้รับความรู้ไปถ่ายทอด/ใช้ประโยชน์ทาํให้เกิดองค์กร/

สังคมคุณธรรม 
5.2 การได้รับความรู้ด้านคุณธรรมที่นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

 รักษาไว้ ได้แก่ บริการของเจ้าหน้าที่คือ เรื่องต่อไปน้ี 
1.1 (กลุ่มองคก์รเครือข่าย) ความสะดวก/รวดเร็วในการติดต่อ/ประสานงาน 
1.2 (กลุ่มองคก์รเครือข่าย) ความสะดวก/รวดเร็วของขั้นตอนในการใช้บริการ 
2.1 การให้บรกิารทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน (Leadership) 
2.2 การให้ความช่วยเหลือ (Altruism) 
2.3 การให้บรกิารเต็มความสามารถและรบัผิดชอบ (Responsibility) 
2.5 ความสุภาพของกิริยา/มารยาท (Mastery) 
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ตารางที่ 15 สรุปบริการและบทบาทหนา้ทีข่องศนูย์คณุธรรมที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง 
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 4.6.2 สรุปวิสัยทัศน์และเป้าหมายของศูนย์คุณธรรมที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง 
  
 จากผลการวิเคราะห์โอกาสในการเพิ่มการรับรู้ต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายของศูนย์คุณธรรม 
สรุปวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้นตามตารางที่ 16 ดังน้ี  
 ควรปรับปรุง  

 - (เป้าหมาย) การส่งเสริมองค์กรคุณธรรม เพื่อให้องค์กรต่างๆ และประชาชนมีพฤติกรรมดี
ที่พึงประสงค์ 

 รักษาและพัฒนา 
  - (เป้าหมาย) การเป็นองค์กรต้นแบบของการส่งเสริมคุณธรรม   
 รักษาไว้ 

 - (วิสัยทัศน์) การเป็นองค์กรส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมด้วยองค์ความรู้และ
นวัตกรรม เพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม   

 
ตารางที่ 16 สรุปวิสัยทศัน์และเป้าหมายของศูนย์คุณธรรมที่ควรพัฒนา/ปรบัปรงุ 
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 4.6.3 สรุปผลสําคัญจากผลการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการของศูนย์คุณธรรม 
ประจําปี 2564  
 

ประเด็นการสํารวจ สรุปผลสําคัญจากการสํารวจ 

1. การรับรู้ต่อแบรนด์ศูนย์คุณธรรม  

1.1 การรับรู้ต่อแบรนด์
ศูนย์คุณธรรมในฐานะ
องค์กรท่ีแสดงบทบาทใน
การส่งเสริมคุณธรรมเรื่อง
ความพอเพียง  มี วินัย 
สุจริต และจิตอาสา ใน
สังคมไทยได้ดีท่ีสุด 

- ศูนย์คุณธรรมดําเนินงานสอดคล้องกับภารกิจหลักหรือ Positioning ขององค์กรได้ดี เพราะ
เป็นองค์กรท่ีกลุ่มตัวอย่างรับรู้ต่อบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตอาสา ในสังคมไทยได้ดีท่ีสุด (38.1%) มากกว่าการรับรู้ต่อองค์กรอ่ืนๆ อย่างชัดเจน อีกท้ังยัง
เป็นท่ีรับรู้มากกว่าปี 2563 มาก (ปี 2564=38.1% : ปี 2563=12.6%) 
- กลุ่มองค์กรเครือข่าย (39.0%) รับรู้มากกว่ากลุ่มประชาชนท่ัวไป (23.3%)  
- กลุ่มท่ีรู้จักศูนย์คุณธรรมมากข้ึนจากการใช้บรกิาร/ร่วมกิจกรรมของศูนย์คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 
มีแนวโน้มรับรู้มากข้ึนว่าศูนย์คุณธรรมเป็นองค์กรท่ีแสดงบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมเร่ือง
ความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ในสังคมไทยได้ดีท่ีสุด  

** สสส. และกรมการศาสนา เป็นคู่เทียบสําคัญของศูนย์คุณธรรมในฐานะองค์กรท่ีแสดง
บทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ในสังคมไทย
ได้ดีท่ีสุด ในมุมมองของกลุ่มองค์กรเครือข่ายประเภทภาคธุรกิจเอกชน (รับรู้ต่อ สสส. 14.1%) 
และกลุ่มภาคศาสนา (รับรู้ต่อกรมการศาสนา 16.7%) เนื่องจากมีภารกิจหลักบางส่วน
ทับซ้อนกับศูนย์คุณธรรม  

1.2 บทบาทในการส่งเสริม
คุณธรรมในสังคมไทย
เรื่องความพอเพียง มีวินัย 
สุจริต และจิตอาสาของ
ศูนย์คุณธรรมเปรียบเทียบ
กับคู่เทียบหลัก 

- ศูนย์คุณธรรม แสดงบทบาทได้ดีกว่าคู่เทียบหลักทุกองค์กรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 (คะแนนเฉลี่ย 4.53) เช่นเดียวกันกับความคิดเห็นในกลุ่มองค์กรเครือข่ายและ
กลุ่มประชาชนท่ัวไป  

** รองลงมา ได้แก่ กรมการศาสนาและสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
หมายเหตุ: คู่เทียบหลักท่ีนํามาประเมินเปรียบเทียบ ได้แก่ กรมการศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ ป.ป.ช. 

1.3 ปัจจัยที่ทําให้รับรู้ต่อ
การเป็นองค์กรท่ีแสดง
บทบาทในการส่งเสริม
คุ ณ ธ ร ร ม เ รื่ อ ง ค ว าม
พอเพียง มี วินัย สุจริต 
และจิตอาสา  
ในสังคมไทยได้ดีท่ีสุด 

- ปัจจัยท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ต่อแบรนด์ขององค์กรให้มีความโดดเด่นในการส่งเสริม
คุณธรรมเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ในสังคมไทยได้ดีท่ีสุดคือ การแสดงออก
ท่ีชัดเจนผ่านการเผยแพร่ข้อมูลรวมท้ังการทํากิจกรรมต่างๆ และการกําหนดให้เป็นภารกิจหลัก
ขององค์กรคือ การให้ความรู ้/ขับเคลื ่อน/จัดกิจกรรม/ลงพื ้นที ่/อบรมเรื ่องคุณธรรม 
(34.4%) การเป็นหน่วยงานหลัก/มีภารกิจหลักในการส่งเสริมคุณธรรมท่ีชัดเจน/มีประสิทธิภาพ
ท้ังในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (21.3%) การขับเคลื่อน/ส่งเสริมเร่ืองความพอเพียง มีวินัย 
สุจริต และจิตอาสา (15.3%) เป็นต้น 
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ประเด็นการสํารวจ สรุปผลสําคัญจากการสํารวจ 
1.4 จุดเด่นของศูนย์คุณธรรม
ท่ีทําให้รับรู้ว่าเป็นองค์กรที่
แสดงบทบาทในการส่งเสริม
คุณธรรมเรื่องความพอเพียง 
มีวินัย สุจริต และจิตอาสา 
ในสังคมไทยได้ดีท่ีสุด 

- การให้ความรู้/ขับเคลื่อน/จัดกิจกรรม/ลงพ้ืนท่ี/อบรมเรื่องคุณธรรม (43.6%)  
- การเป็นหน่วยงานหลัก/มีภารกิจหลักในการส่งเสริมคุณธรรมท่ีชัดเจน/มีประสิทธิภาพทั้งใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน (28.2%)  
- การขับเคลื่อน/ส่งเสริมเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา (16.3%) เป็นต้น 

2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และสื่อของศูนย์คุณธรรม 

2.1 การรับรู้ข้อมูล/
ข่าวสารจากศูนย์คุณธรรม 

- ข้อมูล/ข่าวสารที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงได้มากท่ีสุดสอดคล้องกับการรับรู้บทบาทของศูนย์
คุณธรรมคือ การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม 4 ประการ เรื่องพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา 
(คะแนนเฉลี่ย 4.33) แต่การเข้าถึงลดลงจากปี 2563 

** ข้อมูล/ข่าวสารเรื่องการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เข้าถึงได้น้อยกว่าเร่ืองอ่ืนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (คะแนนเฉลี่ย 3.85 โดยเข้าถึงได้ไม่มากในกลุ่มภาคธุรกิจเอกชน) 
แต่ได้รับการรับรู้มากข้ึนกว่าปี 2564 (คะแนนเฉลี่ยปี 2564 คือ 3.85 : ปี 2563 คือ 3.20) 
** ข้อมูล/ข่าวสารเร่ืองการผลิตสื่อ องค์ความรู้ด้านการส่งเสริม เพ่ือสนับสนุนนโยบายและองค์
ความรู้ตามประเด็นทางสังคม เข้าถึงได้ไม่มากในกลุ่มประชาชนท่ัวไป และได้รับการรับรู้ลดลง
จากปี 2563 มากกว่าเร่ืองอ่ืน (คะแนนเฉลี่ยปี 2564 คือ 3.98 : ปี 2563 คือ 4.35) 

- การทําให้รู้จักศูนย์คุณธรรมมากข้ึน มีผลให้รับรู้ข้อมูล/ข่าวสารต่างๆ ของศูนย์ธรรมมากข้ึน 
2.2 การรับรู้ต่อกิจกรรม
ของศูนย์คุณธรรม 

- กิจกรรมท่ีรู้จักสอดคล้องกับการรับรู้ข้อมูล/ข่าวสารจากศูนย์คุณธรรมคือ รู้จักกิจกรรม ให้
ความรู้/อบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม (99.4%) สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ (85.5%) เวทีเสวนา
วิชาการทางระบบ Online (83.0%)  

** รู้จักกิจกรรมจังหวัดคุณธรรม (75.7%) น้อยกว่ากิจกรรมอ่ืน โดยเฉพาะในกลุ่มองค์กร
เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนและภาคการศึกษา ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีรับรู้น้อยลงกว่าปี 2563 (ปี 
2564 รู้จัก 75.7% : ปี 2563 รู้จัก 84.8%) 

- การทําให้รู้จักศูนย์คุณธรรมมากข้ึน มีผลให้รู้จักกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์คุณธรรมมากข้ึน 
2.3 การรับรู้ต่อสื่อของ
ศูนย์คุณธรรม 

- สื่อองค์ความรู้เป็นท่ีรับรู้อย่างกว้างขวาง ได้แก่ ประเภทหนังสือ/โปสเตอร์รณรงค์/VDO/คลิป
รายการส่งเสริมคุณธรรมท่ีเผยแพร่ทาง Social Media (97.5%) และประเภทหนังสือ/โปสเตอร์
รณรงค์/VDO/คลิปรายการส่งเสริมคุณธรรมท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของศูนย์คุณธรรม (93.4%)  

** แม้ว่า Application “Moral Touch” เป็นท่ีรู้จักน้อยกว่าสื่ออ่ืน แต่รู้จักมากข้ึนกว่าปี 
2563 อย่างชัดเจน (ปี 2564 รู้จัก 48.7% : ปี 2563 รู้จัก 11.0%) อย่างไรก็ตามจะสังเกตได้ว่า
การรู้จัก Application “Moral Touch” ไม่สอดคล้องกับระดับการรู้จักศูนย์คุณธรรม 
ดังนั้นจึงนับว่าเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการทําให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงศูนย์คุณธรรมได้ง่าย
โดยไม่ต้องผ่านการร่วมกิจกรรมของศูนย์คุณธรรม 
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3. ความพึงพอใจต่อศูนย์คณุธรรม  
3.1 ความพึงพอใจโดยรวม
ต่อศูนย์คุณธรรม 

- ภาพรวมในปี 2564 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมต่อศูนย์คณุธรรมในระดับ “มากท่ีสุด” 
(คะแนนเฉลี่ย 4.53) เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 (คะแนนเฉลี่ย 4.47) 
- กลุ่มองค์กรเครือข่าย (คะแนนเฉลี่ย 4.54) มีความพึงพอใจโดยรวมมากกว่ากลุ่มประชาชนท่ัวไป 
(คะแนนเฉลี่ย 4.33) 

3.2 ความพึงพอใจต่อ
บริการและบทบาทหน้าที่
แต่ละเรื่องของศูนย์คุณธรรม 

- พึงพอใจโดยรวมต่อบริการแต่ละด้านอยู่ในระดับ “มาก-มากท่ีสุด” (คะแนนเฉลี่ย 4.30–4.74) 
- เรื่องท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ได้แก่ 

อันดับหนึ่ง ความสุภาพของกิริยา/มารยาทในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี (Mastery) 
(คะแนนเฉลี่ย 4.74) 
อันดับสอง การให้บริการอย่างเต็มความสามารถและรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี 
(Responsibility) (คะแนนเฉลี่ย 4.69) 
อันดับสาม การให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติของเจ้าหน้า ท่ี 
(Leadership) ความชัดเจนและเพียงพอในการให้ข้อมูล/คําแนะนํา/คําปรึกษาของ
เจ้าหน้าท่ี (Originality) (คะแนนเฉลี่ย 4.68 เท่ากัน) 

- เรื่องท่ีพึงพอใจน้อยกว่าเร่ืองอ่ืนคือ ความง่าย/สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ได้แก่ 
- ความง่าย/สะดวกของประชาชนทั่วไปในการเข้าถึง/ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณธรรม
ผ่านบุคคล/เครือข่าย/หน่วยงานต่างๆ (คะแนนเฉลี่ย 4.30)  
- ความง่าย/สะดวกของกลุ่มองค์กรเครือข่ายรวมท้ังประชาชนท่ัวไปในการเข้าถึง/ได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณธรรมทาง Website, Mobile Application, Facebook, Line ของ
ศูนย์คุณธรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.39) 
 

** พบข้อสังเกตว่า การรู้จักศูนย์คุณธรรมมากข้ึนจากการร่วมกิจกรรมกับศูนย์คุณธรรม
นานขึ้น ไม่ได้ส่งผลให้มีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน โดยพบว่า กลุ่มท่ีรู้จักศูนย์คุณธรรมเป็นอย่าง
ดี มีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มท่ีรู้จักค่อนข้างดีและปานกลาง ชี้ให้เห็นว่าศูนย์คุณธรรม
ยังคงต้องให้ความสําคัญต่อการพัฒนาการให้บริการให้เหนือความคาดหวังและเห็นผลได้ชัด
มากข้ึนกว่าปัจจุบัน 
 

- เม่ือเปรียบเทียบผลการสํารวจในปี 2564 กับปี 2563 พบว่าความพึงพอใจของกลุ่มองค์กร
เครือข่ายเพ่ิมข้ึนทุกเรื่อง แตกต่างจากกลุ่มประชาชนท่ัวไปท่ีพึงพอใจลดลงเป็นส่วนใหญ่ โดยพึง
พอใจลดลงมากท่ีสุด 3 อันดับแรกในเรื่องต่อไปนี้  

- การได้รับความรู้ด้านคุณธรรมที่นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ (คะแนนเฉลี่ยปี 2564 คือ 
4.33 : ปี 2563 คือ 4.57) ซ่ึงเป็นสาเหตุสําคัญท่ีทําให้รู้สึกพึงพอใจ “มาก” 
- ความสมํ่าเสมอ สะดวกและรวดเร็วในการให้ข้อมูล/ข่าวสารเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
(คะแนนเฉลี่ยปี 2564 คือ 4.27 : ปี 2563 คือ 4.47) 
- ความชัดเจนและเพียงพอในการให้ข้อมูล/คําแนะนํา/คําปรึกษาของเจ้าหน้าท่ี 
(Originality) (คะแนนเฉลี่ยปี 2564 คือ 4.37 : ปี 2563 คือ 4.48) 
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3.3 ปัจจัยที่ส่งผลให้พึงพอใจ
ต่อศ ูนย ์ค ุณธรรรม  ใน
ระดับ “มาก” 

- ประโยชน์ท่ีได้รับ เป็นสาเหตุสําคัญท่ีสุดท่ีทําให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากคือ ข้อมูลเป็น
ประโยชน์ นําไปใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรเครือข่าย/ใช้ในองค์กร/ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
(36.2%) รองลงมา ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีเอาใจใส่/กระตือรือร้น/ทุ่มเท/รวดเร็วในการให้บริการ/
ช่วยเหลือ/ติดตาม/ประสานงานในการให้บริการ/การแจ้งข้อมูล (20.7%) และจัดกิจกรรม/
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง/ชัดเจน (13.4%) เป็นต้น  

4. ความเชื่อม่ันต่อเปา้หมายและวิสัยทศันข์องศนูย์คณุธรรม  
4.1 ความเชื่อม่ันโดยรวม
ต่อศูนย์คุณธรรม 

- โดยรวมศูนย์คุณธรรมได้รับความเชื่อม่ันในระดับ “มากท่ีสุด” (คะแนนเฉลี่ย 4.58) แต่ความเชื่อม่ัน
ของกลุ่มประชาชนท่ัวไปลดลงจากปี 2563 (ปี 2564 เชื่อม่ัน 4.30 : ปี 2563 เชื่อม่ัน 4.50) 
- กลุ่มองค์กรเครือข่ายเชื่อม่ันต่อศูนย์คุณธรรมมากกว่ากลุ่มประชาชนท่ัวไป (คะแนนเฉลี่ย 4.60 
: 4.30 ตามลําดับ)  

** ท้ังนี้พบว่า องค์กรเครือข่ายประเภทภาคธุรกิจเอกชน มีความเชื่อม่ันน้อยกว่าองค์กรเครือข่าย
กลุ่มอ่ืน (คะแนนเฉลี่ย 4.48) 

4.2 ความเชื่อ ม่ันต่อ
วิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ของศูนย์คุณธรรม
แต่ละ เรื่ อ ง  

- มีความเชื่อม่ันต่อแต่ละเรื่องในระดับมาก-มากท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ย 4.56-4.61) ดังนี้ 
อันดับหนึ่ง (วิสัยทัศน์) การเป็นองค์กรส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมด้วย  
องค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.61) 
อันดับสอง (เป้าหมาย) การเป็นองค์กรต้นแบบของการส่งเสริมคุณธรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.60) 
อันดับสาม (เป้าหมาย) การส่งเสริมองค์กรคุณธรรมเพื่อให้องค์กรต่างๆ และประชาชน  
มีพฤติกรรมดีท่ีพึงประสงค์ (คะแนนเฉลี่ย 4.56) 

- อย่างไรก็ตามพบว่า กลุ่มประชาชนท่ัวไป มีความเชื่อม่ันต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายของศูนย์คุณธรรม
ลดลงจากปี 2563 ทุกเรื่อง สอดคล้องกับความพึงพอใจท่ีลดลง 

** พบข้อสังเกตว่า การรู้จักศูนย์คุณธรรมมากข้ึนจากการร่วมกิจกรรมกับศูนย์คุณธรรมนานข้ึน 
ไม่ได้ส่งผลให้มีความเชื่อม่ันต่อศูนย์คุณธรรมมากขึ้น โดยพบว่า กลุ่มท่ีรู้จักศูนย์คุณธรรม
ปานกลางและค่อนข้างรู้จักดี มีความเชื่อม่ันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของศูนย์คุณธรรม
มากกว่ากลุ่มอื่นทุกเรื่อง ในขณะที่กลุ่มที่รู ้จักศูนย์คุณธรรมอย่างดี มีความเชื่อม่ันน้อย
กว่ากลุ่มอ่ืนทุกเรื่อง 

  



 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ 2564 
 

100 
 

ประเด็นการสํารวจ สรุปผลสําคัญจากการสํารวจ 

5. ความคิดเหน็ต่อศนูย์คณุธรรม  
5.1 เนื้อหา/ความรู้ท่ีต้องการ
ให้ศูนย์คุณธรรมเผยแพร่
สู่สังคมให้มากขึ้น 

- กลุ่มองค์กรเครือข่ายต้องการให้เผยแพร่เรื่องท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึนคือ คุณธรรม/
จริยธรรมในเด็ก ครอบครัว สังคม/โครงงานคุณธรรม (16.4%) ความมีวินัย (14.2%) และ
การมีจิตอาสาท่ีแสดงออกถึงการเสียสละ/แบ่งปัน/ช่วยเหลือสังคม (12.5%) เป็นต้น  
- ขณะที่กลุ่มประชาชนท่ัวไปยังคงต้องการให้เผยแพร่เรื่องเนื้อหา/ความรู้ท่ีครอบคลุมท้ังเร่ือง
ความมีวินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา มากท่ีสุด (23.3%) 

5.2 ช่องทาง/สื่อท่ีควรเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณธรรมท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์
โควิด-19 

- Social Media ซ่ึงเป็นท่ีนิยมใช้กันท่ัวไปและเข้าถึงได้ง่าย/สะดวก ได้แก่ Facebook ของ
ศูนย์คุณธรรม (66.4%) 

5.3 สิ่งท่ีควรดําเนินการเพ่ือ
สนับสนุนให้กลุ่มองค์กร
เครือข่ายสร้างเครือข่าย
องค์กรคุณธรรม 

- กลุ่มองค์กรเครือข่าย มีความต้องการให้ศูนย์คุณธรรมสนับสนุนในเร่ืองท่ีไม่แตกต่างจากปี 
2563 ท่ีผ่านมาคือ การมีวิทยากรมาอบรมให้/จัดกิจกรรมให้หน่วยงานโดยตรง (16.6%) 
รองลงมาต้องการให้สนับสนุน/จัดทําสื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือให้
นักเรียนสนใจเรียนเร่ืองคุณธรรมมากข้ึน เช่น สื่อออนไลน์/VDO (15.2%) และสนับสนุน
งบประมาณในการเผยแพร่คุณธรรม/จัดกิจกรรมต่างๆ (10.2%) 
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6. สรุปบริการและบทบาทหน้าท่ีของศูนย์คุณธรรมที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง จากการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร่วมกับค่าความสัมพันธ์กับการเพ่ิม/ลดความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง 
6.1 ควรปรับปรุง ได้แก่ 
การสนับสนุนให้เกิดการ
ขยายเครอืข่าย ความง่าย/
สะดวกในการเขา้ถึง/ได้รับ
ข้อมูลเก่ียวกับคณุธรรม 

3.2 (กลุ่มองค์กรเครือข่าย) การเชื่อมโยงองค์กรเครือข่ายให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3.3 (กลุ่มองค์กรเครือข่าย) การยกย่ององค์กรเครือข่ายเป็นแบบอย่าง/แหล่งเรียนรู้ 
4.1 ความง่าย/สะดวกในการเข้าถึง/ได้รับข้อมูลเก่ียวกับคุณธรรมทาง Website, Mobile Application, 
Facebook, Line 
4.2 (กลุ่มประชาชนท่ัวไป) ความง่าย/สะดวกในการเข้าถึง/ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณธรรมผ่านบุคคล/
เครือข่าย/หน่วยงานต่างๆ  
4.3 ความสมํ่าเสมอ สะดวกและรวดเร็วในการให้ข้อมูลเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 

6.2 ควรรักษาและพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ การให้
ข้อมูล/ข่าวสารท่ีนําไปใช้
งานได้จริ งในการขยาย
เ ค รื อ ข่ า ย แ ล ะ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน 

2.4 ความชัดเจน เพียงพอในการให้ข้อมูล/คําแนะนํา (Originality) 
3.1 (กลุ่มองค์กรเครือข่าย) การส่งเสริมให้องค์กรเครือข่ายดําเนินงานได้จริง 
3.4 การเป็นหน่วยงานกลางให้ความรู้วิชาการ/กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม 
3.5 การส่งเสริมให้เกิดองค์กรคุณธรรมและสังคมคุณธรรม 
5.1 (กลุ่มองค์กรเครือข่าย) การได้รับความรู้ไปถ่ายทอด/ใช้ประโยชน์ทําให้เกิดองค์กร/  
สังคมคุณธรรม 
5.2 การได้รับความรู้ด้านคุณธรรมท่ีนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

6.3 ควรรักษาไว้ ได้แก่ 
บริการของเจ้าหน้าที่ 

1.1 (กลุ่มองค์กรเครือข่าย) ความสะดวก/รวดเร็วในการติดต่อ/ประสานงาน 
1.2 (กลุ่มองค์กรเครือข่าย) ความสะดวก/รวดเร็วของข้ันตอนในการใช้บริการ 
2.1 การให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน (Leadership) 
2.2 การให้ความช่วยเหลือ (Altruism) 
2.3 การให้บริการเต็มความสามารถและรับผิดชอบ (Responsibility) 
2.5 ความสุภาพของกิริยา/มารยาท (Mastery) 
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 4.6.4. ข้อเสนอแนะต่อศูนย์คุณธรรมเพื่อเพิ่มความพึงพอใจโดยรวมและตอบสนองวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ 
 
  ด้านการสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ศูนย์คุณธรรม 

1) แสดงบทบาทส่งเสริมคุณธรรมเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ในสังคมไทย
ที่เป็นรูปธรรม มีความแตกต่างจากภารกิจหรือบทบาทขององค์กรคู่เทียบหลักคือ กรมการศาสนา สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นต้น เพ่ือให้มีอัตลักษณ์หรือ Positioning ที่ชัดเจน เป็นที่รับรู้จดจํา ไม่มีองค์กรอ่ืน
มาทดแทนได้ และเป็นแกนหลัก ในการส่งเสริมคุณธรรมเรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ในสังคมไทย 

 
  ด้านการสื่อสาร 

2) กําหนดกลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มคือ กลุ่มองค์กรเครือข่ายที่
เป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทภาคธุรกิจเอกชน และกลุ่มประชาชนทั่วไป เพ่ือกําหนดการให้ข้อมูล/ข่าวสารต่างๆ 
ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและเข้าถึงแต่ละกลุ่มได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความพึงพอใจ
ต่อเรื่องการรับรู้ต่อข้อมูล/ข่าวสาร/กิจกรรมของศูนย์คุณธรรม โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนทั่วไป 

3) ให้นํ้าหนักในการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มต่อไปนี้มากขึ้นคือ องค์กรเครือข่ายประเภท
ภาคธุรกิจเอกชน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ซึ่งมีการรับรู้และพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 

4) ออกแบบเน้ือหาของข้อมูลข่าวสารที่ เฉพาะเจาะจง ชัดเจน เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
ไม่เป็นวิชาการเกินไป เพ่ือให้นําไปใช้เผยแพร่และปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้ง่าย เช่น นําเสนอเหตุการณ์ในสังคม 
ที่สะท้อนถึงความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ที่มีการเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเป็นเน้ือหาท่ี
นําไปปฏิบัติได้ลงลึกถึงกลุ่มครอบครัว เด็ก เยาวชน 

5) สื่อสารผ่านสื่อที่ต้นทุนน้อยแต่ได้ผลในวงกว้างคือ Social Media เพราะเป็นสื่อที่ใช้กันทั่วไป
ในชีวิตประจําวัน ทําให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มได้ง่ายและใช้ต้นทุนไม่สูง โดยออกแบบ
ให้มีความเคลื่อนไหวต่างๆ ในสื่อเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง Engagement ของ
กลุ่มเป้าหมาย ให้มีการใช้บริการ/ร่วมกิจกรรมของศูนย์คุณธรรมอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการสื่อสารโดยผู้นําองค์กร
คือ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อํานวยการศูนย์คุณธรรม ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตลอดจน
เป็นแบบอย่างคนดี ที่เป็นที่ยอมรับในสังคม  

6) กระตุ้นให้เกิดการใช้งาน Application “Moral Touch” มากขึ้น โดยมีกิจกรรมที่ตรงกับ
ความชอบของกลุ่มเป้าหมาย เช่น Sticker Line แบบใหม่ๆ เป็นต้น  
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  ด้านการจัดกิจกรรม 
7) กิจกรรมที่ควรดําเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องคือ การจัดกิจกรรมและให้ข้อมูลข่าวสาร

ในระดับพื้นที่/สังคมกลุ่มย่อย เพื่อช่วยสนับสนุน/ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในเชิงลึกที่เข้าถึงกลุ่มย่อยต่างๆ 
ในสังคมมากขึ้น โดยส่งเสริมให้เข้าถึงสังคมระดับครอบครัวมากขึ้น 

ด้านการสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรเครือข่าย 
เรื่องสําคัญที่ควรดําเนินการยังคงไม่แตกต่างจากปี 2563 เน่ืองจากกลุ่มองค์กรเครือข่ายยังคงพบ

อุปสรรคในการดําเนินงานในเรื่องเดิม โดยควรพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 
8) หาแนวทางลดอุปสรรค เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มองค์กรเครือข่ายในพ้ืนที่ดําเนินงานได้จริงตาม

เป้าหมายที่ศูนย์คุณธรรมกําหนด เพราะกลุ่มองค์กรเครือข่ายนับว่าเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันคุณธรรมลงสู่
สังคมกลุ่มย่อย ดังน้ี 

- จัดทําสื่อที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย เหมาะสมกับคนแต่ละกลุ่ม/วัย เพ่ือให้องค์กร
เครือข่ายเลือกนําไปใช้ในการเผยแพร่เรื่องคุณธรรมได้ตามความเหมาะสม 

- ประสานงานเพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงองค์กรเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง ทําให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

- เพ่ิมนํ้าหนักในการแสดงการยกย่ององค์กรเครือข่ายหรือบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านคุณธรรม เพ่ือกระตุ้นให้สังคมใช้เป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ เพ่ือต่อยอดพฤติกรรมด้านคุณธรรม 

- หาช่องทางประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินงานขององค์กรเครือข่ายคุณธรรม 

 
  ด้านการวัดผลการดําเนินงานที่ครอบคลุมวิสัยทัศน์และเป้าหมายทุกเรื่อง 
  9) เพ่ิมเติมการวัดผลในเร่ืองการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ตามวิสัยทัศน์ของศูนย์คุณธรรม  
  10) ติดตามและวัดผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองโดยยึดเป้าหมายของศูนย์คุณธรรมรวมท้ัง
กิจกรรมท่ีดําเนินการ เพ่ือนําผลมาแก้ไขปัญหา พัฒนาการดําเนินการให้เห็นผลตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
อาทิ การวัดตามเป้าหมายจากพันธกิจของศูนย์คุณธรรมในเรื่องต่อไปน้ี 

  - เพ่ือให้เครือข่ายทางสังคมปฏิบัติขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมได้สําเร็จตามแผน 
  - เพ่ือให้เครือข่ายทางสังคมเกิดการปฏิบัติขับเคลื่อนได้ตามบริบทของตนเอง 
  - เพ่ือให้เครือข่ายทางสังคมนําองค์ความรู้และนวัตกรรมไปขับเคลื่อน 

 - เพ่ือให้เครือข่ายทางสังคมนํามาตรฐานคุณธรรม (Guideline) ไปใช้ประเมินตนเอง
และพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม 
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แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบ้ริการที่มีต่อศูนย์คุณธรรม 
ประจําปีงบประมาณ 2564 

 
คําชี้แจง 
 สวัสดีค่ะ/ครับ ดิฉัน/ผม เป็นพนักงานสัมภาษณ์ของบริษัท ไอดีเสิร์ช จํากัด ซ่ึงได้รับมอบหมายจากศูนย์คุณธรรม
ให้สํารวจความพึงพอใจของผู้ท่ีเคยใช้บริการหรือร่วมกิจกรรม เพ่ือนําไปพัฒนาการให้บริการของศูนย์คุณธรรมให้บรรลุตาม
เป้าหมายและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมมากข้ึน ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนเวลาของท่านประมาณ 20 นาที เพ่ือสอบถาม
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  
 
วิธีการเก็บข้อมูลและบันทึกคําตอบ  
1. ติดต่อกลุ่มตัวอย่างตามรายชื่อเพ่ือขอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และบันทึกคําตอบใน E-questionnaire  
2. ต้องบันทึกผลการติดต่อกลุ่มตัวอย่างทุกรายชื่อตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด 
 

สถานะของกลุ่มตัวอย่าง (บันทึกจากการสอบถามคําถามคัดเลือก) 

11. องค์กร 
เครือข่ายภาครัฐ 

12. องค์กร
เครือข่ายภาค
ธุรกิจเอกชน 

13. องค์กร 
เครือข่าย 
ภาคการศึกษา 

14. องค์กร 
เครือข่าย 
ทางศาสนา 

15. องค์กร 
เครือข่าย 
ประชาสังคม 

16. องค์กร 
เครือข่ายภาค
ส่ือสารมวลชน 

2. กลุ่ม 
ประชาชนท่ัวไป 

   
คําถามคัดเลือก 

 
S1. ท่านรู้จักหรือเคยร่วมกิจกรรม/เคยใช้บริการศูนย์คุณธรรมในระดับใด (คําตอบเดียว) 
 5. รู้จักเป็นอย่างดี/เคยร่วมกิจกรรม/เคยใช้บริการมากกว่า 5 ปี 
 4. ค่อนข้างรู้จักดี/เคยร่วมกิจกรรม/เคยใช้บริการมากกว่า 3-5 ปี 
 3. รู้จักแค่ระดับปานกลาง/เคยร่วมกิจกรรม/เคยใช้บริการ 1-3 ปี 
 2. รู้จักค่อนข้างน้อย/เคยร่วมกิจกรรม/เคยใช้บริการน้อยกว่า 1 ปี 
 1. รู้จักชื่อแต่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม/ไม่เคยใช้บริการเลย  หยุดสัมภาษณ์ บันทึกในผลการติดต่อแต่ละรายชื่อ 
 

S2. กิจกรรมที่เข้าร่วม (บันทึกเองจากข้อมูล)  
1. สมัชชาคุณธรรม     2. การพัฒนาอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม (โครงงานคณุธรรม)  
3. งานวิจัยและองค์ความรู ้   4. ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ITA (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)   
6. อ่ืนๆ (ระบุ) ................................. 
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คําถามหลัก 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1.1 จังหวัดท่ีอยู่อาศัยในปัจจุบัน (ระบุ)        
1.2 เพศ  1.  ชาย   2. หญิง  3. อ่ืนๆ (ระบุ) ...................................... 
1.3 อายุ ระบุ   ปี (ตัวเลขเดียว ไม่ตอบเป็นช่วง และนําไปวงกลมคาํตอบด้านล่าง)  
 1. Gen Alpha (อายุตํ่ากว่า 10 ปี)   2. Gen Z (อายุ 10-22 ปี)   
   3. Gen Y (อายุ 23-40 ปี)    4. Gen X (อายุ 41-55 ปี)  
 5. Gen Baby Boomer (อายุ 56-74 ปี)    6. Silent Gen (อายุ 75-95 ปี)  
1.4 ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีจบ/ กําลังศึกษาอยู่  
 1. ประถมศึกษา   2. มัธยมศึกษาตอนต้น 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.  
 4. ปวส./อนุปริญญา  5. ปริญญาตรี  6. สูงกว่าปริญญาตรี 7. อ่ืนๆ (ระบุ)   
1.5 อาชีพ    
 1. นักเรียน/นักศึกษา 2. ข้าราชการ/พนักงานราชการ 3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 4. พนักงานบริษัทเอกชน 5. ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย   6. เกษตรกร    

7. รับจ้าง   8. เกษียณ    9. ว่างงาน/พ่อบ้าน/แม่บ้าน    
10. อ่ืนๆ (ระบุ)      

1.6 รายได้ครอบครัวโดยเฉลี่ยต่อเดือน  
(หมายถึง รายได้ของตนเองรวมกับพ่อแม่และลูกที่มีรายได้และอยู่บ้านเดียวกัน โดยไม่รวมรายได้ของญาติพ่ีน้อง)   
 1. ไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน  2. 15,001-25,000 บาท/เดือน 3. 25,001–35,000 บาท/เดือน 
  4. 35,001–45,000 บาท/เดือน 5. 45,001 บาท/เดือน ข้ึนไป 
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ส่วนที่ 2 การรับรู้  
2.1 ปัจจุบันท่านคิดว่าองค์กร/หน่วยงานใดในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน ดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
เรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสาได้ดีท่ีสุด (คําตอบเดียว) 

ระบุชื่อ (ระบุชื่อเต็มท่ีถูกต้อง) .......................................................................................................................... 
 

2.2 เพราะอะไรจึงคิดว่าองค์กร/หน่วยงาน........ (จากคําตอบข้อ 2.1) ดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเรื่องความ
พอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสาได้ดีท่ีสุด (ระบุรายละเอียดท่ีทํา เช่น กิจกรรม ข่าวสาร อ่ืนๆ และมีอะไรท่ีทําให้คิดว่าทํา
ได้ดีท่ีสุด เป็นต้น) 

  

 

2.3 โดยภาพรวม ท่านคิดว่าองค์กรต่อไปนี้มีบทบาท/ดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเร่ืองความพอเพียง มีวินัย 
สุจริต และจิตอาสา ได้ดีมากน้อยเพียงใดจากคะแนน 1-5  

องค์กร ทําได้ดีมาก/ 
โดดเด่นมาก 

ทําได้
ค่อนข้างด ี

ปานกลาง/ 
เฉยๆ 

ทําได้ 
ค่อนข้างน้อย 

ทําได้น้อยมาก/ 
แทบไม่มีบทบาทเลย 

ไม่รู้จัก/ 
ไม่ทราบ 

1) ศูนย์คุณธรรม 5 4 3 2 1 99 
2) กรมการศาสนา 5 4 3 2 1 99 
3) สํานักงานผูต้รวจการแผ่นดิน 5 4 3 2 1 99 
4) สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ 5 4 3 2 1 99 
5) สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ 
(ป.ป.ช.) 

5 4 3 2 1 99 
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2.4.1 (ถามกลุ่มเครือข่าย) ท่านได้รับความรู้/ทราบเกี่ยวกับข้อมูลต่อไปนี้จากศูนย์คุณธรรมมากน้อยเพียงไร (ถามทุกข้อ) 
2.4.2 (ถามกลุ่มประชาชนท่ัวไป) ท่านได้รับความรู้/ทราบเกี่ยวกับข้อมูลต่อไปนี้จากศูนย์คุณธรรม/ท่ีทํางาน/สถาบัน
ศาสนา/สื่อ/เครือข่ายต่างๆ ในชุมชน มากน้อยเพียงไร (ถามทุกข้อ)  

ประเด็นคําถาม มาก 
ค่อนข้าง 
มาก 

ปาน
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย 

น้อยมาก/ 
แทบไม่มีเลย 

1. การรณรงค์สง่เสริมคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพยีง วินัย สจุริต 
และจิตอาสา 

5 4 3 2 1 

2. (ถามเฉพาะกลุม่เครือข่าย 11-16) การส่งเสริมองค์กรคุณธรรม 
ตามแนวทางของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแหง่ชาติ 3 ระดับ คือ 
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม  องค์กรคุณธรรมและองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  

5 4 3 2 1 

3. การสง่เสรมิให้เกิดจังหวดัคุณธรรมท่ีเช่ือมโยงเครือข่ายต่างๆ ด้วย
กระบวนการสมัชชาคุณธรรม   

5 4 3 2 1 

4. (ถามเฉพาะกลุม่เครือข่าย 11-16) การจัดงานสมชัชาคุณธรรม
แห่งชาติตอบสนองต่อการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม  

5 4 3 2 1 

5. (ถามเฉพาะกลุม่เครือข่าย 11-16) การพัฒนาวิทยากรสง่เสรมิ
คุณธรรมสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อกลุม่เป้าหมาย 

5 4 3 2 1 

6. การผลิตสือ่ องค์ความรูด้้านการสง่เสริม เพื่อสนับสนุนนโยบาย 
และองค์ความรู้ตามประเด็นทางสังคม  

5 4 3 2 1 
 

2.5.1 ท่านรู้จัก/เคยทราบ/ได้ยินกิจกรรม/สื่อต่อไปนี้ของศูนย์คุณธรรมหรือไม่ (ถามทุกข้อ) 
2.5.1 ท่านรู้จัก/เคยทราบ/ได้ยินกจิกรรมต่อไปน้ีของศูนย์คุณธรรมหรือไม่ รู้จัก/ทราบ ไม่รู้จัก/ไม่ทราบ 

1. กิจกรรมให้ความรู้/อบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม เช่น อบรมให้ความรู้ต่างๆ  
อบรมวิทยากร อบรมองค์กรคุณธรรม 

1 0 

2. กิจกรรมจงัหวดัคุณธรรม  1 0 
3. สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ  1 0 
4. เวทีเสวนาวิชาการทางระบบ Online (จัดทํา Website, Social Media)  1 0 

 

2.5.2 ท่านรู้จัก/เคยทราบ/ได้ยินว่าศูนย์คุณธรรมมีการจัดทําสื่อต่อไปนี้หรือไม่ (ถามทุกข้อ) 
2.5.2 ท่านรู้จัก/เคยทราบ/ได้ยินว่าศูนย์คุณธรรมมีการจัดทําสื่อต่อไปน้ีหรือไม่ รู้จัก/ทราบ ไม่รู้จัก/ไม่ทราบ

5.  สื่อองค์ความรู ้ประเภทหนังสอื/โปสเตอร์รณรงค์/VDO/ คลิปรายการส่งเสริมคุณธรรม 
ท่ีเผยแพร่ทาง Social Media เช่น YouTube  Facebook  Line  เป็นต้น 

1 0 

6 .สื่อองค์ความรู้ ประเภทหนังสือ/โปสเตอรร์ณรงค์/VDO/ คลิปรายการส่งเสรมิคุณธรรม 
ข้อมูลตา่งๆ ท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของศูนย์คุณธรรม 

1 0 

7.  Application "Moral Touch" สําหรับโทรศัพท์มอืถือ 1 0 
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อศูนย์คุณธรรม  
3.1 จากการใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมของศูนย์คุณธรรม ท่านมีความพึงพอใจต่อศูนย์คุณธรรมในเร่ืองต่อไปนี้ระดับใด
จากคะแนน 1-5 ท้ังนี้ถ้าข้อใดท่านไม่เคยใช้บริการ ก็ไม่ต้องตอบในข้อนั้นๆ  
(พนักงานสัมภาษณ์: อธิบายความหมายของคะแนนก่อนถาม ถ้าข้อใด RD. ไม่เคยใช้บริการให้บันทึก 99) 
 

   
99=ไม่ได้ 
ใช้บริการ 5=พึงพอใจมากที่สุด 4=พึงพอใจมาก 3=พึงพอใจปานกลาง 2=พึงพอใจน้อย 1=พึงพอใจน้อยทีสุ่ด 

 

ประเด็นคําถามความพึงพอใจต่อศูนย์คุณธรรม 
กลุ่มที่สอบถาม (บันทึกคะแนนในช่องว่าง) 
กลุ่มเครือข่าย กลุ่มประชาชนทัว่ไป 

3.1.1) ด้านการติดต่อประสานงาน/ ข้ันตอนการให้บริการ (Process) ของ
ศูนย์คุณธรรม 

  

1.1 ความสะดวก/รวดเรว็ในการติดต่อ/ประสานงานกบัศูนย์คุณธรรมผ่านช่องทางตา่งๆ ……………………… ไม่ถาม 
1.2 ความสะดวก/รวดเร็วของข้ันตอนในการใช้บรกิารของศูนย์คุณธรรมผา่นช่องทางตา่งๆ ……………………… ไม่ถาม 

3.1.2) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีศูนย์คุณธรรมตามค่านิยมองค์กร   

2.1 การใหบ้ริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี (Leadership) ……………………… ……………………… 
2.2 การให้ความช่วยเหลือของเจา้หน้าท่ี (Altruism) ……………………… ……………………… 
2.3 การใหบ้ริการอย่างเต็มความสามารถและรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี 
(Responsibility) 

……………………… ……………………… 

2.4 ความชัดเจนและเพียงพอในการให้ข้อมูล/คําแนะนํา/คําปรึกษาของเจ้าหน้าท่ี 
(Originality) 

……………………… ……………………… 

2.5 ความสุภาพของกิริยา/มารยาทในการให้บรกิารของเจา้หน้าท่ี (Mastery) ……………………… ……………………… 
3.1.3) ด้านบทบาทหน้าท่ีสง่เสริมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม   
3.1 การส่งเสริมให้องค์กรเครือข่ายดําเนินงานไดจ้ริง เช่น การพัฒนากระบวนการ 
ศักยภาพบุคลากร เครื่องมือ องค์ความรู้ เป็นต้น 

……………………… ไม่ถาม 

3.2 การเปน็หน่วยงานกลางเช่ือมโยงองค์กรเครือข่ายให้เกดิการแลกเปล่ียนเรยีนรู้ซ่ึงกนัและกัน ……………………… ไม่ถาม 
3.3 การยกย่องใหอ้งค์กรเครือขา่ยเป็นแบบอย่าง/แหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งสังคมคุณธรรม ……………………… ไม่ถาม 
3.4 การเป็นหน่วยงานกลางให้ความรู้ด้านวิชาการ/กระบวนการสง่เสรมิคุณธรรม ……………………… ……………………… 
3.5 การส่งเสริมให้เกิดองค์กรคุณธรรมและสังคมคุณธรรม เช่น ร่วมกําหนดทิศทาง 
การขบัเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรเครือข่าย/ เปิดโอกาสให้มสี่วนร่วมในกระบวนการ
ส่งเสรมิคุณธรรมในสังคม  

……………………… ……………………… 

3.1.4) ด้านการเผยแพร่ข้อมูลด้านคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม   
4.1 ความง่าย/สะดวกในการเข้าถึง/ได้รับข้อมูลเกี่ยวกบัคุณธรรมทาง Website, 
Mobile Application, Facebook, Line ของศูนย์คุณธรรม 

……………………… ……………………… 

4.2 ความง่าย/สะดวกในการเข้าถึง/ได้รับข้อมูลเกี่ยวกบัคุณธรรมผา่นบุคคล/เครือขา่ย/
หน่วยงานต่างๆ 

ไม่ถาม ……………………… 

4.3 ความสมํ่าเสมอ สะดวกและรวดเร็วในการใหข้้อมลู/ขา่วสารเพือ่ส่งเสริมคุณธรรม ……………………… ……………………… 
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ประเด็นคําถามความพึงพอใจต่อศูนย์คุณธรรม 
กลุ่มที่สอบถาม (บันทึกคะแนนในช่องว่าง) 
กลุ่มเครือข่าย กลุ่มประชาชนทัว่ไป 

3.1.5) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากข้อมูลของศูนย์คุณธรรม   
5.1 การได้รับความรู้ท่ีนําไปถา่ยทอด/ใช้ประโยชน์ในการทําให้เกิดองค์กร/ 
สังคมคุณธรรม 

……………………… ไม่ถาม 

5.2 การได้รับความรู้ด้านคุณธรรมท่ีนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได ้ ……………………… ……………………… 

3.1.6) ความพึงพอใจโดยรวมต่อศูนย์คณุธรรม ……………… ……………………… 
 

3.2 เพราะอะไร ท่านจึงมีความพึงพอใจโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรมในระดับ (จากคําตอบข้อ 3.1.6) “มากที่สุด/มาก/ 
ปานกลาง/น้อย” 

 

 
 

 

ส่วนที่ 4 ความเช่ือม่ันต่อศนูย์คณุธรรม  
4.1 ท่านมีความเชื่อม่ันต่อศูนย์คุณธรรมในเรื่องต่อไปนี้ในระดับใดจากคะแนน 1-5 (พนักงานสัมภาษณ์: อธิบายความหมาย
ของคะแนน) 

ประเด็นคําถามความเชื่อม่ันต่อศูนย์คุณธรรม 
ระดับความเชื่อม่ัน 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1) (วิสัยทัศน์) การเป็นองค์กรส่งเสรมิและขับเคลือ่นเครือข่าย 
ทางสังคมด้วยองค์ความรูแ้ละนวตักรรม เพื่อใหส้ังคมไทย 
เป็นสังคมคุณธรรม   

5 4 3 2 1 

2) (เป้าหมาย) การส่งเสริมองค์กรคุณธรรม เพื่อให้องค์กรต่างๆ 
และประชาชนมีพฤติกรรมดีท่ีพึงประสงค์  

5 4 3 2 1 

3) (เป้าหมาย) การเป็นองค์กรต้นแบบของการส่งเสรมิคุณธรรม  5 4 3 2 1 
4.1.4) ความเช่ือม่ันโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรม 5 4 3 2 1 

 
ส่วนที่ 5 ความคิดเหน็ต่อศนูย์คณุธรรม  
5.1 เนื้อหา/ความรู้เรื่องใดที่ท่านต้องการให้ศูนย์คุณธรรมจัดทํา/ เผยแพร่สู่สังคมให้มากขึ้น  
(ระบุรายละเอียดของเน้ือหาที่ชัดเจน) 

 
 

 

5.2 ช่องทางหรือสื่อที่ท่านต้องการให้เผยแพร่ข้อมูล/ ข่าวสารเก่ียวกับคุณธรรม ท่ีทําให้ท่านเข้าถึงได้สะดวก/ ง่าย และ
เหมาะสมกับสถานการณ์โควิด (ถามช่องทางที่เจาะจงชัดเจน เช่น ถ้าตอบว่า Website ให้ถามชื่อ Website เป็นต้น) 

 
 

 



 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ 2564 
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5.3 (ถามเฉพาะกลุ่มเครือข่าย) สิ่งที่ต้องการให้ศูนย์คุณธรรมให้บริการหรือดําเนินการ เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร
ของท่านทําหน้าท่ีเครือข่ายองค์กรคุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
กรุณาระบุข้อมูลของท่านเพื่อใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานสัมภาษณ์  
ลําดับรายชื่อ ชื่อ   นามสกุล   โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   E-mail    

 
 

ขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาสละเวลาแสดงความคิดเห็น 
 

 

 


