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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

การส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประเมิน 1) ความพึงพอใจการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วยการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สวช.  
การประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานเชิงนโยบายของ สวช. การประเมินความคาดหวังต่อ สวช.  ความ
ไม่พึงพอใจ/ปัญหาที่พบจากการใช้บริการของ สวช.  ประเมินภาพลักษณ์ของ สวช. โดยอ้างอิงจากวิสัยทัศน์ 
พันธกจิ และเป้าหมายของ สวช. และ ข้อเสนอแนะต่อ สวช. และ 2) เพ่ือทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ด้านการให้บริการ และน าข้อมูลมาใช้ประกอบการจัดท ากรอบแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
ของ สวช. ในปีต่อไป โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับเชิงคุณภาพ และใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยทุนวิจัย/ทุนศึกษาต่อ/ทุนด าเนินการ รวมทั้งสิ้น 16 คน โดยใช้วิธีการ
จัดเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล ( In-depth Interview) 2) กลุ่มผู้ใช้บริการวิชาการ ได้แก่ 
ผู้เข้าประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ จ านวน 309 คน โดยใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม
ภายในการประชุม และ 3) กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการส าคัญ จ านวน 15 คน โดยใช้
วิธีการจัดเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล ( In-depth Interview) จากการส ารวจสรุปผลได้
ดังนี้  

1. ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ (สวช.) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 

 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ ในระดับค่อนข้ำงสูง (3.66) 
และพบว่าค่าดัชนีชี้วัดความภักดีของกลุ่มที่มีความภักดี (Promoters) มีจ านวนมากที่สุด (70.39%) เมื่อ
จ าแนกเป็นรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มผู้บริหำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในโครงกำรส ำคัญ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึง
พอใจสูงที่สุด (3.75) และประกอบด้วยกลุ่มที่มีความภักดี (Promoters) มากที่สุด (87.50%) และกลุ่มที่มี
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ กลุ่มผูใ้ช้บริกำรวิชำกำร (3.61) 
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แผนภูมิที่ 1 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ภำพรวมและรำยกลุ่ม 

 
 ภำพลักษณ์ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ พบว่า อยู่ในระดับค่อนข้ำงสูงในทุกประเด็น โดย

ประเด็นที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นสูงที่สุด คือ วิสัยทัศน์-สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีการบริหารจัดการให้ประเทศ
มีความมั่นคงด้านวัคซีน (3.60) ส่วนประเด็นที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นต่ ำสุด คือ พันธกิจ-สถาบันวัคซีน
แห่งชาติมีการบูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วมและเกิดผลสัมฤทธิ์ (3.33) 

 

แผนภูมิที่ 2 ค่ำเฉลี่ยภำพลักษณ์โดยรวมของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 

 
2. ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของกลุ่มผู้บริหำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในโครงกำรส ำคัญ 
 จุดเด่น พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่ากระบวนกำรท ำหน้ำที่ตำมบทบำทของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ

เป็นไปอย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายได้เป็น
อย่างดี แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการพัฒนางานฯ ตามบทบาทของสถาบันอยู่
บ้าง คือ กำรสร้ำงควำมชัดเจนในแนวทำงกำรด ำเนินงำนของสถำบันฯ ที่สอดคล้องหรือเป็นไปตำม พ.ร.บ.
ควำมม่ันคงด้ำนวัคซีนแห่งชำติ พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนตามที่พ.ร.บ.ก าหนด ที่ส่งผลให้ในการด าเนินงานมีอุปสรรค เช่น ในด้านการ
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คัดเลือก/เกณฑ์การเข้าร่วมโครงการที่ขาดความชัดเจนในรายละเอียดบางเรื่อง หรือด้านการสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 

 ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังต่อกำรด ำเนินงำนสนับสนุนโครงกำรส ำคัญ พบว่า ภำพรวม
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง (3.75) ด้านการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด (3.93) โดยเป็นกลุ่มที่มีความภักดี (Promoters) มากที่สุด (100.00%) ด้านที่
ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านการสนับสนุนด้านงบประมาณ/ทุนสนับสนุน/พัฒนาระบบงาน (3.44) 
และด้านการคัดเลือก/เกณฑ์การเข้าร่วมโครงการเป็นด้านที่มีกลุ่มที่ไม่มีความภักดี (Detractors) มากที่สุด 
(14.29%) 

 

แผนภูมิที่ 3 ควำมพึงพอใจและดัชนีชี้วัดควำมภักดีต่อกำรด ำเนินงำนสนับสนุนกลุ่มผู้บริหำรของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในโครงกำรส ำคัญของสถำบันวัคซีนแห่งชำติในด้ำนต่ำงๆ 

 
 
 เมื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจกับควำมคำดหวัง พบว่า ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจมำกกว่ำ

ควำมคำดหวังทั้งในภำพรวมและรำยด้ำน โดยด้านที่มากที่สุด คือ ด้านการสนับสนุนด้านงบประมาณ/ทุน
สนับสนุน/พัฒนาระบบงาน (87.50%) ส่วนความพึงพอใจน้อยกว่าความคาดหวัง ด้านที่มากที่สุด คือ การ
สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร (25.00%) 
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แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบควำมพึงพอใจกับควำมคำดหวังของกลุ่มผู้บริหำร 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในโครงกำรส ำคัญ 

 

 
 

 ควำมคิดเห็นต่อภำพลักษณ์ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ โดยส่วนใหญ่มีค่ำเฉลี่ยเห็นด้วยใน
ระดับค่อนข้ำงสูง ซึ่งประเด็นวิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.54) ส่วนพันธกิจ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.15) ส่วน
ประเด็นยุทธศาสตร์-สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพ่ือต่อยอดสู่การผลิต เป็น
ประเด็นที่มีกลุ่มที่มีความภักดี (Promoters) มากที่สุด (64.29%) และประเด็นพันธกิจ มีกลุ่มที่ไม่มีความภักดี 
(Detractors)  มากที่สุด (23.08%) 

 

แผนภูมิที่ 5 ควำมคิดเห็นต่อภำพลักษณ์ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
ของกลุ่มผู้บริหำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในโครงกำรส ำคัญ 
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3. ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของกลุ่มผู้รับทุนวิจัย 
จุดเด่น จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับทุนวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่ากระบวนกำรท ำหน้ำที่ตำม

บทบำทของสถำบันวัคซีนแห่งชำติเป็นไปอย่ำงเหมำะสม ในทุกๆ ด้าน สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับทุก
ฝ่ายได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้รับทุนรายใหม่ รวมทั้งการประสานงานของเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ที่สามารถท าให้
ผู้รับทุนมีความพึงพอใจในทุกๆ ด้าน แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นที่อาจจะเป็น อุปสรรคในการพัฒนางาน 
ตามบทบาทของสถาบัน คือ กำรสร้ำงควำมชัดเจนในแนวทำงกำรสนับสนุนทุนของสถำบันฯ ในระยะต่อไป 
เนื่องจากงานวิจัยด้านวัคซีนต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการและทุนสนับสนุน โดยเฉพาะโครงการวิจัยที่ต้องใช้
ระยะเวลามากกว่า 1 ปี  

ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังต่อกำรด ำเนินงำนสนับสนุน พบว่า ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ในกำรสนับสนุนทุนวิจัยในด้ำนต่ำงๆ ในภำพรวมอยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง (3.62) เมื่อจ าแนกออกเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านการรับสมัคร การพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุน และการแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจสูงที่สุด (3.69 เท่ากัน) ส่วนด้านที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ขอบเขต/เงื่อนไขการ
สนับสนุน/รับสมัครทุน (3.50) ส่วนด้านการรับสมัคร การพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุน และการแจ้งผลการ
พิจารณาคัดเลือกจะเป็นกลุ่มที่มีความภักดี (Promoters) มากที่สุด (68.75% เท่ากัน) ส่วนขอบเขต/เงื่อนไข
การสนับสนุน/รับสมัครทุนเป็นด้านที่มีกลุ่มที่ไม่มีความภักดี (Detractors) มากที่สุด (6.25%) 

 

แผนภูมิที่ 6 ควำมพึงพอใจและดัชนีชี้วัดควำมภักดีต่อกำรด ำเนินงำนสนับสนุนทุนวิจยั 
ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติในด้ำนต่ำงๆ 

 
 เมื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจกับควำมคำดหวัง พบว่า ในภำพรวมกลุ่มที่มีควำมพึงพอใจ
มำกกว่ำควำมคำดหวังเท่ำกันกับกลุ่มที่มีควำมพึงพอใจเท่ำกับควำมคำดหวัง (50.00% เท่ำกัน)เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรับสมัครมีกลุ่มที่มีความพึงพอใจมากกว่าความคาดหวังมากที่สุด 
(66.67%) ส่วนความพึงพอใจน้อยกว่าความคาดหวัง ด้านที่มากที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุน 
(6.25%) 



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร -งำนงวด 3 – หน้ำ 6 
 

แผนภูมิที่ 7 เปรียบเทียบควำมพึงพอใจกับควำมคำดหวังของกลุ่มผู้รับทุนวิจัย 

 
 ควำมคิดเห็นต่อภำพลักษณ์ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ ส่วนใหญ่มีค่ำเฉลี่ยเห็นด้วยในระดับ

ค่อนข้ำงสูง ซึ่งประเด็นวิสัยทัศน์ มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด (3.69) ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์-สถาบันวัคซีนแห่งชาติมี
การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ  มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.27) ส่วนประเด็นวิสัยทัศน์ – 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีการบริหารจัดการให้ประเทศมีความม่ันคงด้านวัคซีน และประเด็นยุทธศาสตร์-สถาบัน
วัคซีนแห่งชาติมีการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพ่ือต่อยอดสู่การผลิต เป็นประเด็นที่มีกลุ่มที่มีความภักดี 
(Promoters) มากที่สุด (75.00% เท่ากัน) และประเด็นยุทธศาสตร์-สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีการสนับสนุน
อุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ และประเด็นยุทธศาสตร์ -สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีการสนับสนุนการบริหาร
ทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ มีกลุ่มที่ไม่มีความภักด ี(Detractors) มากที่สุด (20.00% เท่ากัน) 

 

แผนภูมิที่ 8 ควำมคิดเห็นต่อภำพลักษณ์ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
ของกลุ่มผู้รับทุนวิจัย 
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4. ควำมพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้บริกำรงำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ ครั้งที่ 9 
 4.1 ภำพรวมกำรประชุม พบว่า ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรจัดงำนประชุม      วิชำ

กำรฯ ตำมสถำนะของกลุ่มเป้ำหมำยอยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง (3.61) เมื่อแยกตามสถานะกลุ่มเป้าหมายพบว่า 
กลุ่มผู้รับฟังกำรบรรยำย (Participant) มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด (3.73) และเป็นกลุ่มที่มีควำมภักดี (Promoters) 
(72.73%) และกลุ่มผู้จัดนิทรรศกำร (Boots) มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด (3.56) ส่วนตามสถานะที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันฯ พบว่า กลุ่มผู้บริหำร/เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด (3.74) และเป็นกลุ่มที่มี
ควำมภักดี (Promoters) (73.77%) 

 

แผนภูมิที่ 9 ควำมพึงพอใจและดัชนีชี้วัดควำมภักดีโดยรวมของผู้ใช้บริกำรต่อ 
กำรจัดงำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติครั้งที่ 9 

 
 เมื่อเปรียบควำมพึงพอใจกับควำมคำดหวัง พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ตาม
สถานะกลุ่มเป้าหมาย โดยในภำพรวมมำกกว่ำครึ่งมีควำมพึงพอใจเท่ำกับควำมคำดหวัง (55.05%) กลุ่ม 
ผู้บรรยำย/วิทยำกร (Speaker) มีควำมพึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังมำกที่สุด (56.00%) เมื่อจ าแนก
ตามสถานะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวัคซีน พบว่า ผู้บริหำร/เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนมี
ควำมพึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังมำกที่สุด (54.10%) 
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แผนภูมิที่ 10 ควำมพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริกำรต่อกำรจัด 
งำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติครั้งที่ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับควำมคำดหวัง 

 
 สาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่พึงพอใจ “มำกกว่ำ” ควำมคำดหวัง สูงสุดคือ 
ได้รับควำมรู้ใหม่/ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ (17.28%) รองลงมาคือ ภาพรวมการจัดงานดี/เป็นระบบ/ราบรื่น 
(7.64%) วิทยากรมีความรู้/มีความสามารถในการถ่ายทอด (4.98) สถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวกเหมาะสม 
(4.98%) และเจ้าหน้าที่บริการดี/รวดเร็ว/ยิ้มแย้ม (3.99%) 
 สาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมพึงพอใจ “น้อยกว่ำ” ควำมคำดหวังสูงสุดคือ ได้รับ
ควำมรู้ไม่เพียงพอ (50.00%) รองลงมาคือ เอกสารประกอบการประชุมไม่เพียงพอ (33.33%) และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการน าเสนอไม่ค่อยดี (16.67%) 
 สาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุม “ไม่พึงพอใจหรือพบปัญหำ” สูงสุดคือ เนื้อหำไม่
ละเอียด/หลำกหลำยเกินไป/ได้เข้ำฟังไม่ทั่วถึง และสถำนที่จัดงำนเดินทำงไม่สะดวก/หำยำก  เท่ำกัน 
(2.91%) รองลงมาคือ สิ่งอ านวยความสะดวกไม่เหมาะสม/ไม่เพียงพอ (2.59%) อาหารน้อย/รสชาติไม่อร่อย/
ไม่น่าทาน (1.29%) เอกสารประกอบการประชุมไม่มี/ไม่เพียงพอ (0.97%) 
 ข้อเสนอแนะต่อกำรจัดงำนประชุมฯ ครั้งต่อไป โดยกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ที่ให้
ข้อเสนอแนะ เห็นว่าควรน ำเสนอเนื้อหำที่น่ำสนใจ/เหมำะสมกับสถำนกำรณ์แต่ละปี (7.44%) รองลงมาคือ 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมให้ทั่วถึงเพ่ือให้มีผู้ร่วมงานมากขึ้น (3.88%) จัดการประชุมทุกปี/ขยายไปจัด
ต่างจังหวัด (2.91%) และเลือกสถานที่ท่ีเดินทางสะดวก (1.29%)  
 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเพิ่ม/ลดควำมพึงพอใจโดยรวมต่อสถำบันฯ เฉลี่ยในระดับปำนกลำง (ค่า 
Impact 0.44 - 0.63) โดยเรื่องท่ีมีผลมำกที่สุดคือ ด้ำนกำรแจ้งตอบกลับผู้เข้ำร่วมประชุม (0.63) 
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แผนภูมิที่ 11 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเพิ่ม/ลดควำมพึงพอใจโดยรวมต่อ 
สถำบันวัคซีนแห่งชำติจำกงำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติครั้งที่ 9 

 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลจุดเด่น จุดด้อยในการจัดงานประชุมวิชาการนั้น พบว่า ด้ำนคุณภำพของ
กำรจัดประชุมอยู่ในมุมที่เป็นจุดแข็ง ส่วนด้ำนกำรแจ้งตอบกลับผู้เข้ำร่วมประชุม และด้ำนสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก อยู่ในมุมที่เป็นจุดอ่อน 
 

แผนภำพที่ 1 โอกำสในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนของสถำบันวัคซีนแห่งชำติต่อ 
กำรจัดงำนประชุมวิชำกำร 
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ตำรำงท่ี 1 สรุปปัจจัยที่ควรปรับปรุงเพื่อพัฒนำกำรจัดงำนประชุมวิชำกำร 

 
 กำรติดต่อ/ใช้บริกำรอ่ืนๆ ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มำกกว่ำ 3 
ใน 4 เคยติดต่อ/ใช้บริกำรอ่ืนๆ ของสถำบันฯ (76.70%) จ าแนกตามสถานะกลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่ม 
ผู้บรรยำย/วิทยำกร (Speaker) และ กลุ่มผู้รับฟังกำรบรรยำย (Participant) เคยติดต่อ/ใช้บริกำรอ่ืนๆ 
ของสถำบันสูงใกล้เคียงกัน (80.00%, 79.59%) ส่วนสถานะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ กลุ่มผู้บริหำร/
เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีกำรติดต่อสูงท่ีสุด (85.25%) ด้านกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยติดต่อสถาบันวัคซีน 
พบว่า เมื่อจ าแนกตามสถานะกลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่มแขกรับเชิญ (VIP) ไม่เคยติดต่อมำกที่สุด (33.33%) 
และเม่ือจ าแนกตามสถานะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พบว่ากลุ่มผู้ใช้บริกำรวิชำกำร/ข้อมูล ไม่เคย
ติดต่อมำกที่สุด (25.95%) 

 

แผนภูมิที่ 12 กำรติดต่อ/ใช้บริกำรอ่ืนๆ ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 

 
  ควำมพึงพอใจต่อสถำบันวัคซีนแห่งชำติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึง
พอใจโดยรวมต่อสถำบันวัคซีนแห่งชำติอยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง (3.64) โดยประเด็นเจ้ำหน้ำที่มีควำม
กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงที่สุด (3.68) ซ่ึงเป็นประเด็นที่มีกลุ่มที่มีควำมภักดี 
(Promoters)  มำกที่สุด (68.10%) ส่วนประเด็นช่องทำงกำรติดต่อ/ใช้บริกำรสะดวก/ง่ำยและเพียงพอ 
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มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจต่ ำที่สุด (3.54) และประเด็นกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์อย่ำง
ต่อเนื่องและเพียงพอผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ มีกลุ่มที่ไม่มีควำมภักดี (Detractors) มำกที่สุด (2.55%) 
 

แผนภูมิที่ 13 ควำมพึงพอใจและดัชนีชี้วัดควำมภักดีของผู้ใช้บริกำรต่อสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 

 
 ข้อเสนอแนะต่อกำรติดต่อ/ใช้บริกำรอ่ืนๆ ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เสนอ คือ กำรเพิ่มช่องทำงกำรติดต่อ/ให้ข้อมูล และกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล/ข่ำวสำร/ให้ข้อมูลทำง 
Facebook  สูงท่ีสุดเท่ำกัน (1.62%) รองลงมาคือ การท าให้วัคซีนราคาถูกลง (0.32%) 

 ควำมคิดเห็นต่อภำพลักษณ์และข้อเสนอแนะต่อสถำบันวัคซีนแห่งชำติ พบว่า โดยส่วนใหญ่มี
ค่ำเฉลี่ยเห็นด้วยค่อนข้ำงสูง ซึ่งประเด็นยุทธศำสตร์ – สถำบันวัคซีนแห่งชำติมีกำรสนับสนุนกำรวิจัย
พัฒนำวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่กำรผลิต มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด (3.63) ส่วนประเด็นยุทธศำสตร์-สถำบันวัคซีน
แห่งชำติมีกำรสนับสนุนกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนวัคซีนของประเทศ เป็นประเด็นที่มีกลุ่มที่มีควำมภักดี 
(Promoters) มำกที่สุด (63.48%) ประเด็นพันธกิจ-สถำบันวัคซีนมีกำรบูรณำกำรและบริหำรจัดกำรงำน
ด้ำนวัคซีนอย่ำงมีส่วนร่วมและเกิดผลสัมฤทธิ์ มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด (3.52) และประเด็นยุทธศำสตร์-สถำบัน
วัคซีนแห่งชำติมีกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนวัคซีนและประเด็นยุทธศำสตร์-สถำบันวัคซีนแห่งชำติมีกำร
ส่งเสริมกำรจัดกำรวัคซีนให้มีควำมเพียงพอและต่อเนื่อง มีกลุ่มที่ไม่มีควำมภักดี (Detractors) มำกที่สุด 
(4.59%) 
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แผนภูมิที่ 14 ควำมคิดเห็นต่อภำพลักษณ์ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 

 
 ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำรของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างให้ข้อเสนอแนะสูงที่สุดในเรื่องสนับสนุนกำรผลิต/จัดหำวัคซีนชนิดต่ำงๆ มำกขึ้นเพื่อให้
ประเทศไทยผลิตเองได้/รำคำถูกลง/วัคซีนเพียงพอ (3.88%) รองลงมาคือเรื่องการประชาสัมพันธ์บทบาท
หน้าที่/กิจกรรมให้รับรู้มากข้ึน (1.94%) 
 4.2 กำรประชุมรำยหัวข้อ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมวันที่ 20 ส.ค.2562 มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจหัวข้อเรื่องบทเรียนวัคซีน HPV 
สู่วัคซีนใหม่ในอนำคตในระดับค่อนข้ำงสูง (3.52) เมื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจกับควำมคำดหวังของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า หัวข้อเรื่องกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือสู่ควำมส ำเร็จของกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนไทย มี
ควำมพึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังมำกที่สุด (50.00%) และหัวข้อเรื่องสถำนกำรณ์ด้ำนวัคซีนและ   ชีว
วัตถุในประเทศไทยและอำเซียน มีควำมพึงพอใจน้อยกว่ำควำมคำดหวังมำกที่สุด (8.33%) 
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แผนภูมิที่ 15 ควำมพึงพอใจโดยรวมเปรียบเทียบกับควำมคำดหวัง 
ในกำรประชุมรำยหัวข้อ วันที่ 20 ส.ค. 2562 

 
 วันที่ 21 ส.ค.2562 มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจหัวข้อเรื่องงำนบริกำรทดสอบในสัตว์ในระดับ
สูงสุด (3.86) ส่วนหัวข้อเรื่องมำตรฐำนกำรประกันและควบคุมคุณภำพทั้งวัคซีนคน วัคซีนสัตว์ และ    ชีว
วัตถุ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจต่ ำที่สุด (3.47)  เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจกับความคาดหวังของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า หัวข้อเรื่องทำงออกกำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำคอขวดกำรพัฒนำวัคซีนและชีววัตถุ มี
ควำมพึงพอใจมำกกว่ำควำมคำดหวังมำกที่สุด (85.71%) ส่วนหัวข้อเรื่องมำตรฐำนกำรประกันและ
ควบคุมคุณภำพทั้งวัคซีนคน วัคซีนสัตว์ และชีววัตถุ มีควำมพึงพอใจน้อยกว่ำควำมคำดหวังมำกที่สุด 
(10.00%) 
 

แผนภูมิที่ 16 ควำมพึงพอใจโดยรวมเปรียบเทียบกับควำมคำดหวัง 
ในกำรประชุมรำยหัวข้อ วันที่ 21 ส.ค.2562 

 
 วันที่ 22 ส.ค. 2562 มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจหัวข้อเรื่องวิเครำะห์ประเด็นพิษสุนัขบ้ำระบำด
และควำมหวังกำรกวำดล้ำงโรคในระดับสูงสุด (3.88) ส่วนหัวข้อเรื่อง NVIFDA ตัวช่วยกำรขึ้นทะเบียน
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วัคซีนและยำยุคใหม่ มีค่ำเฉลรี่ยควำมพึงพอใจต่ ำสุด (3.36)  เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจกับความ
คาดหวังของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า หัวข้อเรื่องวัคซีนทำงเลือกทุกเพศทุกวัยได้ประโยชน์ มีควำมพึงพอใจ
มำกกว่ำควำมคำดหวังมำกที่สุด (66.67%) และหัวข้อเรื่องควำมก้ำวหน้ำแผนงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
2019 มีควำมพึงพอใจไม่เป็นไปตำมควำมคำดหวังเลยมำกที่สุด (5.00%) 
 

แผนภูมิที่ 17 ควำมพึงพอใจโดยรวมเปรียบเทียบกับควำมคำดหวัง 
ในกำรประชุมรำยหัวข้อ วันที่ 22 ส.ค. 2562 

 
 ข้อเสนอแนะต่อกำรจัดงำนประชุมฯ รำยหัวข้อในครั้งต่อไป โดยกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุม
รายหัวข้อส่วนใหญ่ที่ให้ข้อเสนอแนะมากที่สุด คือ เห็นว่ำควรก ำหนดระยะเวลำประชุมให้มำกขึ้นเพื่อให้
เหมำะสมกับเนื้อหำ/มีเวลำซักถำม (3.36%) ควรมีเนื้อหาที่น่าสนใจในการเข้าร่วมประชุมครั้งต่อไป 
(2.99%) และเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบเอกสาร/ไฟล์ให้ดาวน์โหลด (2.61%) 

5. ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำรของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
 ด้ำนพันธกิจ- สถำบันวัคซีนมีกำรบูรณำกำรและบริหำรจัดกำรงำนด้ำนวัคซีนอย่ำงมีส่วนร่วม 

และเกิดผลสัมฤทธิ์ 
- สถำบันวัคซีนแห่งชำติควรมีควำมเข้มแข็งมำกขึ้น ในกำรเป็นผู้น ำกำรจัดกำรด้ำน

วัคซีน โดยใช้การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 
2561 ซึ่งควรมีความชัดเจนในรายละเอียดการด าเนินการต่างๆ 

- การวิจัยและพัฒนาด้านวัคซีนต้องใช้เวลาและทุน ดังนั้นควรมีกำรสนับสนุนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

- นโยบำย basics research ควรมีต่อ และด ำเนินกำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาและเตรียมความพร้อม 

- สถำบันควรมีควำมชัดเจนในเชิงวิชำกำรให้มำกขึ้น เช่น มีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญประจ า 
มีหน่วยวิจัยของสถาบัน 
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 ด้ำนยุทธศำสตร์ - สถำบันวัคซีนแห่งชำติมีกำรส่งเสริมกำรจัดกำรวัคซีนให้มีควำมเพียงพอ
และต่อเนื่อง 

- ควรท ำควำมเข้ำใจกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมบทบำทของสถำบันฯ ที่เป็นไปตาม 
พ.ร.บ. เพ่ือให้สถาบันฯ สามารถด าเนินการต่างๆ และสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน 

- ควรผลักดันให้ เกิด pool procurement เ พ่ือน าไปสู่การบรรลุ เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ 

- ควรสร้ำงควำมเป็นรูปธรรมในการด าเนินงานที่ชัดเจนตามที่ยุทธศาสตร์ก าหนดไว้ 
- ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำ Data เพื่อพยำกรณ์กำรใช้วัคซีน 
- ควรมีการเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกร ทรัพยำกร โดยการท าแผนหรือ check list 

ความต้องการ หรือสิ่งที่เราต้องมีส าหรับการจัดการวัคซีนในประเทศและแผนในการท า
ให้เพียงพอกับการจัดการในประเทศ 

 ด้ำนยุทธศำสตร์ – สถำบันวัคซีนแห่งชำติมีกำรสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่
กำรผลิต 

- ควรพิจารณาควำมเป็นไปได้ของวัคซีนแต่ละชนิดในกำรพัฒนำต่อยอด 
- ควรผลักดันให้เกิดกำรสนับสนุนทุนให้มีอย่ำงเพียงพอและต่อเนื่อง 
- ควรมีกำร pool resource ต่ำงๆ เข้ำด้วยกันระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 

โดยเฉพาะด้านงบประมาณ 
- ควรเน้นการสนับสนุนในทุกข้ันตอนของกำรพัฒนำจนถึงกำรผลิต 
- ควรมีความชัดเจนในเป้ำหมำยวัคซีนที่จะด ำเนินกำรสนับสนุน 
- สนับสนุนเครือข่ำยที่มีความพร้อมในการพัฒนาวัคซีน 
- ควรสร้ำงผู้เชี่ยวชำญ นักวิชำกำรด้ำนวัคซีนของตนเอง 

 ด้ำนยุทธศำสตร์ – สถำบันวัคซีนแห่งชำติมีกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนในประเทศ 
- ควรประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ให้งบ ผู้ใช้งบ 

หรือหน่วยงานที่ออกกฎการใช้งบ ให้เข้ำถึงรำคำที่ผู้ผลิตในอุตสำหกรรมวัคซีนอยู่ได้ 
เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ 

- ควรจะมีข้ันตอนที่ balance ให้มีกฎหมำยรองรับ มีกฎระเบียบที่ถูกต้องรองรับ  
- ควรเพิ่มกำรสนับสนุนให้กับภำคเอกชน และควรเป็นการสนับสนุนอย่างจริงจัง ซึ่งหาก

มีข้อติดขัดประการใด สถาบันฯ จะต้องเป็นหน่วยงานที่เข้าไปแก้ไขข้อติดขัดเหล่านั้น 
- การท าวัคซีนเป็นธุรกิจที่ต้องเริ่มด้วยการลงทุน ไม่สามารถใช้กลไกตลาดเป็นตัววัด

ความส าเร็จ จึงควรสนับสนุนตำมควำมเป็นจริง รำคำวัคซีนต้องเป็นไปตำมจริง 
- ควรให้ควำมส ำคัญกับมำตรฐำนในอุตสำหกรรมวัคซีน 
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- ควรสนับสนุนและส่งเสริมกำรลงทุนทำงด้ำนห้องทดลองส าหรับงานวิจัยวัคซีน 
- ควรมีความชัดเจนในด้ำนเป้ำหมำยและระยะเวลำในการด าเนินงาน 

 ด้ำนยุทธศำสตร์ – สถำบันวัคซีนแห่งชำติมีกำรสนับสนุนกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนวัคซีนของ
ประเทศ 

- สถาบันวัคซีนแห่งชาติควรเป็นกลไกที่ประสำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในประเทศ เช่น 
หน่วยงานที่ดูแลพัสดุภายในประเทศ ผู้ให้งบประมาณ ผู้ก าหนดราคา เป็นต้น 

- มีแนวทางผลักดันเพ่ือสนับสนุนด้ำนครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนวัคซีน  
- ควรด ำเนินงำนตำมกรอบนโยบำยของสถำบันที่มีกำรก ำหนดไว้ใน พ.ร.บ. เช่น หน่วย

วิจัย การระดมทุน การกู้เงิน เป็นต้น 
- ควรสนับสนุนกำรศึกษำทำงด้ำนวัคซีนในมิติต่ำงๆ 

 ข้อเสนอแนะต่อกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ 
- กำรประสำนงำนกับผู้เข้ำร่วมกำรประชุมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกำรแจ้ง/ตอบกลับยืนยัน

กำรเข้ำร่วม ควรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ ชัดเจน และรวดเร็ว ทั้งช่องทางการ
ประสานงาน การใช้ระบบอัตโนมัติและการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

- กำรก ำหนดเวลำในแต่ละช่วงของกำรประชุม ควรค ำนึงถึงเนื้อหำในแต่ละหัวข้อเรื่อง 
ที่อาจมีมากน้อยแตกต่างกัน ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่ก าหนดในการประชุม 

- กำรก ำหนดประเด็นหลักและหัวข้อเรื่องย่อยในกำรประชุมแต่ละปี โดยให้มีกำรเสนอ
ควำมคิดเห็นใน Website ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติล่วงหน้ำ พร้อมทั้งแนะน า
วิทยากร เพ่ือให้หัวข้อเหล่านั้นตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมอย่างแท้จริง 

- เอกสำรประกอบกำรประชุม ควรมีแจกหรือให้ดำวน์โหลดในทุกหัวข้อ ก่อนกำร
ประชุม ซึ่งอาจแตกต่างกับท่ีน าเสนอจริงเล็กน้อยก็ได้ 

- คุณภำพของอำหำรและเครื่องดื่มในกำรประชุม ควรเพิ่มคุณภำพและพิจำรณำให้
เหมำะสม เช่น รสชาติ สุขอนามัย ข้อจ ากัดทางศาสนา และควรแบ่งเวลาในช่วงการ
รับประทานอาหารให้เหมาะสม 

- สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ในกำรประชุม ควรมีควำมพร้อม ตอบสนองผู้เข้ำร่วม
กำรประชุมได้ตำมสมควร เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ท คอมพิวเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ เป็นต้น 
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ทั้งนี้จากการน าเสนอผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมรับทราบผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวัคซีน และ
จากการที่ผลส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริหารต่อการด าเนินงานสนับสนุนโครงการส าคัญของสถาบัน
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 หลักกำรและเหตุผล  
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.) ได้ก ำหนดกรอบกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชนปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ในองค์ประกอบที่ 4 Innovation Base ตัวชี้วัด 
“ระดับควำมส ำเร็จของกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและพัฒนำกำรให้บริกำร” ซึ่งเป็นตัวชี้วัดภำคบังคับ และเพ่ือ
ให้ผลกำรส ำรวจมีควำมเป็นกลำง ได้รับกำรยอมรับว่ำมีควำมถูกต้องทำงวิชำกำร และเป็นธรรม และเป็นไป
ตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำน ก.พ.ร. ที่ให้องค์กรมหำชนจัดหำผู้ประเมินภำยนอกเป็นผู้ด ำเนินกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร  

 สถำบันวัคซีนแห่งชำติจึงก ำหนดให้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของสถำบันวัคซีน
แห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้เพื่อน ำผลกำรศึกษำที่ได้มำใช้ส ำหรับกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของสถำบัน ตลอดจนเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรให้บริกำรของสถำบันให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  

จำกเหตุผลดังกล่ำว  จึง ได้จ ัด ให้ม ีโครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของ  
สถำบันวัคซีนแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ .  256 2 เพ่ือน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรวัด
ควำมส ำเร็จตำมตัวชี้วัด ตลอดจนเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรส ำรวจ  
 

โครงการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 มีวัตถุประสงค์ในการส ารวจ ดังนี้ 
 1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ในเรื่องต่อไปนี้ 
 1.1) ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สวช.  
 1.2) ประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานเชิงนโยบายของ สวช.  เฉพาะเรื่องนี้จะท าการ
ประเมินในกลุ่มผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการส าคัญ 
 1.3) ความคาดหวังต่อ สวช. 
 1.4) ความไม่พึงพอใจ/ปัญหาที่พบจากการใช้บริการของ สวช. 
 1.5) ประเมินภาพลักษณ์ของ สวช. โดยอ้างอิงจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ สวช.  
 1.6) ข้อเสนอแนะต่อ สวช. 
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 2) เพ่ือทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการให้บริการ และน าข้อมูลมาใช้ประกอบการจัดท า
กรอบแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของ สวช. ในปีต่อไป 
 

1.3 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 

1) ส ำรวจ วิเครำะห์ และจัดท ำกรอบแนวทำงกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
2) จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและควำมคำดหวังต่อกำรด ำเนินงำนเชิงนโยบำย

ของสถำบัน  
3) ท ำกำรส ำรวจและประเมินกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร แบ่งเป็น จ ำนวน 3 กลุ่มงำนบริกำรหลัก ดังนี้ 
 3.1) กลุ่มผู้ได้รับกำรสนับสนุนทุนวิจัยด้ำนวัคซีนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยทุน

วิจัย/ทุนศึกษำต่อ/ทุนด ำเนินกำร รวมทั้งสิ้น 15 ทุน โดยใช้วิธีกำรจัดเก็บข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก
รำยบุคคล (In-depth Interview)  

 3.2) กลุ่มผู้ใช้บริกำรวิชำกำร ได้แก่  
 - ผู้เข้ำประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ จ ำนวน 300 คน (ประมำณกำร ร้อยละ 60 ของผู้เข้ำ
ประชุม) โดยใช้วิธีกำรจัดเก็บข้อมูลโดยกำรแจกแบบสอบถำมภำยในกำรประชุม ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่ำงเป้ำหมำย 
เป็นกำรจัดเก็บข้อมูลผู้เข้ำประชุมทุกรำยตำมจริง  
 3.3) กลุ่มผู้บริหำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในโครงกำรส ำคัญ ได้แก่ 
  - กำรวิจัยพัฒนำวัคซีนป้องกันโรควัณโรคชนิดใหม่ (New TB) 
  - กำรรับถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตวัคซีนป้องกันมะเร็งปำกมดลูก 
  - กำรส่งเสริมสนับสนุนกระบวนกำรประกันควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์วัคซีนและชีววัตถุใน
รูปแบบของเครือข่ำย 
  - กำรด ำเนินงำนเชิงนโยบำยที่ผ่ำนมำของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
  จ ำนวนรวมทั้งสิ้น 15 คน ใช้วิธีกำรจัดเก็บข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกรำยบุคคล ( In-
depth Interview) 
 3.4) วิเครำะห์และสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรที่ได้จำกกำรส ำรวจใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รวมถึงข้อจ ำกัดต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรให้บริกำร  พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและ
เสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำรของ สวช. 
 3.5) น ำส่งรำยงำนและชี้แจงสรุปผลกำรประเมินแก่ผู้บริหำรสถำบันและคณะกรรมกำรบริหำร
สถำบันวัคซีนแห่งชำติ 

จำกขอบเขตกำรด ำเนินงำนข้ำงต้นทำงบริษัท ไอดีเสิร์ช จ ำกัดได้ก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนไว้ดัง
แผนภำพต่อไปนี้ 
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แผนภำพที่ 1.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อการให้บริการของ 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 
 

1.4 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 

1) ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของ สวช. และผลกำรประเมินที่จะน ำไปใช้ในกำรวัด
ควำมส ำเร็จตำมตัวชี้วัด “กำรส ำรวจควำมพึงพอใจและพัฒนำกำรให้บริกำร” ที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด 

2) ข้อเสนอแนะต่ำงๆ จำกผู้รับบริกำร เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรของ 
สวช. ในปีต่อๆ ไปให้ดียิ่งขึ้น 
 

1.5 ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 3 เดือน (90 วัน) นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง 
 

1.6 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 

โครงการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 มีกรอบแนวคิดในการศึกษาดังต่อไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 1.2 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำโครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของ 
สถำบันวัคซีนแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 

 
 
 

1.7 แผนกำรด ำเนินโครงกำร 

 
 จากขอบเขตและระยะเวลาในการด าเนินงาน ทางบริษัท ไอดีเสิร์ช จ ากัด ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน
โครงการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึง
มีรายละเอียดการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 1.1 แผนกำรด ำเนินโครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของ 
สถำบันวัคซีนแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
กิจกรรมที่ด ำเนินงำน ก ำหนดกำรด ำเนินงำน 

1. กำรวำงแผน และจัดเตรียมเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูล   

1.1 สถำบันวัคซีนส่งข้อมูลส ำหรับกำรส ำรวจ เช่น   

    1) รายชื่อกลุ่มผู้รับทุน และผู้บริหารหน่วยงาน 24 ก.ค. 

    2) ข้อมูลการจัดงานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ วันที่  20-22 
สิงหาคม เช่น รูปแบบการจัดงาน การแบ่งกลุ่ม/ห้อง กลุ่มเป้าหมายแต่ละ
กลุ่ม/ห้อง จ านวนผู้เข้าร่วมงาน เป็นต้น 

24 ก.ค. 



ส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-งำนงวด 3 – หน้ำ 5 
 

กิจกรรมที่ด ำเนินงำน ก ำหนดกำรด ำเนินงำน 

    3) ประเด็นการเปรียบเทียบกับผลการส ารวจปี 2561 24 ก.ค. 
    4) จดหมายแนะน าตัวเพื่อขออนุญาตสัมภาษณ์ 9 ส.ค. 

1.2 จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนโดยละเอียดทั้งโครงกำร แนวทำงกำรเก็บ
ข้อมูล แบบส ำรวจและแบบสัมภำษณ์ส่งให้ สวช.พิจำรณำ 

29 ก.ค. 

1.3 ประชุมน ำเสนอและปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำน  แนวทำงเก็บ
ข้อมูล แบบส ำรวจและแบบสัมภำษณ์กับ สวช.  

30 ก.ค.,13.30 น. 

1.4 แก้ไขแผนกำรด ำเนินงำน แนวทำงกำรเก็บข้อมูล แบบส ำรวจและ
แบบสัมภำษณ์ ส่งให้พิจำรณำและอนุมัติ 

31 ก.ค.-4 ส.ค. 

5-6 ส.ค. 
1.5 เตรียมข้อมูล/เครื่องมือ/อุปกรณ์ในกำรเก็บข้อมูล เช่น แบบส ำรวจ 
รำยช่ือกลุ่มเป้ำหมำย เป็นต้น 

5-7 ส.ค. 

1.6 อบรมทีมงำนเก็บข้อมูล 6-ส.ค. 

2. งำนเก็บข้อมูล ตรวจสอบคุณภำพข้อมูล   

2.1 นัดหมำยและเก็บข้อมูลเขิงคุณภำพกลุ่มผู้ได้รับกำรสนับสนุนทุน
วิจัยและกลุ่มผู้บริหำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องฯ  

5 ส.ค.-13 ก.ย. 

2.2 เก็บข้อมูลเชิงปริมำณกลุ่มผู้ใช้บริกำรในงำนประชุมวิชำกำรวัคซีน
แห่งชำติ ครั้งที่ 9 

20-22 ส.ค. 

2.3 ตรวจสอบคุณภำพข้อมูลจำกแบบส ำรวจที่ได้รับ 20 ส.ค.-7 ก.ย. 
3. งำนประมวลผล  

3.1 บันทึกข้อมูล ลงรหัส และตรวจสอบ 21-25 ส.ค. 

3.2 ประมวลผล วิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ และจัดท ำตำรำงข้อมูล
แสดงผลกำรส ำรวจ 

(ข้อมูลจากงานประชุม) 
26 ส.ค.-6 ก.ย. 

(ข้อมูลจากการสัมภาษณเ์ชิงลึก) 
14-15 ก.ย. 

3.3 จัดท ำ Top-line Presentation เพื่อประกอบกำรท ำรำยงำน และ
น ำเสนอผลกำรส ำรวจ 

7-13 ก.ย. 

4. รำยงำนผลกำรส ำรวจ  

4.1 จัดท ำและส่งร่ำงรำยงำนผลกำรส ำรวจฉบับสมบูรณ์ (Draft Final 
Report) และ สวช.แจ้งข้อปรับปรุง 

9-23 ก.ย. 

4.2 สวช.พิจำรณำร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พร้อม
บทสรุปผู้บริหำร และแจ้งข้อปรับปรุง 

26-30 ก.ย. 
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กิจกรรมที่ด ำเนินงำน ก ำหนดกำรด ำเนินงำน 

4.3 จัดท ำและส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พร้อมบทสรุป
ผู้บริหำร  

30 ก.ย.-9 ต.ค. 

4.4 น ำเสนอผลกำรส ำรวจและรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
เพื่อรับฟังข้อปรับปรุงจำก สวช. 

18 ต.ค. 

4.5 แก้ไขรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และส่งให้พิจำรณำ
อนุมัติ 

19-25 ต.ค. 

4.6 จัดเตรียมเอกสำรและข้อมูลเพื่อส่งงำนงวดที่ 3 26-28 ต.ค. 
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บทท่ี 2 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 

 

2.1 แนวควำมคิดควำมพึงพอใจ 
 

2.1 ควำมหมำย 
 ความพึงพอใจ ตรงกับค าว่า “Satisfaction” ในภาษาอังกฤษ ได้มีการให้ความหมายของความ

พึงพอใจไว้หลากหลาย ดังเช่น 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของค าว่าความพึงพอใจไว้ว่า พึง

พอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ  
 ฉัตรชัย  (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่ง

หรือปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือ
บรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้น
ไม่ได้รับการตอบสนอง 

 เทพพนม และสวิง (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงใจหรือภาวะที่มีอารมณ์
ในทางบวกที่เกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหนึ่ง สิ่งที่ขาดหายไประหว่างการเสนอให้กับ
สิ่งที่ได้รับจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได้ 

 วิรุฬ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่
กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการ
ตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้
รับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว้   

 กาญจนา  (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรม     ที่เป็น
นามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกต
โดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคล
เกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 
 Hornby (2000) ให้ความหมายว่าความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกที่ดีเมื่อประสบความส าเร็จ 
หรือได้รับสิ่งที่ต้องการให้เกิดข้ึนเป็นความรู้สึกที่พอใจ  

Kotler (2000) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลซึ่งมีระดับความพึงพอใจที่เป็นผล
มาจากการเปรียบเทียบการท างานของผลิตภัณฑ์ตามที่เห็นและเข้าใจกับความคาดหวังดังนั้น ระดับความพอใจ
จึงเป็นปัจจัยของความแตกต่างระหว่างการท างานที่มองเห็นและความเข้าใจกับความคาดหวังหากบุคคลเห็น
และเข้าใจการท างานของผลิตภัณฑ์ว่าต่ ากว่าความคาดหวังจะส่งผลให้บุคคลนี้ เกิดความไม่พอใจ 
(Dissatisfaction) แต่หากระดับของการเห็นและความเข้าใจของผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับความคาดหวังบุคคลนั้น
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จะเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) และถ้าผลที่ได้รับจากการท างานของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าความคาดหวังจะ
ท าให้เกิดความประทับใจ (Delight) ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ าของลูกค้า และประชาสัมพันธ์ถึงสิ่งดีของ
ผลิตภัณฑ์ต่อบุคคลอื่นต่อไป 
 ควำมพึงพอใจในกำรบริกำรของผู้รับบริกำร 

ความหมายของความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Customer Satisfaction) ตามแนวคิดของ
นักการตลาดจะพบนิยามของความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็น 2 ประการ คือ 

 1) ความหมายที่ยึดสถานการณ์การซื้อเป็นหลักให้ความหมายว่า “ความพึงพอใจเป็นผลที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากการประเมินสิ่งที่ได้รับภายหลังสถานการณ์การซื้อสถานการณ์หนึ่ง” มักพบใช้ในงานวิจัยการตลาดที่
เน้นแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ 

2) ความหมายที่ยึดประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเป็นหลัก ให้ความหมายว่า “ความ
พึงพอใจ เป็นผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์หลายๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการในระยะเวลาหนึ่ง” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า “ความพึงพอใจ หมายถึง การประเมิน
ความสามารถของการน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการอย่าง
ต่อเนื่อง” 

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้มาจากประสบการณ์ในการใช้สินค้า/บริการ 
(Customer Experience) ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างความภักดี (Brand Loyalty) ผู้ใช้บริการที่มีความพึงพอใจต่อ
บริการ จะกลับมาใช้บริการซ้ า ใช้บริการมากขึ้น และแนะน าให้ผู้อ่ืนใช้บริการด้วย ดังนั้นการสร้างและยกระดับ
ความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นรากฐานของความส าเร็จขององค์กร 

จากแนวความคิดดังกล่าว ในการส ารวจครั้งนี้จึงด าเนินการด้วยหลักการส าคัญ คือ บริการที่ควร
พัฒนา/ปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจ ขจัด GAP ซึ่งเป็นปัญหาและลดความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพ่ือ
น าไปสู่ความภักดีต่อสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จากความสัมพันธ์กันตาม Model ต่อไปนี ้(แผนภาพที่ 2.1) 
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แผนภำพที่ 2.1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรและ 
ควำมภักดีต่อสถำบันวัคซีนแห่งชำติ  

 

 
 

 
การวิเคราะห์ Gap Analysis เพ่ือทราบว่าบริการในด้านใดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการได้มากกว่าความคาดหวัง ท าให้เกิดความพึงพอใจระดับ Delight ซึ่งนับว่าเป็นจุดแข็งที่ควรรักษาไว้ 
พร้อมทั้งทราบปัญหา/สาเหตุที่ท าให้ลูกค้ารู้สึกต่ ากว่าความคาดหวัง เพ่ือน าไปประกอบการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพ่ือให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการพึงพอใจมากข้ึน 

  
2.2 สถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
 

2.2.1 ควำมเป็นมำ 
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นฐานรองรับการลงทุนและการสนับสนุนของ

ภาครัฐ และการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชนให้บรรลุเป้าประสงค์
โดยเร็ว โดยก าหนดให้เป็นหน่วยงานกลางที่มีความสามารถและคล่องตัวเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานและส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ อย่างครบวงจร 

 ด้วยเหตุที่วัคซีนมีความส าคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน และความมั่นคงของ
ประเทศ จึงเป็นการสมควรที่ประเทศจะสร้างหลักประกันว่าจะมีวัคซีนที่จ าเป็นในปริมาณเพียงพอที่จะใช้
ป้องกันโรคแก่ประชาชนในปัจจุบันและอนาคต โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเองด้วยการสร้างความร่วมมือ
อย่างกว้างขวางของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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บริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนของประเทศในระยะยาว หากประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนได้เอง 
นอกจากจะลดการสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศเป็นจ านวนมากในแต่ละปี ยังมีโอกาสส่งออกวัคซีนที่มี
ศักยภาพการผลิตภายในประเทศ น ารายได้เข้าประเทศได้อีกด้วย 

 สถาบันวัคซีนแห่งชาติก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยพัฒนามาจาก ส านักงาน
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ตามค าสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 266/2550 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ตามค าสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1243/2553 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยเป็นไป
ตาม “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555” โดยให้เป็น"สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)" เรียกโดยย่อว่า "สวช" และชื่อภาษาอังกฤษว่า "National Vaccine Institute 
(Public Organization)" เรียกโดยย่อว่า "NVI" มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีนที่มีความ
เป็นอิสระและคล่องตัวในการด าเนินงาน ที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านการวิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีน 
เพ่ือให้มีเพียงพอที่จะใช้ ภายในประเทศไม่ว่าในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งท าหน้าที่
บริหารจัดการและประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนท าหน้าที่เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูล และสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน
วัคซีน รวมทั้งให้บริการทางวิชาการและฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนา บุคลากรด้านวัคซีน  โดยมีประธานกรรมการ
คนแรกได้แก่ นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ต่อมา สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้เปิดส านักงานใหม่ ในวันที่ 3 
เมษายน พ.ศ. 2560 

 ต่อมาเมื่อมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันวัคซีนแห่งชาติ" โดยตัดค าว่า "องค์การมหาชน" 
ออกตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3 และมาตรา 53 ให้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2555 เป็นอันยกเลิก โดยให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีบทบาทและหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 

 
2.2.2 วัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง 
 1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ

เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
 2) ส่งเสริม สนับสนุน หรือด าเนินการให้มีการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีน

ให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ ส าหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 3) บริหารจัดการเพ่ือการบูรณาการและขับเคลื่อนการด าเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและ

แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
 4) สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ 

สถาบัน การศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการเกี่ยวกับวัคซีน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2561
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2561
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2561
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 5) เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลและความรู้เชิงบูรณาการ เพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิง
นโยบาย เศรษฐกิจ และวิชาการเกี่ยวกับวัคซีน เพ่ือให้บริการทางวิชาการ พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน 

 6) ส่งเสริม สนับสนุน หรือด าเนินการให้มีการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของ
ประเทศ 

 
2.2.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ 
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีว ิสัยทัศน์ ปี 2560-2564 พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 วิสัยทัศน์ ปี 2560-2564 
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีการบริหารจัดการให้ประเทศมีความม่ันคงด้านวัคซีน 
 พันธกิจ 
 สถาบันวัคซีนมีการบูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วม และเกิด

ผลสัมฤทธิ์ 
 ยุทธศำสตร์ 
 1) สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีการส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง 
 2) สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพ่ือต่อยอดสู่การผลิต 
 3) สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ 
 4) สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีการสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ 

 
แผนภำพที่ 2.2 ยุทธศำสตร์สถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
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แผนภำพที่ 2.3 เป้ำหมำยและค่ำนิยมองค์กร สถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
 

 
 

จากแนวคิดในการส ารวจครั้งนี้และข้อมูลเบื้องต้นของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จึงได้ถูกน ามาออกแบบ
ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งจะน าเสนอในบทต่อไป 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

3.1 วิธีกำรวิจัย 
 

การส ารวจใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ดังนี้ 
 1) กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบส ารวจ เพ่ือทราบข้อมูลเชิงสถิติที่สะท้อนถึงความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมายต่อบริการของ สวช. 
 2) กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In-
depth Interview) เพ่ือทราบความคิดเห็นในเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการให้บริการของ สวช. 

  
3.2 กลุ่มตัวอย่ำง และกำรสุ่มตัวอย่ำง 

เพ่ือให้ได้รับข้อมูลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การส ารวจ โครงการนี้จึงก าหนดให้เก็บข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดของลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน วิธีการสุ่ม/คัดเลือกตัวอย่าง 
กรอบการสุ่มตัวอย่าง ตลอดจนวิธีการเก็บข้อมูล ดังนี้  
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ตำรำงท่ี 3.1 รำยละเอียดของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรส ำรวจ 
 

กลุ่มตัวอย่ำง ลักษณะของกลุ่มตัวอย่ำง 
จ ำนวน

ประชำกร (N) 
จ ำนวนตัวอย่ำง (n) 

วิธีกำรสุ่ม/ 
คัดเลือกตัวอย่ำง 

กรอบกำร 
สุ่มตัวอย่ำง 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 

กำรวิจัยเชิงส ำรวจ (Survey Research) 

1. กลุ่มผู้ใช้บริกำร
วิชำกำร 

ผู้เข้าประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 9 วันท่ี 20-22 สิงหาคม 2562 ณ 
โรงแรม เดอะ เบอรเ์คลยี์ ประตูน้ า 
กรุงเทพฯ 

ประมำณ  
500 รำย 

1. ประเมินภำพรวม
กำรจัดงำนประชุม 309 
รำย 
2. ประเมินประเมินราย
หัวข้อท่ีจัดประชุม/
บรรยาย – ผู้เข้าประชุม
วิชาการวัคซีนแห่งชาติ 
536 ราย 

Census 
ผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกราย 

แจกแบบส ารวจให้กลุ่มเป้าหมาย 
ทุกรายที่ไปร่วมงานประชุมวิชาการ
วัคซีนแห่งชาติ ครั้งท่ี 9 เพื่อให้
ตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง โดย
จ าแนกแบบส ารวจเป็น 2 รูปแบบ
คือ 
 - รูปแบบ Online ส าหรับ
ประเมินการประชุม/บรรยายแตล่ะ
หัวข้อ 
 - รูปแบบเอกสาร ส าหรับ
ประเมินผลการจดังานโดยภาพรวม 
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กลุ่มตัวอย่ำง ลักษณะของกลุ่มตัวอย่ำง 
จ ำนวน

ประชำกร (N) 
จ ำนวนตัวอย่ำง (n) 

วิธีกำรสุ่ม/ 
คัดเลือกตัวอย่ำง 

กรอบกำร 
สุ่มตัวอย่ำง 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 

กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

2. กลุ่มผู้ได้รับกำร
สนับสนุนทนุวิจัย
ด้ำนวัคซีนในปีงบ 
ประมำณ พ.ศ. 
2562 

กลุ่มผูไ้ดร้ับการสนับสนุนทุนวิจยัดา้น
วัคซีนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประกอบด้วยทุนวิจัย/ทุนศึกษาต่อ/ทุน
ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น 15 ทุน  

NA 16 รำย 
Purposive 
Sampling 

รายชื่อผู้
ได้รับทุน
จาก สวช. 

การสัมภาษณแ์บบเผชิญหน้า (Face-to-
face Interview) โดยนดัหมาย
กลุ่มเป้าหมายล่วงหน้า 

3. กลุ่มผู้บริหำร
ของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องใน
โครงกำรส ำคัญ 

กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในโครงการส าคัญ ได้แก ่
 - การวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรควัณ
โรคชนิดใหม่ (New TB) 
 - การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 
 - การส่งเสรมิสนับสนุนกระบวนการ
ประกันควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑว์ัคซีน
และชีววัตถุในรูปแบบของเครือข่าย 
 - การด าเนินงานเชิงนโยบายทีผ่่านมา
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

NA 15 รำย 
Purposive 
Sampling 

รายชื่อ
ผู้บริหาร 
จาก สวช. 

การสัมภาษณแ์บบเผชิญหน้า (Face-to-
face Interview) โดยนดัหมาย
กลุ่มเป้าหมายล่วงหน้า 
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 1. แผนกำรเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ใช้บริกำรวิชำกำรที่เข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ ครั้งที่ 9 วันที ่20-22 สิงหำคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ 
ประตูน้ ำ กรุงเทพมหำนคร 
 

ตำรำงท่ี 3.2 แผนกำรเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ใช้บริกำรวิชำกำรที่เข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ ครั้งที่ 9 
 

วัน/เวลำ สถำนที ่ งำนที่เก็บข้อมลู 
วิธีกำรกระจำยแบบ

ส ำรวจ 

แบบส ำรวจชุดที ่1.1  
ประเมินรำยหัวข้อที่จัดประชุม/บรรยำย  

แบบส ำรวจชุดที ่1.2  
ประเมินภำพรวมของงำน 

E-questionnaire   
ผ่ำน QR Code 

E-questionnaire   
ผ่ำน QR Code 

เอกสำรแบบส ำรวจ 

ต้องบันทึกหมำยเลข
ลงทะเบยีนและตอบข้อมูล
ทั่วไป (ในกรณีที่ไม่เคยตอบ

แบบส ารวจในงาน) 

บันทึกเฉพำะหมำยเลข
ลงทะเบยีน โดยไม่ต้องตอบ

ข้อมูลทั่วไป (ในกรณีทีเ่คย

ตอบแบบส ารวจในงาน) 

ต้องบันทึกหมำยเลข
ลงทะเบยีนและตอบ 

ข้อมูลทั่วไป 

วันอังคำรที่ 20 สิงหำคม 

08.00-09.00 น. จุดลงทะเบยีน ลงทะเบียน 

แจกเอกสารแบบ
ส ารวจใหต้อบและ
ส่งคืนภายในวันที่ 
20/21 ส.ค. พร้อม
รับของท่ีระลึก 

-  -  y 

09.00-10.00 น. 
ห้อง Mayfair 
B+C 

ปาฐกถา : พระราชบัญญัติความมัน่คงด้าน
วัคซีน โอกาสการพัฒนาวัคซีนไทยอย่างยั่งยืน 

ไม่ประเมินหัวข้อน้ี - - - 

10.30-12.00 น. 
ห้อง Mayfair 
B+C 

การบูรณาการความร่วมมือสู่ความส าเรจ็ของ
การวิจัยพัฒนาวัคซีนไทย (การเสวนา) 

แจกเอกสารแจ้ง QR 
Code แนบเอกสาร
การประชุม 

y - -  
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วัน/เวลำ สถำนที ่ งำนที่เก็บข้อมลู 
วิธีกำรกระจำยแบบ

ส ำรวจ 

แบบส ำรวจชุดที ่1.1  
ประเมินรำยหัวข้อที่จัดประชุม/บรรยำย  

แบบส ำรวจชุดที ่1.2  
ประเมินภำพรวมของงำน 

E-questionnaire   
ผ่ำน QR Code 

E-questionnaire   
ผ่ำน QR Code 

เอกสำรแบบส ำรวจ 

ต้องบันทึกหมำยเลข
ลงทะเบยีนและตอบข้อมูล
ทั่วไป (ในกรณีที่ไม่เคยตอบ

แบบส ารวจในงาน) 

บันทึกเฉพำะหมำยเลข
ลงทะเบยีน โดยไม่ต้องตอบ

ข้อมูลทั่วไป (ในกรณีทีเ่คย

ตอบแบบส ารวจในงาน) 

ต้องบันทึกหมำยเลข
ลงทะเบยีนและตอบ 

ข้อมูลทั่วไป 

13.00-14.00 น. 
ห้อง Mayfair 
B 

สถานการณ์ด้านวัคซีนและชีววัตถใุนประเทศ
ไทยและอาเซียน 

  - y  - 

13.00-14.00 น. 
ห้อง Mayfair 
C 

บทเรียนวัคซีน HPV สู่วัคซีนใหม่ในอนาคต 
(เสวนากลุม่เล็ก) 

  - y -  

วันพุธที่ 21 สิงหำคม 

08.00-09.00 น. จุดลงทะเบยีน ลงทะเบียน 

แจกเอกสารแบบ
ส ารวจใหต้อบและ
ส่งคืนภายในวันที่ 
21/22 ส.ค. พร้อม
รับของท่ีระลึก 

-  -  y 

09.00-10.30 น. 
ห้อง  
Mayfair A 

Plenary: มาตรฐานการประกันและควบคุม
คุณภาพทั้งวัคซีนคน วัคซีนสัตว์ และชีววัตถ ุ

แจกเอกสารแจ้ง QR 
Code แนบเอกสาร
การประชุม 

- y -  

11.00-12.30 น. 
ห้อง  
Mayfair A 

ความก้าวหน้าการวิจยัพัฒนาวัคซนีใหม่   - y  - 

11.00-12.30 น. ห้อง  Autogenous Vaccine   - y  - 
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วัน/เวลำ สถำนที ่ งำนที่เก็บข้อมลู 
วิธีกำรกระจำยแบบ

ส ำรวจ 

แบบส ำรวจชุดที ่1.1  
ประเมินรำยหัวข้อที่จัดประชุม/บรรยำย  

แบบส ำรวจชุดที ่1.2  
ประเมินภำพรวมของงำน 

E-questionnaire   
ผ่ำน QR Code 

E-questionnaire   
ผ่ำน QR Code 

เอกสำรแบบส ำรวจ 

ต้องบันทึกหมำยเลข
ลงทะเบยีนและตอบข้อมูล
ทั่วไป (ในกรณีที่ไม่เคยตอบ

แบบส ารวจในงาน) 

บันทึกเฉพำะหมำยเลข
ลงทะเบยีน โดยไม่ต้องตอบ

ข้อมูลทั่วไป (ในกรณีทีเ่คย

ตอบแบบส ารวจในงาน) 

ต้องบันทึกหมำยเลข
ลงทะเบยีนและตอบ 

ข้อมูลทั่วไป 

Mayfair B 

11.00-12.30 น. 
ห้อง  
Mayfair C 

การประเมินผลการสร้างเสริมภมูคิุ้มกันโรคทาง
ระบาดวิทยา 

  - y  - 

13.30–15.00 น. 
ห้อง  
Mayfair A 

พัฒนาการงานสร้างเสรมิภูมคิุ้มกนัโรคของ
ประเทศไทย 

  - y  - 

13.30–15.00 น. 
ห้อง  
Mayfair B 

การผลิตและการใช้วัคซีนสัตว์ในประเทศไทย   - y  - 

13.30–15.00 น. 
ห้อง  
Mayfair C 

งานบริการทดสอบในสัตว ์   - y  - 

15.30-16.30 น. 
ห้อง  
Mayfair A 

ทางออกการจัดการทรัพยส์ินทางปัญญา คอ
ขวดการพัฒนาวัคซีนและชีววัตถ ุ

  - y  - 

15.30-16.30 น. 
ห้อง  
Mayfair B 

Critical management for human and 
animal vaccine logistic and cold chain 

  - y  - 

15.30-16.30 น. 
ห้อง  
Mayfair C 

ความพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยสนับสนุน
การพัฒนาวัคซีนไทย 

  - y  - 
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วัน/เวลำ สถำนที ่ งำนที่เก็บข้อมลู 
วิธีกำรกระจำยแบบ

ส ำรวจ 

แบบส ำรวจชุดที ่1.1  
ประเมินรำยหัวข้อที่จัดประชุม/บรรยำย  

แบบส ำรวจชุดที ่1.2  
ประเมินภำพรวมของงำน 

E-questionnaire   
ผ่ำน QR Code 

E-questionnaire   
ผ่ำน QR Code 

เอกสำรแบบส ำรวจ 

ต้องบันทึกหมำยเลข
ลงทะเบยีนและตอบข้อมูล
ทั่วไป (ในกรณีที่ไม่เคยตอบ

แบบส ารวจในงาน) 

บันทึกเฉพำะหมำยเลข
ลงทะเบยีน โดยไม่ต้องตอบ

ข้อมูลทั่วไป (ในกรณีทีเ่คย

ตอบแบบส ารวจในงาน) 

ต้องบันทึกหมำยเลข
ลงทะเบยีนและตอบ 

ข้อมูลทั่วไป 

วันพฤหัสบดีท่ี 22 สิงหำคม 

08.00-09.00 น. จุดลงทะเบยีน ลงทะเบียน 

แจกเอกสารแบบ
ส ารวจใหต้อบและ
ส่งคืนภายในวันที่ 
22 ส.ค. พร้อมรับ
ของท่ีระลึก 

-  -  y 

09.00-10.30 น. 
ห้อง  
Mayfair A 

Plenary: ความท้าทายของการสรา้งเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคไทยในศตวรรษที่ 21 

แจกเอกสารแจ้ง QR 
Code แนบเอกสาร
การประชุม 

- y  - 

11.00-12.00 น. 
ห้อง  
Mayfair A 

ความก้าวหน้าแผนงานสร้างเสรมิภูมิคุ้มกันโรค 
2019 

  - y  - 

11.00-12.00 น. 
ห้อง  
Mayfair B 

African Swine Fever Virus   - y  - 

11.00-12.00 น. 
ห้อง  
Mayfair C 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลไกส าคัญ
ขับเคลื่อนงานด้านวัคซีน 

  - y -  
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วัน/เวลำ สถำนที ่ งำนที่เก็บข้อมลู 
วิธีกำรกระจำยแบบ

ส ำรวจ 

แบบส ำรวจชุดที ่1.1  
ประเมินรำยหัวข้อที่จัดประชุม/บรรยำย  

แบบส ำรวจชุดที ่1.2  
ประเมินภำพรวมของงำน 

E-questionnaire   
ผ่ำน QR Code 

E-questionnaire   
ผ่ำน QR Code 

เอกสำรแบบส ำรวจ 

ต้องบันทึกหมำยเลข
ลงทะเบยีนและตอบข้อมูล
ทั่วไป (ในกรณีที่ไม่เคยตอบ

แบบส ารวจในงาน) 

บันทึกเฉพำะหมำยเลข
ลงทะเบยีน โดยไม่ต้องตอบ

ข้อมูลทั่วไป (ในกรณีทีเ่คย

ตอบแบบส ารวจในงาน) 

ต้องบันทึกหมำยเลข
ลงทะเบยีนและตอบ 

ข้อมูลทั่วไป 

13.00–14.30 น. 
ห้อง  
Mayfair A 

Vaccine and immunization for 
Pandemic influenza preparedness (PIP) 

  - y  - 

13.00–14.30 น. 
ห้อง  
Mayfair B 

วิเคราะหป์ระเด็นพิษสุนัขบ้าระบาด และ
ความหวังการกวาดล้างโรค 

  - y  - 

13.00–14.30 น. 
ห้อง  
Mayfair C 

NVIFDA ตัวช่วยการขึ้นทะเบียนวคัซีนและยา
ยุคใหม ่

  - y  - 

15.00-16.30 น. 
ห้อง  
Mayfair A 

วัคซีนทางเลือกทุกเพศทุกวัยได้ประโยชน์   - y  - 

 

Y หมายถึง ด าเนินการ 
วิธีการจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายตอบแบบส ารวจคือ มอบของที่ระลึกให้ทุกครั้งที่ตอบและส่งแบบส ารวจ 
 
 2. รำยชื่อกลุ่มเป้ำหมำยที่ สวช. ก ำหนดให้เป็นกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ได้แก่ กลุ่มผู้ได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีนในปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 16 รายชื่อ และกลุ่มผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการส าคัญ จ านวน 15 รายชื่อ ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 3.3 กลุ่มเป้ำหมำยที่ สวช. ก ำหนดให้เป็นกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร (ผู้ที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยในกำรสัมภำษณ์) หน่วยงำน 

กลุ่มผู้ได้รับกำรสนับสนุนทุนวิจัยด้ำนวัคซีน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 16 รำยช่ือ 

 ทุนวิจัย 

1 
การกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุม้กันในหนูสายพันธุ์ BALB/c ของโปรตีนลูกผสม 
enterovirus A71 subgenotype B5 ประเทศไทย (ปีท่ี 1) 

อ.ดร.นิพัฒธำ อิสโร 
 

คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลยับูรพา 

2 
การพัฒนาการผลิตและสูตรส่วนผสมของวัคซีนป้องกันโรคไข้ซิกาวัคซีนป้องกัน 
โรคไขซ้ิกาชนิดเช้ือตายในโรงงานขนาดเล็กข้ันทดลอง (Pilot plant) 

ดร.ณรงค์ นิทัศน์พัฒนำ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

3 
การพัฒนาและเปรียบเทียบประสทิธิภาพต ารับวัคซีนป้องกันโรคไขส้มองอักเสบ 
เจอีกับช่องทางการบริหารเข้าสู่ร่างกาย (ปีท่ี 1) 

นำยเอกชัย ด ำเกลี้ยง 
คณะเภสัชศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

4 การพัฒนาวัคซีนชนิดเช้ือตายไวรสัซิกาโดยวิธีฉายรังสี (ปีท่ี 1) อ.ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ 
คณะแพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

5 
โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเช้ือตายในเซลล ์ 
เพาะเลี้ยง (Vero cell) ส าหรับคนในระดับห้องปฏิบตัิการ 

ดร.ณรงค์ นิทัศน์พัฒนำ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

6 
การส ารวจความชุกของภูมิตา้นทานต่อเช้ือไวรัสซิกาในประชากรทั่วไป  
ประเทศไทย พ.ศ. 2562 

พญ.ดำรินทร์ อำรีย์โชคชัย 
ส านักโรคติดต่อโดยแมลง 
กรมควบคุมโรค 

7 
การพัฒนาวิธีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันด้านเซลล์ต่อวัคซีนป้องกันวัณโรคโดยวดั
ปริมาณเซลล์ทีส่ร้างซัยโตไคน์ด้วยวิธีโฟลซัยโตเมทรี 

ศ.ดร.พญ.ธำรำรัชต์  ธำรำกุล  
คณะแพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

8 
การศึกษาภูมคิุ้มกันด้านแอนติบอดีต่อแอนติเจนของเชื้อวัณโรคที่แยกระหว่าง 
การตอบสนองต่อวัคซีนหรือการตอบสนองต่อการตดิเช้ือวัณโรค 

นำงสำวฤชุอร ยกชม คณะแพทยศาสตร ์
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร (ผู้ที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยในกำรสัมภำษณ์) หน่วยงำน 
ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ทุนด ำเนินงำน  

9 
การพัฒนากลไกการส่งเสริมความครอบคลมุของวัคซีนในเด็กอายุ 0-5 ปี  
ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต ้

ดร.ประภำภรณ์ หลังปูเต๊ะ 
โครงการจดัตั้ง 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 

10 
การสนับสนุนทุนการฝึกงานด้านวคัซีนส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร ์ 
ระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 6 

ภก.ผศ.ดร.พีรยศ  ภมรศิลปธรรม 
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

11 
การสนับสนุนทุนการฝึกงานด้านวคัซีนส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร ์ 
ระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 6 

อ.ดร.เอกชัย พรหมเพชร 
คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12 
การสนับสนุนทุนการฝึกงานด้านวคัซีนส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร ์ 
ระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 6 

อ.ดร.วนัชพร  อรุณมณี 
คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแก่บุคลากรในสาขา
วิศวกรรมชีวเภสัชภณัฑ์ระดับปรญิญาตร ีมจธ 

รศ.ดร.ปิยะบุตร วำนิชพงษ์พันธุ์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

14 
การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญด้านระบบควบคมุคุณภาพ 
แก่โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุกึ่งอุตสาหกรรม 

ผศ.สุชำดำ ไชยสวัสดิ์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

15 
โครงการตามแผนปฏิบัติการเร่งรดังานสร้างเสรมิภูมคิุ้มกันโรคในพ้ืนท่ี 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนลา่งของประเทศไทย ปี 2562 

นำยสุวิช ธรรมเปำโล 
ส านักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา 

 ทุนศึกษำต่อ 
16 ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ต่างประเทศ นำงสำววริศรำภรณ์  แตงช้ำง มหาวิทยาลยันเรศวร 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร (ผู้ที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยในกำรสัมภำษณ์) หน่วยงำน 

17 ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทต่างประเทศ นำงสำวเกวลิน รักษำสรณ์ 
สถาบันชีววัตถุ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

กลุ่มผู้บริหำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในโครงกำรส ำคญั จ ำนวน 15 รำยช่ือ 

1 การวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ (New TB) ดร.วันดี ยินดีย่ังยืน  
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิ

2 การวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ (New TB) ผศ.ดร.ศิวรัตน์ บุณยรัตนกลิน 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาต ิ
สิรินธร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

3 การวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ (New TB) รศ.ดร.ธนำภัทร ปำลกะ  
คณะวิทยาศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4 การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ภก.บุญรักษ์ ถำวรรุ่งโรจน์ 
บริษัท องค์การเภสัชกรรม- 
เมอร์รเิออร์ชีววัตถุ จ ากัด 

5 การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ภก.สิทธิ์  ถิระภำคภมูิอนนัต ์
บริษัท องค์การเภสัชกรรม- 
เมอร์รเิออร์ชีววัตถุ จ ากัด 

6 การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก พญ.สุชำดำ เจียมศิริ  
ผู้อ านวยการกองโรคป้องกัน
ด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค 

7 
การส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการประกันควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑว์ัคซีน 
และชีววัตถุในรูปแบบเครือข่าย 

ดร.สุภำพร ภูมิอมร  
ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

8 
การส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการประกันควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑว์ัคซีน 
และชีววัตถุในรูปแบบเครือข่าย 

ภก.ปรำโมทย์ อัครภำนนท์ 
ส านักยา ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

9 
การส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการประกันควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑว์ัคซีน 
และชีววัตถุในรูปแบบเครือข่าย 

คุณสุมำลี ปรำงค์ประทำนพร 
ผู้อ านวยการกองมาตรฐาน 
ชีววัตถุ องค์การเภสัชกรรม 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร (ผู้ที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยในกำรสัมภำษณ์) หน่วยงำน 

10 
การส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการประกันควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑว์ัคซีน 
และชีววัตถุในรูปแบบเครือข่าย 

ภญ.วรนุช สุกสดเขียว  
บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย 
จ ากัด 

11 การด าเนินงานเชิงนโยบายที่ผ่านมาของสถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ นพ.สุวรรณชัย วัฒนำยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคมุโรค 

12 การด าเนินงานเชิงนโยบายที่ผ่านมาของสถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ นพ.โอภำส กำรย์กวินพงศ์ 
อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

13 การด าเนินงานเชิงนโยบายที่ผ่านมาของสถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ นพ.ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์ 
เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา 

14 การด าเนินงานเชิงนโยบายที่ผ่านมาของสถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ นพ.วิฑูรย์ ด่ำนวิบูลย์ 
ผู้อ านวยการองค์การ 
เภสัชกรรม 

15 การด าเนินงานเชิงนโยบายที่ผ่านมาของสถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ คุณวิฑูรย์ วงศ์หำญกุล 
กรรมการผู้จดัการ บริษัท 
ไบโอเนท-เอเชีย จ ากดั 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
 

เครื่องมือในการส ารวจ ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ จ าแนกเป็น 4 ชุด ตามวัตถุประสงค์
และกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งออกตามลักษณะของการวิจัยดังนี้ 

กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) 
 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือได้รับข้อมูลเชิงปริมาณที่วัดค่าได้ และมีความน่าเชื่อถือทางสถิติ ในการ

สะท้อนถึงความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ( Structured 
Questionnaire) ท าการเก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
วัคซีนแห่งชาติทุกรายตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง มีการมอบของที่ระลึกให้กับผู้ตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ 
 

 ชุดที่ 1.1 แบบส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ ครั้งที่ 9 (ภำพรวม) 
 ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ 
ความคาดหวัง ความไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะ ต่องานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ส่วนที่ 3 
ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะต่อสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
 ชุดที่ 1.2 แบบส ำรวจควำมพึงพอใจต่อหัวข้อกำรประชุม/บรรยำยในงำนประชุมวิชำกำรวัคซีน
แห่งชำติ ครั้งที่ 9  
 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ 
ความคาดหวังต่อการประชุมรายหัวข้อ และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้รับข้อมูลเชิงสึกที่สะท้อนถึงที่มาของความคิดเห็น เช่น ความคิดเห็นต่อ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ เป็นต้น โดยใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน เป็น
ค าถามปลายเปิด และสอบถามระดับความพึงพอใจและความคาดหวังเพ่ิมเติม เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face Interview) ซึ่งมีการนัดกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้า ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ 
2 ชุด ได้แก่ 
 ชุดที่ 2 แบบสัมภำษณ์เชิงลึกควำมพึงพอใจต่อสถำบันวัคซีนแห่งชำติ กลุ่มผู้รับได้กำรสนับสนุน
ทุนวิจัย/ทุนศึกษำต่อ/ทุนด ำเนินกำรด้ำนวัคซีน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ ความ
คาดหวัง และข้อเสนอแนะ ต่อการสนับสนุนทุนวิจัย/ทุนศึกษาต่อ/ทุนด าเนินงาน และส่วนที่ 3 ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
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 ชุดที่ 3 แบบสัมภำษณ์เชิงลึกควำมพึงพอใจต่อสถำบันวัคซีนแห่งชำติ กลุ่มผู้บริหำรชอง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ ความ
คาดหวัง และข้อเสนอแนะ ต่อโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้อง  และส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

กำรพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ (แผนภาพที่ 3.1 

และ 3.2) 
 

แผนภำพที่ 3.1 ขั้นตอนกำรพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 
 

แผนภำพที่ 3.2 รูปแบบค ำถำมที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
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3.4 กำรควบคุมคุณภำพข้อมูล 
การควบคุมคุณภาพข้อมูลมีขั้นตอนในการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย  
1) ก่อนเริ่มงานภาคสนาม 
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม 
3) หลังจากปฏิบัติงานภาคสนาม 
แต่ละข้ันตอนสามารถน าเสนอได้แผนภาพต่อไปนี้ (แผนภาพที่ 3.3-3.5) 

 
แผนภำพที่ 3.3 กำรควบคุมคุณภำพข้อมูลก่อนเริ่มงำนภำคสนำม 

    

 
 

แผนภำพที่ 3.4 กำรควบคุมคุณภำพข้อมูลระหว่ำงปฏิบัติงำนภำคสนำม 
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แผนภำพที่ 3.5 กำรควบคุมคุณภำพข้อมูลหลังจำกปฏิบัติงำนภำคสนำม 
 

 
 

3.5 กำรประมวลผลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการด าเนินงานภายหลังจากท่ีได้รับข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ

คุณภาพแล้ว โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานที่สามารถน าเสนอได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ (แผนภาพที่ 3.6) 
 

แผนภำพที่ 3.6 กำรประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูล 
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3.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบไปด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอ้างอิง และ Model 
วิเคราะห์ข้อมูล โดยรายละเอียดสามารถน าเสนอได้ดังตารางต่อไปนี้ (ตารางท่ี 3.4-3.5) 
 

ตำรำงท่ี 3.4 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล: สถิติเชิงพรรณนำ 
 

 
 

ตำรำงท่ี 3.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล: สถิติเชิงอ้ำงอิง และ Model วิเครำะห์ข้อมูล 
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ส าหรับ Model วิเคราะห์ข้อมูล NPS (Net Promoters Score) นั้น จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 
กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

1) กลุ่มที่มีความภักดี (Promoters) หมายถึง กลุ่มท่ีให้คะแนนความพึงพอใจ 9-10 คะแนน หรือ 4-5 
คะแนน มีความภักดี เพราะพึงพอใจระดับมาก และเป็นกลุ่มที่กระตือรือร้นที่จะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้อ่ืนใช้
บริการ 

2) กลุ่มที่รู้สึกเฉยๆ (Passives) หมายถึง กลุ่มที่ให้คะแนนความพึงพอใจ 7-8 คะแนน หรือ 3 คะแนน 
จะรู้สึกเฉยๆ ไม่กระตือรือร้นที่จะบอกต่อ เพราะพึงพอใจระดับปานกลาง 

3) กลุ่มที่ไม่มีความภักดี (Detractors) หมายถึง กลุ่มที่ให้คะแนนความพึงพอใจ 1-6 คะแนน หรือ 1-
2 คะแนน เพราะพึงพอใจระดับน้อย 
 

แผนภำพที่ 3.7 Model ในกำรวิเครำะห์ NPS 
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บทท่ี 4 
ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และภำพลกัษณข์องสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
 

4.1 ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของสถำบันวัคซีนแห่งชำติประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 
 
 การส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช .) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจากผลการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมของกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม  ซึ่ง
ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการส าคัญ กลุ่มผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยด้าน
วัคซีนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกลุ่มผู้ใช้บริการวิชาการ เป็นดังนี้ 
 จากแผนภูมิที่ 4.1 ที่แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ภาพรวมและรายกลุ่ม โดยภาพรวมของทุกกลุ่มมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการให้บริการของสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ ในระดับค่อนข้างสูง (3.66) และพบว่าค่าดัชนีชี้วัดความภักดีของกลุ่มที่มีความภักดี (Promoters) มี
จ านวนมากที่สุด (70.39%) และรองลงมาคือ กลุ่มที่รู้สึกเฉยๆ (Passives) (29.61%) เมื่อจ าแนกเป็นรายกลุ่ม 
พบว่า กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการส าคัญ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด (3.75) และ
ประกอบด้วยกลุ่มที่มีความภักดี (Promoters) มากที่สุด (87.50%) รองลงมาคือ กลุ่มผู้ได้รับการสนับสนุนทุน
วิจัยด้านวัคซีนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3.62) และกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ กลุ่ม
ผู้ใช้บริการวิชาการ (3.61)  
 

แผนภูมิที่ 4.1 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ภำพรวมและรำยกลุ่ม 
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4.2 ภำพลักษณ์ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
 
 การส ารวจภาพลักษณ์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติผ่านความคิดเห็นที่มีต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ และน ามาสรุปเป็นค่าเฉลี่ยภาพรวมของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า มีความ
คิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติในระดับค่อนข้างสูงในทุกประเด็น โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นสูงที่สุด คือ วิสัยทัศน์-สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีการบริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้าน
วัคซีน (3.60) ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ าสุด คือ พันธกิจ-สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีการบูรณาการ
และบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วม และเกิดผลสัมฤทธิ์ (3.33) ดังแผนภูมิที่ 4.2 
 

แผนภูมิที่ 4.2 ค่ำเฉลี่ยภำพลักษณ์โดยรวมของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
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บทท่ี 5  
ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของ 

สถำบันวัคซีนแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   
กลุ่มผู้บริหำรของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในโครงกำรส ำคัญ 

 
 การส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ในกลุ่มผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการส าคัญด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 15 
คน โดยโครงการส าคัญประกอบด้วย 1) การวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ (New TB) จ านวน 3 คน 
2) การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก จ านวน 3 คน 3) การส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการประกันควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์วัคซีนและชีววัตถุในรูปแบบเครือข่าย  จ านวน 4 คน และ 4) 
การด าเนินงานเชิงนโยบายที่ผ่านมาของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จ านวน 5 คน ผลการส ารวจเป็นดังนี้ 
 

5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้บริหำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในโครงกำรส ำคัญ 
 

จากแผนภูมิที่ 5.1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
โครงการส าคัญ มากกว่าครึ่งเป็นเพศชาย (66.67%) ส่วนที่เหลือเป็นเพศหญิง (33.33%) 

 
แผนภูมิที่ 5.1 เพศของกลุ่มผู้บริหำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในโครงกำรส ำคัญ 

 
แผนภูมิที่ 5.2 แสดงอายุของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ

ส าคัญ โดยส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งมีอายุมากกว่า 50 ปี (66.67%) รองลงมาคือ อายุระหว่าง 41-50 ปี (26.66%) 
และน้อยที่สุดคืออายุระหว่าง 31-40 ปี (6.67%) 
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แผนภูมิที่ 5.2 อำยุของกลุ่มผู้บริหำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในโครงกำรส ำคัญ 
 

 
แผนภูมิที่ 5.3 แสดงระดับการศึกษาสูงสุดของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในโครงการส าคัญ โดยส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งอยู่ในระดับปริญญาโท (60.00%) รองลงมาคือ ปริญญา
เอก (26.67%) และปริญญาตรี (13.33%) ตามล าดับ 
 

แผนภูมิที่ 5.3 ระดับกำรศึกษำสูงสุดของกลุ่มผู้บริหำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในโครงกำรส ำคัญ 
 

 
 
แผนภูมิที่ 5.4 แสดงอาชีพของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ

ส าคัญ โดยส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งประกอบอาชีพรับราชการ (66.67%) รองลงมาคือ พนักงานบริษัท และอาชีพ
อ่ืนๆ (13.33% เท่ากัน) และอาจารย์/บุคลากรสถาบันการศึกษา (6.67%) ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 5.4 อำชีพของกลุ่มผู้บริหำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในโครงกำรส ำคัญ 
 

 
 

5.2 ควำมพึงพอใจ ควำมคำดหวัง และข้อเสนอแนะต่อโครงกำรส ำคัญ 
 
 5.2.1 จุดเด่นในกำรสนับสนุน อุปสรรค ปัญหำ ข้อควรปรับปรุง 
 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร 
 กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการส าคัญ  มีความคิดเห็น
ต่อการสนับสนุนของสถาบันวัคซีนในด้านการบริหารจัดการโครงการ โดยส่วนใหญ่ให้ข้อมูลถึงจุดเด่นดังนี้ 
 จุดเด่น คือการมีความสอดคล้องกันระหว่างเป้าหมายของหน่วยงานกับเป้าหมายของสถาบัน
วัคซีน เป็นการท างานที่เป็นรูปธรรม สร้างความเข้าใจมากขึ้นทั้งในการวิจัยและข้อจ ากัดต่างๆ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมในการด าเนินงาน เช่น คณะกรรมการเครือข่าย โดยเป็นการ
แต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากหน่วยงานที่มีการท างานตามบทบาทที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ   
เป็นต้น 
 
 “มีการ Identified ชัดเจนว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบ คุณต้อง Moderated ให้เกิดอะไร และ
เท่าท่ีทราบมีเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนว่า outcome ที่อยากได้เป็นอะไร ถือว่าเป็นจุดเด่นของโครงการ” 
 

 อุปสรรค ส่วนอุปสรรคในด้านนี้จะเกี่ยวข้องกับแนวทางการสนับสนุนที่ไม่ชัดเจน รัฐมี
ข้อจ ากัดในรูปแบบที่เป็นรูปธรรม การร่วมงานกับภาครัฐมีข้อจ ากัด ทั้งในด้านระเบียบ ข้อกฎหมาย 

 

 “ยังไม่เห็นภาพว่าสถาบันวัคซีนจะออกมาเป็นคนที่เป็นผู้น าในด้านนี้อย่างไร ถ้าในแง่ของการ
สร้างอิมเมจว่าสถาบันวัคซีนว่าเป็นสถาบันส าคัญ เพราะว่าจะต้องเป็นคนก าหนดนโยบายของวัคซีนชาติ หรือ

คิดว่าต้องมีวัคซีนตัวใหม่ เราไม่รู้สึกตรงนั้น” 
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 ด้ำนกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ 
 ด้านการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ พบว่าส่วนใหญ่มีจุดเด่นในด้านการประสานงานของ
สถาบันฯ น าไปสู่การสร้างเครือข่ายการด าเนินงานที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ช่วยให้การประสานงานเป็นไป
ได้ด้วยดี เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างเครือข่าย 
 
 “NVI  ก็สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดี  ต้องชื่นชม  ตั้งใจใส่ใจในการ
ประสานงานเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือผู้บรรยายที่เขาต้องการ” 
 
 “แต่ละหน่วยงานที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายจากการประสานงานของสถาบัน ต่างมีการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องตามเป้าหมายของโครงการ สามารถท างานร่วมกันได้ตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน” 
 
 ด้ำนกำรจัดประชุมร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ 
 ด้านการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ มีจุดเด่นในการสนับสนุนการจัดประชุมเชิญ
ผู้ เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัคซีนมาให้ความรู้ ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ การจัดประชุม
คณะกรรมการเครือข่ายที่น าไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ระหว่างกัน 
 
 “ถือว่า NVI  ท าได้ดีดึงหน่วยงานต่างๆ อันประกอบด้วย ส านักงานอาหารและยา (อย.) 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะอนุกรรมการสร้างเสริม ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัคซีน 
ซ่ึงในส่วนนี้ NVI สนับสนุนการจัดประชุมร่วม หน่วยงานเหล่านี้” 
 
 ส่วนอุปสรรคในด้านนี้ จะเก่ียวข้องกับกับการจัดกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้ยังมีน้อยเกินไป 
 ด้ำนกำรคัดเลือก/เกณฑ์กำรเข้ำร่วมโครงกำร 
 ด้านการคัดเลือก/เกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ มีจุดเด่นที่เกณฑ์ซึ่งทางสถาบันฯ เป็นผู้ก าหนด
ในแต่ละปีนั้น มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านวัคซีนที่เกิดขึ้น 
 ด้ำนกำรสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
 ด้านการสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร มีจุดเด่นในเรื่องการมีแนวทางในการพัฒนาที่
ชัดเจน ฝึกอบรมบุคลากรในสายงานด้านนี้ 
 ส่วนอุปสรรคในด้านนี้จะเกี่ยวข้องกับประเด็นในการฝึกควรเป็นประเด็นที่สามารถน าไปใช้ได้
จริงในสถานการณ์หรือความต้องการขณะนั้น  สถาบันวัคซีนควรมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนมากกว่าการ
ด าเนินการเอง 
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 “small scale  เป็นแค่ get idea   มันก็ดี  เพียงแต่บางครั้งผู้ผลิตยังไม่ได้น าไปใช้  ถ้าผู้ผลิต
สามารถเอาองค์ความรู้ตรงนี้แล้วไปประยุกต์ใช้ในการท างานจริงๆในขณะนั้นก็จะเป็นประโยชน์” 
 
 ด้ำนกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
 ด้านการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน มีจุดเด่นในเรื่องมีการติดตามประเมินผลผ่าน
การรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะๆ 
 ส่วนอุปสรรคจะเกี่ยวข้องกับก าหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าที่ดูเหมือนจะเร็วเกินไป
ส าหรับการด าเนินงานที่เกี่ยวกับวัคซีน 
 ด้ำนกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
 ด้านการน าผลการด าเนินงานที่ผ่านมาไปปรับปรุงการด าเนินงาน มีจุดเด่นคือ การน าผลที่
ได้รับจากการรายงานความก้าวหน้า มาแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงาน ซึ่งน าไปสู่ความเข้าใจร่วมกันที่มากขึ้น 
 ด้ำนกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณ/ทุนสนับสนุน/พัฒนำระบบงำน 
 ด้านการสนับสนุนด้านงบประมาณ/ทุนสนับสนุน/พัฒนาระบบงาน  มีจุดเด่นในเรื่องการ
สนับสนุนที่จ าเพาะเจาะจงกับการด าเนินงานด้านวัคซีน ส่งผลให้เกิดการพัฒนางานด้านนี้ ทั้งในด้านผลงาน
และบุคลากร 
 อุปสรรคในด้านนี้จะเกี่ยวข้องกับจ านวนงบประมาณที่ได้รับนั้น สามารถช่วยสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานเป็นไปได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น 
 อ่ืนๆ  
 โดยจุดเด่นอีกประการหนึ่ง คือ การด าเนินงานด้านวัคซีนในมิติต่างๆ นั้น ส่วนหนึ่งจะเป็นการ
ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในด้านองค์ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัคซีน 
 อุปสรรคจะเกี่ยวกับการใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้ค าปรึกษาหรือพิจารณาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านวัคซนีประเภทต่างๆ 
 กำรด ำเนินงำนเชิงนโยบำยที่ผ่ำนมำของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
 การด าเนินงานเชิงนโยบายที่ผ่านมาของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  มีจุดเด่นในด้านการเป็น
องค์การมหาชน สามารถปฏิบัติภารกิจได้กว้างกว่าในระบบราชการ สร้างการท างานร่วมกับหน่วยงานรัฐ เสริม
การท างานระหว่างกันตามศักยภาพของหน่วยงาน มีความคล่องตัว สะดวก 
 
  “NVI เป็นตัวกลางให้การประสานความร่วมมือระหว่าง องค์การเภสัชฯ และ Bio-net เป็น
เรื่องท่ีองค์การเภสัชฯ มีการด าเนินงานอยู่แล้ว โครงการ “Product Portfolio” ของ GPO มี NVI เป็นตัวกลาง
เชิญทุกฝ่ายมาคุยร่วมกัน” 
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 อุปสรรค คือ การที่สถาบันวัคซีนยังคุ้นชินกับแนวทางตามกรอบของทางราชการ จึงไม่

สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างเต็มที่  สถาบันฯ ขาดนักวิจัยเชิงเศรษฐศาสตร์เชิงรุก และอีกหลายๆ 
ศาสตร์ ในการขับเคลื่อนองค์กรนอกเหนือจากเฉพาะวิทยาศาสตร์ 
 

ประเด็นส ำคัญที่ได้จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูล จากจุดเด่นและอุปสรรคในด้านต่างๆ ตามข้อมูลที่
ได้รับจากกลุ่มผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการส าคัญ มีประเด็นส าคัญสรุปไดด้ังนี้ 

จุดเด่น จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการส าคัญ พบว่า ส่วน
ใหญ่เห็นว่ากระบวนกำรท ำหน้ำที่ตำมบทบำทของสถำบันวัคซีนแห่งชำติเป็นไปอย่ำงเหมำะสม สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามยังมีบาง
ประเด็นที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการพัฒนางานฯ ตามบทบาทของสถาบันอยู่บ้าง นั่นคือ กำรสร้ำงควำม
ชัดเจนในแนวทำงกำรด ำเนินงำนของสถำบันฯ ที่สอดคล้องหรือเป็นไปตำม พ.ร.บ.ควำมม่ันคงด้ำนวัคซีน
แห่งชำติ พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน
ตามท่ีพ.ร.บ.ก าหนด ที่ส่งผลให้ในการด าเนินงานมีอุปสรรคอยู่บ้าง เช่น ในด้านการคัดเลือก/เกณฑ์การเข้าร่วม
โครงการที่ขาดความชัดเจนในรายละเอียดบางเรื่อง หรือด้านการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่ยังไม่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 

 
5.2.2 กำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังต่อกำรด ำเนินงำนสนับสนุนโครงกำรส ำคัญ

ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติในด้ำนต่ำงๆ 
 แผนภูมิที่ 5.5 แสดงให้เห็นถึงกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

โครงการส าคัญ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการสนับสนุนโครงการส าคัญในด้านต่างๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง (3.75) เมื่อจ าแนกออกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด (3.93) โดยเป็นกลุ่มที่มีความภักดี (Promoters) มากที่สุด (100.00%) รองลงมา 
คือ ด้านการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ (3.85 เท่ากัน) และ
ด้านการบริหารจัดการโครงการ (3.75) ตามล าดับ ส่วนด้านที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านการ
สนับสนุนด้านงบประมาณ/ทุนสนับสนุน/พัฒนาระบบงาน (3.44) และด้านการคัดเลือก/เกณฑ์การเข้าร่วม
โครงการเป็นด้านที่มีกลุ่มที่ไม่มีความภักดี (Detractors) มากที่สุด (14.29%) 
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แผนภูมิที่ 5.5 ควำมพึงพอใจและดัชนีชี้วัดควำมภักดีต่อกำรด ำเนินงำนสนับสนุนกลุม่ผู้บริหำรของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในโครงกำรส ำคัญของสถำบันวัคซีนแห่งชำติในด้ำนต่ำงๆ 

 

 
            

ข้อสังเกต การที่ด้านการคัดเลือก/เกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ เป็นด้านที่มีกลุ่มที่ไม่มีความภักดี 
(Detractors) มากที่สุด น่าที่จะเป็นผลของความชัดเจนของกระบวนการ ที่สอดคล้องกับความคิดเห็นจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการส าคัญ 

จากแผนภูมิที่ 5.6 เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจกับความคาดหวังของกลุ่มผู้บริหารของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในโครงการส าคัญ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากกว่าความคาดหวังทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
โดยด้านที่มากที่สุด คือ ด้านการสนับสนุนด้านงบประมาณ/ทุนสนับสนุน/พัฒนาระบบงาน (87.50%) ส่วน
ความพึงพอใจน้อยกว่าความคาดหวัง ด้านที่มากที่สุด คือ การสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร (25.00%) 
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แผนภูมิที่ 5.6 เปรียบเทียบควำมพึงพอใจกับควำมคำดหวังของกลุ่มผู้บริหำร 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในโครงกำรส ำคัญ 

 

 
                                                              

สำเหตุที่ควำมพึงพอใจน้อยกว่ำควำมคำดหวัง 
ข้อสังเกต จากการเปรียบเทียบความพึงพอใจกับความคาดหวังของกลุ่มผู้บริหารของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในโครงการส าคัญ ที่พบว่าด้านการสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรมีกลุ่มตัวอย่างบางส่วนที่คิดว่า
น้อยกว่าความคาดหวังมีจ านวนมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นที่ได้รับจากกลุ่มนี้ในเรื่องความ
สอดคล้องกับความต้องการพัฒนา โดยสาเหตุที่ส าคัญมาจากการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการส าคัญ ทั้งในด้านจ านวนบุค
ลากรที่เข้ารับการพัฒนา และประเด็นที่ต้องการการพัฒนา เช่น ด้านการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัย การ
บริหารจัดการด้านข้อมูล เป็นต้น ส่วนในด้านที่มีความพึงพอใจน้อยกว่าความคาดหวังรองลงไป คือ ด้านการ
คัดเลือก/เกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ โดยมีสาเหตุมาจากการที่พบว่าการด าเนินงานบางส่วนไม่สอดคล้องกับ
เกณฑ์ที่มีการประสานกันไว้ แต่เป็นเพียงประเด็นที่ไม่ส่งผลต่อการด าเนินงานโดยรวม เช่น การสนับสนุน
ทรัพยากรในบางกรณี หรือระยะเวลาในการด าเนินงาน เป็นต้น 
 

5.3 ควำมคิดเห็นต่อภำพลักษณ์ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
 

จากแผนภูมิที่ 5.7 กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการส าคัญ มีความคิดเห็นต่อ
ภาพลักษณ์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ โดยส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งประเด็นวิสัยทัศน์ 
– สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีการบริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.54) ส่วน
พันธกิจ-สถาบันวัคซีนมีการบูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วมและเกิดผลสัมฤทธิ์  มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.15) ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์-สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพ่ือ
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ต่อยอดสู่การผลิต เป็นประเด็นที่มีกลุ่มที่มีความภักดี (Promoters) มากที่สุด (64.29%) และประเด็นพันธกิจ-
สถาบันวัคซีนมีการบูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วมและเกิดผลสัมฤทธิ์ มีกลุ่มที่ไม่มี
ความภักด ี(Detractors) มากที่สุด (23.08%) 

 
แผนภูมิที่ 5.7 ควำมคิดเห็นต่อภำพลักษณ์ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 

ของกลุ่มผู้บริหำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในโครงกำรส ำคัญ 
 

 
 
ข้อสังเกต ประเด็นด้านพันธกิจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าประเด็นอ่ืนๆ รวมทั้งยังเป็นด้านที่มีกลุ่มที่ไม่มี

ความภักดี (Detractors) มากที่สุดด้วย ซึ่งความสอดคล้องนี้อาจเป็นผลมาจากประเด็นของความชัดเจนที่ไม่
เพียงพอต่อการขับเคลื่อนพันธกิจ 
 

5.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือให้สถำบันวัคซีนแห่งชำติด ำเนินงำนได้ตอบสนองตำมยุทธศำสตร์ 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากกลุ่มผู้บริหารของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในโครงการส าคัญ มีดังนี้ 
 
ด้ำนวิสัยทัศน์- สถำบันวัคซีนแห่งชำติมีกำรบริหำรจัดกำรให้ประเทศมีควำมม่ันคงด้ำนวัคซีน 

- สถาบันวัคซีนแห่งชาติควรเข้มแข็งมากขึ้น ควรเป็นผู้น าในการจัดการด้านวัคซีน โดยใช้
การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ซึ่งควรมี
ความชัดเจนในรายละเอียดการด าเนินการต่างๆ 
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ด้ำนพันธกิจ- สถำบันวัคซีนมีกำรบูรณำกำรและบริหำรจัดกำรงำนด้ำนวัคซีนอย่ำงมีส่วนร่วม และ
เกิดผลสัมฤทธิ์ 

- การวิจัยและพัฒนาด้านวัคซีนต้องใช้เวลาและทุน ดังนั้นควรมีการสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง 

- นโยบาย basics research ควรมีต่อ และด าเนินการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาและเตรียมความพร้อม 

- สถาบันควรมีความชัดเจนในเชิงวิชาการให้มากขึ้น เช่น มีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญประจ า มี
หน่วยวิจัยของสถาบัน 

ด้ำนยุทธศำสตร์ - สถำบันวัคซีนแห่งชำติมีกำรส่งเสริมกำรจัดกำรวัคซีนให้มีควำมเพียงพอและ
ต่อเนื่อง 

- สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ควรท าความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามบทบาทของ
สถาบันฯ ที่เป็นไปตาม พ.ร.บ. เพ่ือให้สถาบันฯ สามารถด าเนินการต่างๆ และสร้าง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

- ควรผลักดันให้เกิด pool procurement ให้ได้ เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ 

- สถาบันวัคซีนแห่งชาติควรสร้างความเป็นรูปธรรมในการด าเนินงานที่ชัดเจนตามที่
ยุทธศาสตร์ก าหนดไว้ 

ด้ำนยุทธศำสตร์ – สถำบันวัคซีนแห่งชำติมีกำรสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่กำร
ผลิต 

- ควรพิจารณาความเป็นไปได้ของวัคซีนแต่ละชนิดในการพัฒนาต่อยอด 
- ควรผลักดันให้เกิดการสนับสนุนทุนให้มีอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 
- ควรมีการ pool resource ต่างๆ เข้าด้วยกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

โดยเฉพาะด้านงบประมาณ 
ด้ำนยุทธศำสตร์ – สถำบันวัคซีนแห่งชำติมีกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนในประเทศ 

- สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ควรประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานที่ให้งบ ผู้ใช้งบ หรือหน่วยงานที่ออกกฎการใช้งบ ให้เข้าถึงราคาที่ผู้ผลิตใน
อุตสาหกรรมวัคซีนอยู่ได้ เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ 

- ควรจะมีขั้นตอนที่ balance มีกฎหมายรองรับ มีกฎระเบียบที่ถูกต้องรองรับ และ
สามารถก าหนดระเบียบออกมาให้ได้ 

- ควรเพ่ิมการสนับสนุนให้กับภาคเอกชนด้วย และควรเป็นการสนับสนุนอย่างจริงจัง ซึ่ง
หากมีข้อติดขัดประการใด สถาบันฯ จะต้องเป็นหน่วยงานที่เข้าไปแก้ไขข้อติดขัด
เหล่านั้น 
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- การท าวัคซีนเป็นธุรกิจที่ต้องเริ่มด้วยการลงทุน ไม่สามารถใช้กลไกตลาดเป็นตัววัด
ความส าเร็จ รัฐควรสนับสนุนตามความเป็นจริง ราคาวัคซีนต้องเป็นไปตามจริง 

ด้ำนยุทธศำสตร์ – สถำบันวัคซีนแห่งชำติมีกำรสนับสนุนกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนวัคซีนของ
ประเทศ 

- สถาบันวัคซีนแห่งชาติควรเป็นกลไกที่ ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศเช่น
หน่วยงานที่ดูแลพัสดุภายในประเทศ ผู้ให้งบประมาณ ผู้ก าหนดราคา เป็นต้น 

- การสนับสนุนด้านครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัคซีน เป็นสิ่งจ าเป็น สถาบันฯ ควร
ผลักดันแนวทางการสนับสนุนด้านนี้ 
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บทท่ี 6  
ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของ  

สถำบันวัคซีนแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
กลุ่มผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
กลุ่มผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีน ซึ่งมีผู้ได้รับทุนที่ท าการสัมภาษณ์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จ านวนรวมทั้งสิ้น 16 คน ประกอบไปด้วยทุนวิจัย จ านวน 7 คน 
ทุนศึกษาต่อ จ านวน 2 คน และทุนด าเนินการ จ านวน 7 คน ผลการส ารวจเป็นดังนี้ 
 

6.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีน 
 

แผนภูมิที่ 6.1 แสดงให้เห็นว่าเพศของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีน 
ใกล้เคียงกัน โดยเป็นเพศหญิงมากกว่าเล็กน้อย (56.25%) ส่วนเพศชาย (43.75%) 

 
แผนภูมิที่ 6.1 เพศของกลุ่มผู้ได้รับกำรสนับสนุนทุนวิจัยด้ำนวัคซีน 

 

 
 
แผนภูมิที่ 6.2 แสดงอายุของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีน โดยส่วน

ใหญ่อายุระหว่าง 31-40 ปี (43.75%) รองลงมาคือ อายุมากกว่า 50 ปี (31.25%) และน้อยที่สุดคือ อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี (25.00%) 
 
 



ส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-งำนงวด 3 – หน้ำ 45 
 

แผนภูมิที่ 6.2 อำยุของกลุ่มผู้ได้รับกำรสนับสนุนทุนวิจัยด้ำนวัคซีน 

 

 
แผนภูมิที่ 6.3 แสดงระดับการศึกษาสูงสุดของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย

ด้านวัคซีน โดยส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งอยู่ในระดับปริญญาเอก (62.50%) รองลงมาคือ ปริญญาโท และปริญญา
ตรี (18.75%เท่ากัน) 
 

แผนภูมิที่ 6.3 ระดับกำรศึกษำสูงสุดของกลุ่มผู้ได้รับกำรสนับสนุนทุนวิจัยด้ำนวัคซีน 
 

 
 

แผนภูมิที่ 6.4 แสดงอาชีพของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีน โดย
ส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งประกอบอาชีพอาจารย์/บุคลากรสถาบันการศึกษา (68.75%) รองลงมาคือ รับราชการ 
(18.75%)  และนักศึกษา (12.50%) ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 6.4 อำชีพของกลุ่มผู้ได้รับกำรสนับสนุนทุนวิจัยด้ำนวัคซีน 
 

 
 

6.2 ควำมพึงพอใจ ควำมคำดหวัง และข้อเสนอแนะต่อกำรสนับสนุนทุนวิจัยด้ำนวัคซีน 
 
 6.2.1 จุดเด่นในกำรสนับสนุน อุปสรรค ปัญหำ ข้อควรปรับปรุง 
 ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์กำรสนับสนุนทุน 
 กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีน  มีความคิดเห็นต่อการ
สนับสนุนของสถาบันวัคซีนในด้านการประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุน โดยส่วนใหญ่ให้ข้อมูลถึงจุดเด่นดังนี้ 

 จุดเด่น คือ เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลได้ตรงตามความต้องการ มีบริการที่ดี  มีการ

ประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง นอกจากนั้นการสนับสนุนทุนวิจัยของสถาบันวัคซีนแห่งชาติมีการ
ประสานกับทุนการศึกษา (คปก.) ส่งผลให้กระบวนการวิจัยสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 “สามารถหาข้อมูลทุกอย่างได้ในอินเตอร์เน็ตก็จะรู้ข้อมูลทุกอย่างละเอียดแล้ว ถ้าอะไรไม่
เข้าใจก็ค่อยไปถามเจ้าหน้าที่” 
 
 ด้ำนกำรรับสมัคร 
 ด้านการรับสมัคร พบว่าส่วนใหญ่มีจุดเด่นในด้านการใช้เวลาที่ไม่นาน ขั้นตอนไม่ซับซ้อน มี
ความสะดวก โดยใช้ช่วงเวลา 1 สัปดาห์หลังการสมัครก็ได้รับแจ้งให้ไปน าเสนอ เป็นขั้นตอนที่ลงตัว เจ้าหน้าที่
ให้บริการเป็นอย่างด ี
 



ส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-งำนงวด 3 – หน้ำ 47 
 

 “ข้อดีของ เอ็นวีไอ คือเขามีเจ้าหน้าที่ดูเรื่องของการท าทุน  เขาก็จะถามว่ามีข้อสงสัย อย่างไร 
ติดต่อใคร  ชื่ออะไร เบอร์อะไร  อีเมล์อะไร เพราะอย่างนั้น ถ้าเผื่อถามเขาก็มีออธอริตี้ที่จะตอบได้  ไม่ได้แบบ
โยนไปโยนมา มี ยี่สิบคนไม่รู้ถามคนไหนไว้ ซึ่งก็เป็นข้อดีของหน่วยงานที่ไม่ได้ใหญ่มาก” 
 
 อุปสรรค คือ ถึงแม้ว่าการสมัครจะเป็นการด าเนินงานออนไลน์ แต่ก็ยังคงต้องส่งเอกสารที่
เป็นกระดาษ น่าที่จะเป็นการส่งออนไลน์ทั้งหมด 
 ด้ำนกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ได้รับทุน 
 ด้านการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุน มีจุดเด่นที่ต้องมีการน าเสนอรายละเอียดในการ
ด าเนินงาน พิจารณาในลักษณะของคณะกรรมการ และได้รับฟังข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ของสถาบันฯ มีการประสานงานอย่างดี 
 
 “มีมาตรฐานเพราะสถาบันมีกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอยู่แล้วก็เลยมีความน่าเชื่อถือ  แล้ว
ก็กรรมการก็สามารถให้ค าแนะน าเราได้ด้วยว่า อะไรที่เรายังติดขัดในข้อเสนอการท าวิจัย แล้วก็มาปรับปรุงเพ่ิม
ได้อีก ก็เลยเป็นข้อดี” 
 
 ส่วนอุปสรรคในด้านนี้ จะเก่ียวข้องกับความชัดเจนของกรอบการพิจารณา 
 
 “หนึ่งคน ไม่ควรได้เกิน 2 ทุน  เขาก็เลยตัด  พอตัดแล้วบอกให้รวม  พอรวมไปเสนอใหม่ เขา
ก็ บอกว่าไม่เอาแล้ว เอาแบบอันเดียว ก็กลับมาท าเริ่มต้นใหม่  ท าให้เกิดการซ้ าซ้อนโดยไม่จ าเป็น  ถ้าบอกให้
ผมเลือกอะไรก็เลือกมา  ผมจะได้จัดการ   บอกให้ผมมารวม  พอรวมเสร็จส่งไปบอกไม่เอา  ควรปรับว่า บอก
มาว่าให้เลือกอันใดอันหนึ่ง  อะไรก็ว่ามา   ควรบอกตั้งแต่ต้น” 
 
 ด้ำนกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 ด้านการแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก มีจุดเด่นที่การบริการของเจ้าหน้าที่ที่มีการโทรศัพท์
แจ้งผลโดยตรง 
 
 “ในการแจ้งผลตรงนี้ก็ดีค่ะ เจ้าหน้าที่ก็ให้รายละเอียดชัดว่าเราต้องท าอะไรต่อ ให้ส่งกลับไป
ภายในวันไหน ระบุไว้ชัดเจนในอีเมล์ที่เขาส่งมา”   
 
 อุปสรรค คือ ต้องใช้ระยะเวลานานประมาณ 2 เดือนจึงจะทราบผล การประกาศผลทาง 
website ไม่ update กับความก้าวหน้าของกระบวนการ 
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 “ขั้นตอนการพิจารณาค่อนข้างนาน  ควรจะให้เร็วกว่านี้  ทุนก็มีไทม์ไลน์โดยเดทไลน์  ต้องส่ง
วันนั้นวันนี้  บริการของเจ้าหน้าที่ก็ดี   กระบวนการนี้นานก็จะได้เตรียมตัวอาจจะต้องมีไทม์ไลน์ให้ชัด  เหมือน
ระบบทุนว่าช่วงนี้ควรจะได้ทราบผลเบื้องต้นว่าได้หรือไม่ได้  ข้อต่อไปก็คือ พอได้แล้วก็มีดีเฟน  ซึ่งเขาก็มี
กระบวนการ แต่ว่ามันค่อนข้างนาน  ถ้าเขามีไทม์ไลน์ชัดเจน นักวิจัยก็จะได้เตรียมตัว” 
  
 ด้ำนกำรติดตำมผลกำรสนับสนุนทุน 
 ด้านการติดตามผลการสนับสนุนทุน มีจุดเด่นในเรื่องการติดตามการด าเนินงาน ที่น าไปสู่
วงจร PDCA ในการด าเนินงาน เจ้าหน้าที่มีการติดตามอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 ด้ำนขอบเขต/เงื่อนไขในกำรสนับสนุน/รับสมัครทุน 

 ด้านขอบเขต/เงื่อนไขในการสนับสนุน/รับสมัครทุน  มีจุดเด่นในเรื่องมีการระบุ

รายละเอียดไว้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 
 ส่วนอุปสรรคจะเกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องชัดเจนในการสนับสนุนทุน เพราะงานวิจัยด้าน
วัคซีนต้องใช้ระยะเวลายาวนาน และในส่วนของทุนด าเนินการที่เป็นการฝึกงานจะเป็นปัญหาในเรื่องของการ
ก าหนดแหล่งฝึกท่ีน้อยเกินไป 
 

 “การสนับสนุนขาดความต่อเนื่อง โครงการมี Road Map 10 ปี ตามที่ส่งให้ NVI ซึ่ง NVI 

ควรมีแผนการสนับสนุนที่สอดคล้องกัน เพราะการผลิตวิจัยวัคซีนต้องใช้ระยะเวลาและการสนับสนุน
งบประมาณที่ต่อเนื่อง แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ จะเป็นปีต่อปี” 

 
 อ่ืนๆ  
  โดยจุดเด่นอีกประการหนึ่ง คือ การที่สถาบันวัคซีนเป็นหน่วยงานเฉพาะที่สนับสนุน และมี
ความเข้าใจในแนวทางด้านนี้ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มีคนขอทุนไม่มาก  
 อุปสรรคจะเก่ียวกับข้อก าหนดเกี่ยวกับกลไกผู้จัดการโครงการ ซึ่งผู้จัดการโครงการควรเป็นผู้
ที่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอในเรื่องที่ดูแล รวมทั้งการก าหนดรายละเอียดบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับความเป็น
จริง เช่น เงินเดือนผู้ช่วยวิจัย 
 
 “เงินเดือนของผู้ช่วยวิจัยเท่านั้นเท่านี้  ซึ่งเรทมันต่ ามาก ไม่สามารถจ้างใครได้    ซึ่งตรงนี้มัน
ต้องแก้ เข้าใจว่าต้องแก้ทั้งระบบ  เงินเดือนมันต้องอัพเดทตามค่าครองชีพจริง” 
 

ประเด็นส ำคัญที่ได้จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูล จากจุดเด่นและอุปสรรคในด้านต่างๆ ตามข้อมูลที่
ได้รับจากกลุ่มผู้รับทุนวิจัย มีประเด็นส าคัญสรุปไดด้ังนี้ 
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จุดเด่น จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับทุนวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่ากระบวนกำรท ำหน้ำที่ตำม
บทบำทของสถำบันวัคซีนแห่งชำติเป็นไปอย่ำงเหมำะสม ในทุกๆ ด้าน สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับทุก
ฝ่ายได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้รับทุนรายใหม่ รวมทั้งการประสานงานของเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ที่สามารถท าให้
ผู้รับทุนมีความพึงพอใจในทุกๆ ด้าน แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการพัฒนางาน 
ตามบทบาทของสถาบัน คือ กำรสร้ำงควำมชัดเจนในแนวทำงกำรสนับสนุนทุนของสถำบันฯ ในระยะต่อไป 
เนื่องจากงานวิจัยด้านวัคซีนต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการและทุนสนับสนุน โดยเฉพาะโครงการวิจัยที่ต้องใช้
ระยะเวลามากกว่า 1 ปี  
  

6.2.2 กำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังต่อกำรด ำเนินงำนสนับสนุนทุนวิจัยของ
สถำบันวัคซีนแห่งชำติในด้ำนต่ำงๆ 

 แผนภูมิที่ 6.5 แสดงให้เห็นถึงกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มผู้ได้รับทุนวิจัยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในการสนับสนุนทุนวิจัยในด้านต่างๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (3.62) เมื่อจ าแนกออกเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการรับสมัคร การพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุน และการแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจสูงที่สุด (3.69 เท่ากัน) รองลงมา คือ ด้านการประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุน และการติดตามผลการ
สนับสนุนทุน (3.62 เท่ากัน) ส่วนด้านที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ขอบเขต/เงื่อนไขการสนับสนุน/รับ
สมัครทุน (3.50) ส่วนดัชนีชี้วัดความภักดีนั้นด้านการรับสมัคร การพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุน และการแจ้งผล
การพิจารณาคัดเลือกจะเป็นกลุ่มที่มีความภักดี (Promoters) มากที่สุด (68.75% เท่ากัน) เช่นเดียวกันกับ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ส่วนขอบเขต/เงื่อนไขการสนับสนุน/รับสมัครทุนเป็นด้านที่มีกลุ่มที่ไม่มีความภักดี 
(Detractors) มากที่สุด (6.25%) 
 

แผนภูมิที่ 6.5 ควำมพึงพอใจและดัชนีชี้วัดควำมภักดีต่อกำรด ำเนินงำนสนับสนุนทุนวิจัย 
ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติในด้ำนต่ำงๆ 
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           เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจกับความคาดหวังของกลุ่มผู้รับทุนวิจัย พบว่า ในภาพรวมกลุ่มที่มีความ
พึงพอใจมากกว่าความคาดหวังเท่ากันกับกลุ่มที่มีความพึงพอใจเท่ากับความคาดหวัง (50.00% เท่ากัน) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรับสมัครมีกลุ่มที่มีความพึงพอใจมากกว่าความคาดหวังมากที่สุด 
(66.67%) ส่วนกลุ่มที่มีความพึงพอใจน้อยกว่าความคาดหวัง ด้านที่มากที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์การ
สนับสนุนทุน (6.25%) ซึ่งมีเพียงด้านเดียวที่มีกลุ่มนี้ ดังแผนภูมิที่ 6.6 
 

แผนภูมิที่ 6.6 เปรียบเทียบควำมพึงพอใจกับควำมคำดหวังของกลุ่มผู้รับทุนวิจัย 
 

 
                 

สำเหตุที่ควำมพึงพอใจน้อยกว่ำควำมคำดหวัง 

ข้อสังเกต การที่ความพึงพอใจน้อยกว่าความคาดหวังของกลุ่มผู้รับทุนวิจัยบางส่วนในด้านการ
ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุน ซึ่งจากการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า สาเหตุส าคัญที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจคือ การที่กระบวนการประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอในการขยายไปยังกลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ ที่อาจมิได้มี
ความเกี่ยวข้องกับการวิจัยเพ่ือคิดค้นหรือผลิตวัคซีนโดยตรง แต่อาจเป็นกลุ่มที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ
กระบวนการผลิตวัคซีนหรือการน าไปใช้ เช่น กลุ่มท่ีท างานในเชิงเศรษฐศาสตร์ เชิงอุตสาหกรรมการผลิต หรือ
การบริหารจัดการ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้จะเป็นส่วนเติมเต็มในกระบวนการด าเนินงานด้านวัคซีนตาม
ยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ได้เป็นอย่างดี 

 
6.3 ควำมคิดเห็นต่อภำพลักษณ์ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
 

จากแผนภูมิที่ 6.7 กลุ่มผู้รับทุนวิจัย มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ โดยส่วน
ใหญ่มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งประเด็นวิสัยทัศน์ – สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีการบริหารจัดการ
ให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.69) ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์-สถาบันวัคซีนแห่งชาติมี
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การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ และประเด็นยุทธศาสตร์-สถาบันวัคซีนแห่งชาติมี
การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ  มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.27 เท่ากัน) ส่วนประเด็นวิสัยทัศน์ – สถาบัน
วัคซีนแห่งชาติมีการบริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีน และประเด็นยุทธศาสตร์ -สถาบันวัคซีน
แห่งชาติมีการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพ่ือต่อยอดสู่การผลิต เป็นประเด็นที่มีกลุ่มที่มีความภักดี 
(Promoters) มากที่สุด (75.00% เท่ากัน) และประเด็นยุทธศาสตร์-สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีการสนับสนุน
อุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ และประเด็นยุทธศาสตร์-สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีการสนับสนุนการบริหาร
ทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ มีกลุ่มที่ไม่มีความภักด ี(Detractors) มากที่สุด (20.00% เท่ากัน) 
 

แผนภูมิที่ 6.7 ควำมคิดเห็นต่อภำพลักษณ์ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
ของกลุ่มผู้รับทุนวิจัย 

 

 
 

6.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือให้สถำบันวัคซีนแห่งชำติด ำเนินงำนได้ตอบสนองตำมยุทธศำสตร์ 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากกลุ่มผู้รับทุน มีดังนี ้
 
ด้ำนยุทธศำสตร์ - สถำบันวัคซีนแห่งชำติมีกำรส่งเสริมกำรจัดกำรวัคซีนให้มีควำมเพียงพอและ

ต่อเนื่อง 
- สถาบันวัคซีนแห่งชาติควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท า Data เพ่ือพยากรณ์การใช้

วัคซีน 
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- ควรมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ทรัพยากร โดยการท าแผนหรือ check list 
ความต้องการ หรือสิ่งที่เราต้องมีส าหรับการจัดการวัคซีนในประเทศและแผนในการท า
ให้เพียงพอกับการจัดการในประเทศ 

 ด้ำนยุทธศำสตร์ – สถำบันวัคซีนแห่งชำติมีกำรสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่กำร
ผลิต 

- ควรเป็นการสนับสนุนในทุกข้ันตอนของการพัฒนาจนถึงการผลิต 
- ควรมีความชัดเจนในเป้าหมายวัคซีนที่จะด าเนินการสนับสนุน 
- สนับสนุนเครือข่ายที่มีความพร้อมในการพัฒนาวัคซีน 
- สถาบันฯ ควรสร้างผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านวัคซีนของตนเอง 

ด้ำนยุทธศำสตร์ – สถำบันวัคซีนแห่งชำติมีกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนในประเทศ 
- สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ควรให้ความส าคัญกับมาตรฐานในอุตสาหกรรมวัคซีน 
- ควรสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนทางด้านห้องทดลองส าหรับงานวิจัยวัคซีน 
- ควรมีความชัดเจนในด้านเป้าหมายและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ด้ำนยุทธศำสตร์ – สถำบันวัคซีนแห่งชำติมีกำรสนับสนุนกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนวัคซีนของ
ประเทศ 

- สถาบันวัคซีนแห่งชาติควรด าเนินงานตามกรอบนโยบายของสถาบันที่มีการก าหนดไว้ใน 
พ.ร.บ. เช่น หน่วยวิจัย การระดมทุน การกู้เงิน เป็นต้น 

- ควรสนับสนุนการศึกษาทางด้านวัคซีนในมิติต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-งำนงวด 3 – หน้ำ 53 
 

บทท่ี 7  
ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของ 

สถำบันวัคซีนแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
กลุ่มผู้ใช้บริกำร 

 

7.1 ภำพรวมกำรประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ คร้ังที่ 9 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

7.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 จากแผนภูมิที่ 7.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมการประชุมส่วนใหญ่เกือบครึ่งมีสถานะเป็นกลุ่มผู้รับ
ฟังการบรรยาย (Participant) (47.57%) รองลงไป คือ กลุ่มผู้จัดนิทรรศการ (Boots) (27.51%) กลุ่มแขกรับ
เชิญ (VIP)) (10.68%) กลุ่มผู้บรรยาย/วิทยากร (Speaker) (8.09%) และไม่ระบุสถานะ (6.15%) ตามล าดับ 

 
แผนภูมิที่ 7.1 สถำนะของกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ ครั้งท่ี 9 

 

 
 จากแผนภูมิที่ 7.2 พบว่า สถานะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่ง
เป็นผู้ใช้บริการวิชาการ/ข้อมูลของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (51.13%) ส่วนที่เหลือรองลงมา คือ เป็นผู้บริหาร/
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (19.74%) อ่ืนๆ (19.09%) 
และเป็นผู้ได้รับทุนวิจัย/ทุนศึกษาต่อ/ทุนด าเนินการ (10.03%) ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 7.2 สถำนะท่ีเกี่ยวข้องกับสถำบันวัคซีนแห่งชำติของผู้เข้ำร่วม 
งำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ ครั้งที่ 9 

 

 
 

 และจากแผนภูมิที่ 7.3 กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่ 9 ส่วนใหญ่
เข้าร่วมประชุม 3 วันคือวันที่ 20-22 ส.ค. 2562 (39.16%) รองลงมาคือเข้าร่วมประชุมวันที่ 21 ส.ค. 2562 
(7.77%) วันที่ 20 และวันที่ 22 ส.ค. 2562 เท่ากันทั้ง 2 วัน (6.80%) วันที่ 20-21 ส.ค. 2562 (6.47%) และ
น้อยที่สุดคือวันที่ 21-22 ส.ค. 2562 (3.88%) 
 

แผนภูมิที่ 7.3 วันที่เข้ำร่วมประชุมงำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ ครั้งที่ 9 
 

 
 
 จากแผนภูมิที่ 7.4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เกือบ 3 ใน 4 เป็นเพศหญิง  (71.52%) ส่วนที่เหลือ
เป็นเพศชาย (28.16%) และมีบางส่วนที่มิได้ระบุเพศ (0.32) 
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แผนภูมิที่ 7.4 เพศของผู้เข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ ครั้งที่ 9 
 

 
 แผนภูมิที่ 7.5 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่ 
9  กว่า 1 ใน 3 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี (33.33%) รองลงมาคือ อายุระหว่าง 41-50 ปี (24.27%) 25-30 ปี 
(20.39%) มากกว่า 50 ปี (17.48%) และน้อยที่สุดคืออายุต่ ากว่า 25 ปี (4.53%) 
 

แผนภูมิที่ 7.5 อำยุของผู้เข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ ครั้งที่ 9 
 

 
 จากแผนภูมิที่ 7.6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ เกือบครึ่งมีการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท (42.07%) รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี (37.22%) ปริญญาเอก (18.45%) ต่ ากว่าปริญญา
ตรี (1.62%) และน้อยที่สุดคือกลุ่มท่ีไม่ระบุระดับการศึกษา (0.65%) 
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แผนภูมิที่ 7.6 ระดับกำรศึกษำของผู้เข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ ครั้งที่ 9 
 

 
 
 และจากแผนภูมิที่ 7.7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ ส่วนใหญ่มากกว่า
ครึ่งประกอบอาชีพรับราชการ (55.66%) รองลงมาคือ พนักงานบริษัท (18.77%) อาจารย์/บุคลากร
สถาบันการศึกษา (16.18%) และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (3.88%) ตามล าดับ 
 

แผนภูมิที่ 7.7 อำชีพของผู้เข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ ครั้งที่ 9 
 

 
 

ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจ ควำมคำดหวัง ควำมไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะ 
 

7.1.2 ควำมพึงพอใจต่อภำพรวมของกำรจัดงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน  
 แผนภูมิที่ 7.8 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ มีค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจด้านการประชาสัมพันธ์การจัดงานโดยรวมในระดับค่อนข้างสูง (3.68) เมื่อแยกเป็นรายประเด็นพบว่า 
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ประเด็นความกระตือรือร้นเต็มใจให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.69) ซึ่งเป็นประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มที่มีความภักดี (Promoters) (70.81%) ส่วนประเด็นช่องทางในการติดต่อเจ้าหน้าที่สะดวกและเพียงพอมี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.55) แต่ก็อยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยเป็นประเด็นที่มีกลุ่มที่ไม่มีความภักดี (Detractors) มาก
ที่สุด (2.97%) 

 
แผนภูมิที่ 7.8 ควำมพึงพอใจและดัชนีชี้วัดควำมภักดีของผู้ใช้บริกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 

กำรจัดงำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติครั้งที่ 9 
 

 
 
 ตารางที่ 7.1 แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์การจัดงาน จ าแนกตาม
สถานะของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่มผู้บรรยาย/วิทยากร (Speaker) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมสูงสุด 
(3.76) ส่วนกลุ่มผู้รับฟังการบรรยาย (Participant) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจในด้านนี้น้อยที่สุด (3.64) ส าหรับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่กระตือรือร้น เต็ม
ใจให้บริการ (3.96) จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้บรรยาย/วิทยากร (Speaker) ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจน้อยที่สุดคือ ช่องทางในการติดต่อเจ้าหน้าที่สะดวกและเพียงพอ (3.51) จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับ
ฟังการบรรยาย (Participant) 
 เมื่อจ าแนกตามสถานะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พบว่า กลุ่มผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมสูงสุด 
(3.77) ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านนี้น้อยที่สุด (3.55) ส าหรับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ (3.81) จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้ได้รับทุนวิจัย/ศึกษา
ต่อ/ด าเนินการ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ช่องทางในการติดต่อเจ้าหน้าที่สะดวกและ
เพียงพอ (3.43) จากความคิดเห็นของกลุ่มอ่ืนๆ 



ส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-งำนงวด 3 – หน้ำ 58 
 

 ข้อสังเกต กลุ่มผู้รับฟังการบรรยาย (Participant) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของงานประชุม
วิชาการ เป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจโดยรวมและรายประเด็นน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ อาจแสดงให้เห็นถึงประเด็นที่
ต้องการการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในงานประชุมวิชาการ  
 

ตำรำงท่ี 7.1 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน จ ำแนกตำมสถำนะกลุ่มเป้ำหมำย 
และสถำนะที่เกี่ยวข้องกับสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 

 

 
 

7.1.3 ควำมพึงพอใจต่อภำพรวมของกำรจัดงำนด้ำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม  
 แผนภูมิที่ 7.9 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุมโดยรวมในระดับค่อนข้างสูง (3.69) เมื่อแยกเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นความกระตือรือร้นเต็ม
ใจให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.70) ซึ่งเป็นประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีความภักดี (Promoters) 
(70.81%) ส่วนประเด็นช่องทางการช าระเงินค่าร่วมประชุมสะดวกรวดเร็วมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.59) แต่ก็อยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง โดยประเด็นช่องทางในการติดต่อเจ้าหน้าที่สะดวกและเพียงพอมีกลุ่มที่ไม่มีความภักดี 
(Detractors) มากที่สุด (3.08%) 
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แผนภูมิที่ 7.9 ควำมพึงพอใจและดัชนีชี้วัดควำมภักดีของผู้ใช้บริกำรด้ำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 
งำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติครั้งที่ 9 

 

 
 
 ตารางที่ 7.2 แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจด้านการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จ าแนกตาม
สถานะของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่มผู้บรรยาย/วิทยากร (Speaker) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมสูงสุด 
(3.80) ส่วนกลุ่มผู้รับฟังการบรรยาย (Participant) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจในด้านนี้น้อยที่สุด (3.66) ส าหรับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ ขั้นตอนการลงทะเบียน
สะดวก ไม่ยุ่งยาก ซึ่งเท่ากันกับเจ้าหน้าที่กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ (3.79) จากความคิดเห็นของกลุ่ม 
ผู้บรรยาย/วิทยากร (Speaker) ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ช่องทางในการติดต่อ
เจ้าหน้าที่สะดวกและเพียงพอ (3.52) จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับฟังการบรรยาย (Participant) 
 เมื่อจ าแนกตามสถานะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พบว่า กลุ่มผู้ได้รับทุนวิจัย/ศึกษา
ต่อ/ด าเนินการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมสูงสุด (3.77) ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านนี้
น้อยที่สุด (3.62) ส าหรับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ ช่องทางในการติดต่อเจ้าหน้าที่สะดวกและ
เพียงพอ (3.79) จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้ได้รับทุนวิจัย/ศึกษาต่อ/ด าเนินการ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจน้อยที่สุดคือ ช่องทางในการติดต่อเจ้าหน้าที่สะดวกและเพียงพอ (3.45) เช่นเดียวกัน แต่จากความ
คิดเห็นของกลุ่มอื่นๆ 
 ข้อสังเกต กลุ่มผู้รับฟังการบรรยาย (Participant) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของงานประชุม
วิชาการ เป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจโดยรวมและรายประเด็นน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งประเด็นที่ต้องการการพัฒนา
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในงานประชุมวิชาการ คือ ช่องทางในการติดต่อเจ้าหน้าที่สะดวกและเพียงพอ  โดยเป็น
ประเด็นที่สอดคล้องกับสถานะที่เก่ียวข้องกับสถาบันวัคซีนของกลุ่มอ่ืนๆ 
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ตำรำงท่ี 7.2 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม จ ำแนกตำมสถำนะกลุ่มเป้ำหมำย 
และสถำนะที่เกี่ยวข้องกับสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 

 

 
 
7.1.4 ควำมพึงพอใจต่อภำพรวมของกำรจัดงำนด้ำนกำรแจ้งตอบกลับผู้เข้ำร่วมประชุม  

 แผนภูมิที่ 7.10 แสดงถึงกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ด้านการแจ้งตอบกลับผู้เข้าร่วมประชุมโดยรวมในระดับค่อนข้างสูง (3.64) เมื่อแยกเป็นรายประเด็นพบว่า 
ประเด็นความกระตือรือร้นเต็มใจให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.71) ซึ่งเป็นประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มที่มีความภักดี (Promoters) (72.22%) ส่วนประเด็นความเหมาะสมของระยะเวลาที่แจ้งกลับหลังจาก
ลงทะเบียนเรียบร้อยและช่องทางในการติดต่อเจ้าหน้าที่มีความสะดวกและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.61 
เท่ากัน) แต่ก็อยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยประเด็นที่มีกลุ่มที่ไม่มีความภักดี (Detractors) มากที่สุดคือประเด็น
ช่องทางในการตอบกลับผู้เข้าร่วมประชุมสะดวก (3.37%) 
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แผนภูมิที่ 7.10 ควำมพึงพอใจและดัชนีชี้วัดควำมภักดีของผู้ใช้บริกำรด้ำนกำรแจ้งตอบกลับผู้เข้ำร่วม
ประชุมงำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติครั้งที่ 9 

 

 
 
 ตารางที่ 7.3 แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจด้านการแจ้งตอบกลับผู้เข้าร่วมประชุม จ าแนก
ตามสถานะของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่มผู้บรรยาย/วิทยากร (Speaker) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม
สูงสุด (3.79) ส่วนกลุ่มผู้รับฟังการบรรยาย (Participant) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจในด้านนี้น้อยที่สุด (3.58) ส าหรับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่กระตือรือร้น 
เต็มใจให้บริการ (3.88) จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้บรรยาย/วิทยากร (Speaker) ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ช่องทางในการตอบกลับผู้เข้าร่วมประชุมสะดวก (3.51) จากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้รับฟังการบรรยาย (Participant) 
 เมื่อจ าแนกตามสถานะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พบว่า กลุ่มผู้ได้รับทุนวิจัย/ศึกษา
ต่อ/ด าเนินการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมสูงสุด (3.77) ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านนี้
น้อยที่สุด (3.62) ส าหรับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 
(3.90) จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้ได้รับทุนวิจัย/ศึกษาต่อ/ด าเนินการ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
น้อยที่สุดคือ ช่องทางในการติดต่อเจ้าหน้าที่สะดวกและเพียงพอ (3.54) จากความคิดเห็นของกลุ่มอ่ืนๆ 
 ข้อสังเกต กลุ่มผู้รับฟังการบรรยาย (Participant) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของงานประชุม
วิชาการ ยังคงเป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจโดยรวมและรายประเด็นน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งประเด็นที่ต้องการการ
พัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในงานประชุมวิชาการ คือ ประเด็นที่เก่ียวข้องกับช่องทางในการติดต่อต่างๆ 
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ตำรำงท่ี 7.3 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรแจ้งตอบกลับผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำแนกตำมสถำนะกลุ่มเป้ำหมำย 
และสถำนะที่เกี่ยวข้องกับสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 

 

 
 

7.1.5 ควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพของกำรจัดประชุม 
 แผนภูมิที่ 7.11 แสดงถึงกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านคุณภาพ
การจัดประชุมโดยรวมในระดับค่อนข้างสูง (3.68) เมื่อแยกเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นความกระตือรือร้น
เต็มใจให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.71) ซึ่งเป็นประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีความภักดี 
(Promoters) (72.43%) ส่วนประเด็นประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากเนื้อหาในงานประชุมที่น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.54) แต่ก็อยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยประเด็นที่มีกลุ่มที่ไม่มีความภักดี 
(Detractors) มากที่สุด (3.25%) คือประเด็นความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดประชุม 
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แผนภูมิที่ 7.11 ควำมพึงพอใจและดัชนีชี้วัดควำมภักดีของผู้ใช้บริกำรด้ำนคุณภำพของกำรจัดประชุม 
งำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติครั้งที่ 9 

 

 
 
 ตารางที่ 7.4 แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจด้านคุณภาพของการจัดประชุม จ าแนกตาม
สถานะของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่มผู้บรรยาย/วิทยากร (Speaker) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมสูงสุด 
(3.88) ส่วนกลุ่มไม่ระบุสถานะ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านนี้น้อยที่สุด (3.53) ส าหรับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ (3.92) จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้บรรยาย/
วิทยากร (Speaker) ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับที่น าไป
ปฏิบัติงานได ้(3.37) จากความคิดเห็นของกลุ่มไม่ระบุสถานะ 
 เมื่อจ าแนกตามสถานะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พบว่า กลุ่มผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันวัคซีน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมสูงสุด (3.75) ส่วน
กลุ่มผู้ใช้บริการวิชาการ/ข้อมูล มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านนี้น้อยที่สุด (3.66) ส าหรับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ (3.82) จากความคิดเห็นของกลุ่มกลุ่ม
ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันวัคซีน ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจน้อยที่สุดคือ ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับที่น าไปปฏิบัติงานได้  (3.44) จากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้ใช้บริการวิชาการ/ข้อมูล 
 ข้อสังเกต กลุ่มผู้ใช้บริการวิชาการ/ข้อมูล ซึ่งเป็นกลุ่มที่เก่ียวข้องกับการใช้บริการของสถาบัน
วัคซีนเป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจโดยรวมและรายประเด็นน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ โดยกลุ่มนี้อาจเป็นกลุ่มที่ค านึงถึง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 
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ตำรำงท่ี 7.4 ควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพของกำรจัดประชุม จ ำแนกตำมสถำนะกลุ่มเป้ำหมำย 
และสถำนะที่เกี่ยวข้องกับสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 

 

 
 
7.1.6 ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

 จากแผนภูมิที่ 7.12 กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกโดยรวม
ในระดับค่อนข้างสูง (3.61) เมื่อแยกเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการจัดประชุม
เพียงพอ พร้อมใช้งานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.63) ซึ่งเป็นประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีความภักดี 
(Promoters) (65.90%) ส่วนประเด็นคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.46) ส่วนประเด็นที่
มีกลุ่มที่ไม่มีความภักด ี(Detractors) มากที่สุด (5.20%) คือประเด็นสถานที่จัดประชุมมีความเหมาะสม 
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แผนภูมิที่ 7.12 ควำมพึงพอใจและดัชนีชี้วัดควำมภักดีของผู้ใช้บริกำรต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกใน 
งำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติครั้งที่ 9 

 

 
 
 ตารางที่ 7.5 แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการประชุม จ าแนก
ตามสถานะของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่มแขกรับเชิญ (VIP) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมสูงสุด (3.70) 
ส่วนกลุ่มผู้รับฟังการบรรยาย (Participant) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านนี้น้อยที่สุด (3.59) ส าหรับประเด็น
ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการจัดประชุมเพียงพอ พร้อมใช้งาน (3.84) จาก
ความคิดเห็นของกลุ่มผู้บรรยาย/วิทยากร (Speaker) ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ 
เอกสารหรือสื่อที่แจกในการประชุมเหมาะสม ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ (3.42) จากความคิดเห็นของ
กลุ่มไม่ระบุสถานะ 
 เมื่อจ าแนกตามสถานะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พบว่า กลุ่มผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันวัคซีน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมสูงสุด (3.74) ส่วน
กลุ่มผู้ใช้บริการวิชาการ/ข้อมูล และกลุ่มอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านนี้น้อยที่สุด (3.58 เท่ากัน) 
ส าหรับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการจัดประชุมเพียงพอ พร้อมใช้
งาน (3.82) จากความคิดเห็นของกลุ่มกลุ่มผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
สถาบันวัคซีน ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ คุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม (3.37) 
จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้บริการวิชาการ/ข้อมูล 
 ข้อสังเกต กลุ่มผู้ใช้บริการวิชาการ/ข้อมูล ซึ่งเป็นกลุ่มที่เก่ียวข้องกับการใช้บริการของสถาบัน
วัคซีน และอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มผู้รับฟังการบรรยาย (Participant) ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเข้า
ร่วมงานประชุมวิชาการฯ จึงอาจมีความใส่ใจกับรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 
จึงส่งผลให้อาจมีความพึงพอใจในบางประเด็นน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ  
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ตำรำงท่ี 7.5 ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุม จ ำแนกตำมสถำนะกลุ่มเป้ำหมำย 

และสถำนะที่เกี่ยวข้องกับสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
 

 
 

7.1.7 ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรจัดงำนทุกด้ำน 
 แผนภูมิที่ 7.13 แสดงถึงกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดงานประชุม
วิชาการฯ ในระดับค่อนข้างสูง (3.61) เมื่อแยกตามสถานะกลุ่มเป้าหมายพบว่า กลุ่มผู้รับฟังการบรรยาย 
(Participant) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.73) ซึ่งเป็นสถานะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีความภักดี  
(Promoters) (72.73%) และกลุ่มผู้จัดนิทรรศการ (Boots) มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.56) ส่วนสถานะที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันฯ พบว่า กลุ่มผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.74) ซึ่งเป็นสถานะที่กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีความภักดี (Promoters) (73.77%) และกลุ่มผู้ได้รับทุนวิจัย/ศึกษาต่อ/
ด าเนินการและกลุ่มผู้ใช้บริการวิชาการ/ข้อมูลมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ าสุด (3.58 เท่ากัน)  
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แผนภูมิที่ 7.13 ควำมพึงพอใจและดัชนีชี้วัดควำมภักดีของผู้ใช้บริกำรต่อกำรจัด 
งำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติครั้งที่ 9 

 

 
 

7.1.8 ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรจัดงำนประชุมเมื่อเปรียบเทียบกับควำมคำดหวัง 
 จากแผนภูมิที่ 7.14 เมื่อเปรียบความพึงพอใจกับความคาดหวัง พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วม
ประชุมส่วนใหญ่ตามสถานะกลุ่มเป้าหมาย โดยในภาพรวมมากกว่าครึ่งมีความพึงพอใจเท่ากับความคาดหวัง 
(55.05%) ซึ่งเมื่อจ าแนกตามสถานะกลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่มผู้บรรยาย/วิทยากร (Speaker) มีความพึงพอใจ
มากกว่าความคาดหวังมากที่สุด (56.00%) ส่วนกลุ่มไม่ระบุสถานะมีความพึงพอใจน้อยกว่าความคาดหวังมาก
ที่สุด (15.79%) และเม่ือจ าแนกตามสถานะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวัคซีน พบว่า ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานมีความพึงพอใจมากกว่าความคาดหวังมากที่สุด (54.10%) 
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แผนภูมิที่ 7.14 ควำมพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริกำรต่อกำรจัด 
งำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติครั้งที่ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับควำมคำดหวัง 

 

 
 

7.1.9 สำเหตุที่พึงพอใจ “มำกกว่ำ” ควำมคำดหวัง 
 จากแผนภูมิที่  7.15 แสดงสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างผู้ เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่พึงพอใจ 
“มากกว่า” ความคาดหวัง สูงสุดคือ ได้รับความรู้ใหม่/ความรู้ที่เป็นประโยชน์ (17.28%) รองลงมาคือ ภาพรวม
การจัดงานดี/เป็นระบบ/ราบรื่น (7.64%) วิทยากรมีความรู้/มีความสามารถในการถ่ายทอด (4.98) สถานที่/
สิ่งอ านวยความสะดวกเหมาะสม (4.98%) และเจ้าหน้าที่บริการดี/รวดเร็ว/ยิ้มแย้ม (3.99%) ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 7.15 สำเหตุที่พึงพอใจ “มำกกว่ำ” ควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำรต่อกำรจัด 

งำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติครั้งที่ 9 
 

 
 

7.1.10 สำเหตุที่พึงพอใจ “น้อยกว่ำ” ควำมคำดหวัง 
 แผนภูมิที่ 7.16 แสดงสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมพึงพอใจ “น้อยกว่า” ความ
คาดหวังสูงสุดคือ ได้รับความรู้ไม่เพียงพอ (50.00%) รองลงมาคือ เอกสารประกอบการประชุมไม่เพียงพอ 
(33.33%) และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการน าเสนอไม่ค่อยดี (16.67%) ตามล าดับ 
 

แผนภูมิที่ 7.16 สำเหตุที่พึงพอใจ “น้อยกว่ำ” ควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำรต่อกำรจัด 
งำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติครั้งที่ 9 
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7.1.11 ควำมไม่พึงพอใจ/ปัญหำจำกกำรเข้ำร่วมงำนประชุม 
 แผนภูมิที่ 7.17 แสดงถึงสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุม “ไม่พึงพอใจหรือพบปัญหา” 
สูงสุดคือ เนื้อหาไม่ละเอียด/หลากหลายเกินไป/ได้เข้าฟังไม่ทั่วถึง และสถานที่จัดงานเดินทางไม่สะดวก/หายาก  
เท่ากัน (2.91%) รองลงมาคือ สิ่งอ านวยความสะดวกไม่เหมาะสม/ไม่เพียงพอ (2.59%) อาหารน้อย/รสชาติไม่
อร่อย/ไม่น่าทาน (1.29%) เอกสารประกอบการประชุมไม่มี/ไม่เพียงพอ (0.97%) ตามล าดับ 
 

แผนภูมิที่ 7.17 ควำมไม่พึงพอใจ/ปัญหำจำกกำรเข้ำร่วมงำนประชุมของผู้ใช้บริกำร 
ต่อกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติครั้งที่ 9 

 
 

7.1.12 ข้อเสนอแนะต่อกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรในครั้งต่อไป 
 แผนภูมิที่ 7.18 แสดงข้อเสนอแนะต่อการจัดงานประชุมฯ ครั้งต่อไป โดยกลุ่มตัวอย่าง
ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ที่ให้ข้อเสนอแนะ เห็นว่าควรน าเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ/เหมาะสมกับสถานการณ์แต่
ละปี (7.44%) รองลงมาคือ ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมให้ทั่วถึงเพ่ือให้มีผู้ร่วมงานมากขึ้น (3.88%) จัดการ
ประชุมทุกปี/ขยายไปจัดต่างจังหวัด (2.91%) และเลือกสถานที่ท่ีเดินทางสะดวก (1.29%) ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 7.18 ข้อเสนอแนะต่อกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรในครั้งต่อไปของผู้ใช้บริกำร 
งำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติครั้งที่ 9 

 

 
 

7.1.13 ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรเพิ่ม/ลดควำมพึงพอใจโดยรวมต่อสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
 แผนภูมิที่ 7.19 แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจโดยรวมต่อสถาบันวัคซีนแห่งชาติในการจัดงาน

ประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ซึ่งพบว่าปัจจัยทุกด้านมีผลต่อการเพ่ิม/ลดความพึงพอใจโดยรวมต่อ
สถาบันฯ เฉลี่ยในระดับปานกลาง (ค่า Impact 0.44 - 0.63) โดยเรื่องที่มีผลมากที่สุดคือ ด้านการแจ้งตอบ
กลับผู้เข้าร่วมประชุม (0.63) รองลงมาคือ ด้านคุณภาพของการจัดประชุม (0.55) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
(0.55) ด้านการประชาสัมพันธ์การจัดงาน (0.53) และด้านการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (0.44) ตามล าดับ 
 

แผนภูมิที่ 7.19 ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรเพิ่ม/ลดควำมพึงพอใจโดยรวมต่อสถำบันวัคซีนแห่งชำติจำก 
งำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติครั้งที่ 9 
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 จากแผนภาพที่ 7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจุดเด่น จุดด้อยในการจัดงานประชุมวิชาการนั้น 
พบว่า ด้านคุณภาพของการจัดประชุมอยู่ในมุมที่เป็นจุดแข็ง ส่วนด้านการแจ้งตอบกลับผู้เข้าร่วมประชุม และ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในมุมที่เป็นจุดอ่อน ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ตามโอกาสในการ
พัฒนาการด าเนินงานเป็นดังนี้ 
 จุดเด่นที่ควรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อรักษำควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรจัดประชุม
วิชำกำรของสถำบันวัคซีน ได้แก่ 
 4) ด้านคุณภาพของการจัดประชุม 
 จุดด้อยที่ต้องเร่งแก้ไข/ปรับปรุงเพื่อลดปัญหำและเพิ่มควำมพึงพอใจต่อกำรจัดประชุม
วิชำกำรของสถำบันวัคซีน 
 3) ด้านการแจ้งตอบกลับผู้เข้าร่วมประชุม 
 5) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ซึ่งปัจจัยที่ควรปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดงานประชุมวิชาการ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 6.6 
 

แผนภำพที่ 7.1 โอกำสในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนของสถำบันวัคซีนแห่งชำติต่อ 
กำรจัดงำนประชุมวิชำกำร 

 

 
 
 และสามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 7.6 ดังต่อไปนี้ 
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ตำรำงท่ี 7.6 สรุปปัจจัยท่ีควรปรับปรุงเพื่อพัฒนำกำรจัดงำนประชุมวิชำกำร 
 

 
  

7.1.14 กำรติดต่อ/ใช้บริกำรอ่ืนๆ ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
 แผนภูมิที่ 7.20 แสดงให้เห็นว่าในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
ฯ มากกว่า 3 ใน 4 เคยติดต่อ/ใช้บริการอ่ืนๆ ของสถาบันฯ (76.70%)  เมื่อจ าแนกตามสถานะกลุ่มเป้าหมาย 
พบว่า กลุ่มผู้บรรยาย/วิทยากร (Speaker) และกลุ่มผู้รับฟังการบรรยาย (Participant) เคยติดต่อ/ใช้บริการ
อ่ืนๆ ของสถาบันฯ สูงใกล้เคียงกัน (80.00%, 79.59%) ส่วนสถานะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ กลุ่มผู้บริหาร/
เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการติดต่อสูงที่สุด (85.25%) ด้านกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยติดต่อสถาบันวัคซีน 
พบว่า เมื่อจ าแนกตามสถานะกลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่มแขกรับเชิญ (VIP) ไม่เคยติดต่อมากที่สุด (33.33%) 
และเมื่อจ าแนกตามสถานะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พบว่ากลุ่มผู้ใช้บริการวิชาการ/ข้อมูล ไม่เคย
ติดต่อมากที่สุด (25.95%) 
 

แผนภูมิที่ 7.20 กำรติดต่อ/ใช้บริกำรอ่ืนๆ ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
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7.1.15 ควำมพึงพอใจต่อสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
 แผนภูมิที่ 7.21 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมต่อ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (3.64) เมื่อแยกเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นเจ้าหน้าที่มีความ
กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด (3.68) ซึ่งเป็นประเด็นที่มีกลุ่มที่มีความภักดี 
(Promoters) มากที่สุด (68.10%) รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีความสามารถในการให้ข้อมูลครบถ้วน          
ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย (3.61) และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องและเพียงพอผ่าน
ช่องทางต่างๆ (3.55) ส่วนประเด็นช่องทางการติดต่อ/ใช้บริการสะดวก/ง่ายและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
(3.54) และประเด็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องและเพียงพอผ่านช่องทางต่างๆ มี
กลุ่มที่ไม่มีความภักด ี(Detractors) มากที่สุด (2.55%) 
 

แผนภูมิที่ 7.21 ควำมพึงพอใจและดัชนีชี้วัดควำมภักดีของผู้ใช้บริกำรต่อสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
 

 
 

 ตารางที่ 7.7 แสดงให้เห็นว่าเมื่อจ าแนกตามสถานะของกลุ่มเป้าหมาย  พบว่ากลุ่มไม่ระบุ
สถานะมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุด (3.85) ส่วนกลุ่มผู้รับฟังการบรรยาย (Participant) มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจโดยรวมน้อยที่สุด (3.59) โดยในด้านเจ้าหน้าที่กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจมากที่สุด (3.90) ส่วนด้านช่องทางการติดต่อ/ใช้บริการสะดวก/ง่ายและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
น้อยที่สุด (3.49)  และเมื่อจ าแนกตามสถานะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พบว่ากลุ่มผู้ได้รับทุนวิจัย/
ศึกษาต่อ/ด าเนินการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุด (3.79) ส่วนกลุ่มผู้ใช้บริการวิชาการ/ข้อมูลมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรามน้อยที่สุด (3.56) โดยในด้านเจ้าหน้าที่กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจมากท่ีสุด (3.79) ส่วนด้านช่องทางการติดต่อ/ใช้บริการสะดวก/ง่ายและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจน้อยที่สุด (3.45) 
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ตำรำงท่ี 7.7 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อสถำบันวัคซีนแห่งชำติ จ ำแนกตำมสถำนะกลุ่มเป้ำหมำย 
และสถำนะที่เกี่ยวข้องกับสถำบันวัคซีน 

 

 
 

7.1.16 ข้อเสนอแนะต่อกำรติดต่อ/ใช้บริกำรอ่ืนๆ ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
 แผนภูมิที่ 7.22 แสดงข้อเสนอแนะต่อการติดต่อ/ใช้บริการอ่ืนๆ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติที่
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เสนอ คือ การเพ่ิมช่องทางการติดต่อ/ให้ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสาร/
ให้ข้อมูลทาง Facebook  สูงที่สุดเท่ากัน (1.62%) รองลงมาคือ การท าให้วัคซีนราคาถูกลง (0.32%) 
 

แผนภูมิที่ 7.22 ข้อเสนอแนะต่อกำรติดต่อ/ใช้บริกำรอ่ืนๆ ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
 

 
 

7.1.17 ควำมคิดเห็นต่อภำพลักษณ์และข้อเสนอแนะต่อสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
  แผนภูมิที่ 7.23 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ โดย

ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยค่อนข้างสูง ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ – สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีการสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาวัคซีนเพ่ือต่อยอดสู่การผลิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.63) ส่วนพันธกิจ-สถาบันวัคซีนมีการบูรณาการและ
บริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วมและเกิดผลสัมฤทธิ์  มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.52) ส่วนประเด็น
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ยุทธศาสตร์-สถาบันวัคซนีแห่งชาติมีการสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ เป็นประเด็นที่มี
กลุ่มที่มีความภักดี (Promoters) มากที่สุด (63.48%) และประเด็นยุทธศาสตร์-สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีการ
ส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง มีกลุ่มที่ไม่มีความภักดี (Detractors) มากที่สุด 
(4.59%) 
 

แผนภูมิที่ 7.23 ควำมคิดเห็นต่อภำพลักษณ์ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
 

 
 

 ตารางที่ 7.8 แสดงให้เห็นว่าการส ารวจภาพลักษณ์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติผ่านความ
คิดเห็นที่มีต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ เมื่อจ าแนกตามสถานะของกลุ่มเป้าหมาย 
พบว่ากลุ่มผู้จัดนิทรรศการ (Boots) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (3.70) ในประเด็นยุทธศาสตร์-การสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาวัคซีนเพ่ือต่อยอดสู่การผลิต ส่วนกลุ่มไม่ระบุสถานะ มีค่าเฉลี่ยต่ าทีสุ่ด (3.44) ในประเด็นพันธกิจ-การบูร
ณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วม และเกิดผลสัมฤทธิ์ และเมื่อจ าแนกตามสถานะที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พบว่ากลุ่มผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (3.71 
เท่ากัน) ในประเด็นยุทธศาสตร์-การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพ่ือต่อยอดสู่การผลิต และการสนับสนุน
อุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ ส่วนกลุ่มผู้ใช้บริการวิชาการ/ข้อมูล มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด (3.47) ในประเด็นพันธ
กิจ-การบูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วม และเกิดผลสัมฤทธิ์ 
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ตำรำงท่ี 7.8 ควำมคิดเห็นต่อภำพลักษณ์ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ จ ำแนกตำมสถำนะกลุ่มเป้ำหมำย 
และสถำนะที่เกี่ยวข้องกับสถำบันวัคซีน 

 
7.1.18 ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำรของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ  
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติให้มีบทบาท

ในการบริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีน จากแผนภูมิที่ 7.24 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างให้
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานบริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีน สูงที่สุดในเรื่องสนับสนุนการ
ผลิต/จัดหาวัคซีนชนิดต่างๆ มากขึ้นเพ่ือให้ประเทศไทยผลิตเองได้/ราคาถูกลง/วัคซีนเพียงพอ (3.88%) 
รองลงมาคือเรื่องการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่/กิจกรรมให้รับรู้มากข้ึน (1.94%)  

 
แผนภูมิที่ 7.24 ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำร 

ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
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7.2 กำรประชุมรำยหัวข้อ 
 

7.2.1 ข้อมูลทั่วไป 
 แผนภูมิที่ 7.25 แสดงถึงสถานะของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการประชุมรายหัวข้อ พบว่า ส่วน

ใหญ่กว่าครึ่งมีสถานะเป็นกลุ่มผู้รับฟังการบรรยาย (Participant) (68.66%) รองลงมาคือ กลุ่มผู้จัดนิทรรศการ 
(Boots) (18.66%) กลุ่มผู้บรรยาย/วิทยากร (Speaker) (8.02%) กลุ่มแขกรับเชิญ (VIP) (3.17%) และน้อย
ที่สุดคือ กลุ่มไม่ระบุสถานะ (1.49%) 
 
แผนภูมิที่ 7.25 สถำนะของกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ ครั้งท่ี 9 

รำยหัวข้อ   
 

 
 

 และจากแผนภูมิที่ 7.26 กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่ 9 ราย
หัวข้อ ส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมในวันที่ 21 ส.ค. 2562 (42.36%) รองลงมาคือเข้าร่วมประชุมวันที่ 22 ส.ค. 
2562 (36.94%) และน้อยที่สุดคือวันที่ 20 ส.ค. 2562 (20.71%)  
 

แผนภูมิที่ 7.26 วันที่เข้ำร่วมประชุมงำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ ครั้งที่ 9รำยหัวข้อ 
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 จากแผนภูมิที่ 7.27 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมประชุมรายหัวข้อเกือบ 3 ใน 4 เป็นเพศ
หญิง (71.52%) ส่วนที่เหลือเป็นเพศชาย (20.52%) 
 

แผนภูมิที่ 7.27 เพศของผู้เข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ ครั้งที่ 9รำยหัวข้อ 
 

 
 จากแผนภูมิที่ 7.28 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ
ครั้งที่ 9 รายหัวข้อ มากกว่า 1 ใน 4 อายุระหว่าง 31-40 ปี (31.34 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 41-50 ปี 
(26.68%) มากกว่า 50 ปี (21.83%) 25-30 ปี (16.04%) และน้อยที่สุดคืออายุต่ ากว่า 25 ปี (3.36%) 
นอกจากนี้ยังมีบางส่วนที่ไม่ระบุอายุ (0.75%) 
 

แผนภูมิที่ 7.28 อำยุของผู้เข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ ครั้งที่ 9 รำยหัวข้อ 
 

 
 จากแผนภูมิที่ 7.29 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ รายหัวข้อ มากกว่า 1 
ใน 3มีการศึกษาในระดับปริญญาโท (40.67%) รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี (38.06%) ปริญญาเอก 
(20.15%) และน้อยที่สุดคือ ต่ ากว่าปริญญาตรีเท่ากันกับกลุ่มที่ไม่ระบุระดับการศึกษา (0.56%)  
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แผนภูมิที่ 7.29 ระดับกำรศึกษำของผู้เข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ ครั้งที่ 9 รำยหัวข้อ 
 

 
 
 และจากแผนภูมิที่ 7.30 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ รายหัวข้อ ส่วน
ใหญ่มากกว่าครึ่งประกอบอาชีพรับราชการ (58.02%) รองลงมาคือ อาจารย์/บุคลากรสถาบันการศึกษา 
(22.20%) พนักงานบริษัท (9.70%) นักวิจัย (2.99%) นักศึกษา (2.61%) และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (0.93%) 
ตามล าดับ 

 
แผนภูมิที่ 7.30 อำชีพของผู้เข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ ครั้งที่ 9 รำยหัวข้อ 

 

 
 

 ในการประชุมตั้งแต่วันที่ 20-22 ส.ค. 2562 มีหัวข้อการประชุม/การบรรยายสามารถน าเสนอ
ได้ดังตารางที่ 7.9 
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ตำรำงท่ี 7.9 หัวข้อกำรประชุม/กำรบรรยำยในกำรประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ ครั้งท่ี 9 
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7.2.2 ควำมพึงพอใจโดยรวมเปรียบเทียบกับควำมคำดหวังในกำรประชุมรำยหัวข้อ วันที่ 20 ส.ค. 
2562  
 แผนภูมิที่ 7.31 แสดงกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมวันที่ 20 ส.ค. 2562 มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจหัวข้อเรื่องบทเรียนวัคซีน HPV สู่วัคซีนใหม่ในอนาคตในระดับค่อนข้างสูง (3.52) ส่วนหัวข้อเรื่อง
สถานการณ์ด้านวัคซีนและชีววัตถุในประเทศไทยและอาเซียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.46) แต่ก็อยู่ในระดับค่อนข้าง
สูง  เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจกับความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า หัวข้อเรื่องการบูรณาการความ
ร่วมมือสู่ความส าเร็จของการวิจัยพัฒนาวัคซีนไทย มีความพึงพอใจมากกว่าความคาดหวังมากที่สุ ด (50.00%) 
ส่วนหัวข้อเรื่องสถานการณ์ด้านวัคซีนและชีววัตถุในประเทศไทยและอาเซียนมีความพึงพอใจน้อยกว่าความ
คาดหวังมากที่สุด (8.33%) 
 

แผนภูมิที่ 7.31 ควำมพึงพอใจโดยรวมเปรียบเทียบกับควำมคำดหวัง 
ในกำรประชุมรำยหัวข้อ วันที่ 20 ส.ค. 2562 

 

 
 

7.2.3 ควำมพึงพอใจโดยรวมเปรียบเทียบกับควำมคำดหวังในกำรประชุมรำยหัวข้อ วันที่ 21 ส.ค. 
2562 
 แผนภูมิที่ 7.32 แสดงกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมรายหัวข้อ วันที่ 21 ส.ค. 2562 มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจหัวข้อเรื่องงานบริการทดสอบในสัตว์ในระดับสูง (3.86) ส่วนหัวข้อเรื่องมาตรฐานการประกัน
และควบคุมคุณภาพท้ังวัคซีนคนวัคซีนสัตว์และชีววัตถุมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.47) แต่ก็อยู่ในระดับค่อนข้างสูง  เมื่อ
เปรียบเทียบความพึงพอใจกับความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า หัวข้อเรื่องทางออกการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาคอขวดการพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุ มีความพึงพอใจมากกว่าความคาดหวังมากที่สุด (85.71%) 
ส่วนหัวข้อเรื่องมาตรฐานการประกันและควบคุมคุณภาพทั้งวัคซีนคนวัคซีนสัตว์และชีววัตถุมีความพึงพอใจ
น้อยกว่าความคาดหวังมากที่สุด (10.00%) 
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แผนภูมิที่ 7.32 ควำมพึงพอใจโดยรวมเปรียบเทียบกับควำมคำดหวัง 
ในกำรประชุมรำยหัวข้อ วันที่ 21 ส.ค. 2562 

 

 
 

7.2.4 ควำมพึงพอใจโดยรวมเปรียบเทียบกับควำมคำดหวังในกำรประชุมรำยหัวข้อ วันที่ 22 ส.ค. 
2562 
 แผนภูมิที่ 7.33 แสดงกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมรายหัวข้อ วันที่ 22 ส.ค. 2562 มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจหัวข้อเรื่องวิเคราะห์ประเด็นพิษสุนัขบ้าระบาดและความหวังการกวาดล้างโรคในระดับสูง (3.88) 
ส่วนหัวข้อเรื่องNVIFDAตัวช่วยการขึ้นทะเบียนวัคซีนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.36) แต่ก็อยู่ในระดับค่อนข้างสูง  เมื่อ
เปรียบเทียบความพึงพอใจกับความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า หัวข้อเรื่องวัคซีนทางเลือกทุกเพศทุกวัยได้
ประโยชน์ มีความพึงพอใจมากกว่าความคาดหวังมากที่สุด (66.67%) ส่วนหัวข้อเรื่องความก้าวหน้าแผนงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าไม่เป็นไปตามความคาดหวังเลยมากที่สุด (5.00%) 

 

แผนภูมิที่ 7.33 ควำมพึงพอใจโดยรวมเปรียบเทียบกับควำมคำดหวัง 
ในกำรประชุมรำยหัวข้อ วันที่ 22 ส.ค. 2562 
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ควำมพึงพอใจในหัวข้อกำรประชุม วันที่ 20 สิงหำคม 2562 

 
7.2.5 หัวข้อกำรประชุม “กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือสู่ควำมส ำเร็จของกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนไทย 

(กำรเสวนำ)” 
 แผนภูมิที่ 7.34 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อนี้ มีความพึงพอใจ

โดยรวมในระดับค่อนข้างสูง (3.46) และเมื่อพิจารณาในรายประเด็น พบว่าในประเด็นวิทยากรมีความรู้
เชี่ยวชาญและน าเสนอครบถ้วนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.64) รองลงมาคือ เนื้อหาที่น าเสนอน่าสนใจ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน (3.57) วิทยากรบรรยาย/ถ่ายทอดความรู้ชัดเจน เข้าใจง่าย (3.50) และความรู้และ
ประโยชน์ที่ได้รับ น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ (3.48) ตามล าดับ ส่วนประเด็นเอกสารหรือสื่อที่แจกเหมาะสม
ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.38) 

 
แผนภูมิที่ 7.34 ควำมพึงพอใจในหัวข้อกำรประชุม “กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือสู่ควำมส ำเร็จ 

ของกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนไทย (กำรเสวนำ)” 
 

 
 

7.2.6 หัวข้อกำรประชุม “สถำนกำรณ์ด้ำนวัคซีนและชีววัตถุในประเทศไทยและอำเซียน” 
 แผนภูมิที่ 7.35 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อนี้ มีความพึงพอใจ

โดยรวมในระดับค่อนข้างสูง (3.46) และเมื่อพิจารณาในรายประเด็น พบว่าในประเด็นวิทยากรมีความรู้
เชี่ยวชาญและน าเสนอครบถ้วนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.67) รองลงมาคือ วิทยากรบรรยาย/ถ่ายทอดความรู้ชัดเจน 
เข้าใจง่าย และรูปแบบการจัดประชุม เช่น การล าดับการประชุม วิธีการน าเสนอ (3.58 เท่ากัน) เนื้อหาที่
น าเสนอน่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (3.54) และความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ (3.50) ตามล าดับ ส่วนประเด็นระยะเวลาน าเสนอเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.38) 
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แผนภูมิที่ 7.35 ควำมพึงพอใจในหัวข้อกำรประชุม “สถำนกำรณ์ด้ำนวัคซีนและชีววัตถุ 
ในประเทศไทยและอำเซียน” 

 

 
 

7.2.7 หัวข้อกำรประชุม “บทเรียนวัคซีน HPV สู่วัคซีนใหม่ในอนำคต (เสวนำกลุ่มเล็ก)” 
 แผนภูมิที่ 7.36 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อนี้ มีความพึงพอใจ

โดยรวมในระดับค่อนข้างสูง (3.52) และเมื่อพิจารณาในรายประเด็น พบว่าในประเด็นวิทยากรมีความรู้
เชี่ยวชาญและน าเสนอครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.55) รองลงมาคือ เนื้อหาที่น าเสนอน่าสนใจ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ (3.52 เท่ากัน) และวิทยากร
บรรยาย/ถ่ายทอดความรู้ชัดเจน เข้าใจง่าย (3.48) ตามล าดับ ส่วนประเด็นเอกสารหรือสื่อที่แจกเหมาะสม 
ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และรูปแบบการจัดประชุม เช่น การล าดับการประชุม วิธีการน าเสนอ มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.32 เท่ากัน) 

 
แผนภูมิที่ 7.36 ควำมพึงพอใจในหัวข้อกำรประชุม “บทเรียนวัคซีน HPV สู่วัคซีนใหม่ 

ในอนำคต (เสวนำกลุ่มเล็ก)” 
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ควำมพึงพอใจในหัวข้อกำรประชุม วันที่ 21 สิงหำคม 2562 

 
7.2.8 หัวข้อกำรประชุม “มำตรฐำนกำรประกันและควบคุมคุณภำพทั้งวัคซีนคน วัคซีนสัตว์ และ

ชีววัตถุ” 
 แผนภูมิที่ 7.37 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อนี้ มีความพึงพอใจ

โดยรวมในระดับค่อนข้างสูง (3.47) และเมื่อพิจารณาในรายประเด็น พบว่าในประเด็นวิทยากรมีความรู้
เชี่ยวชาญและน าเสนอครบถ้วนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.67) รองลงมาคือ ระยะเวลาน าเสนอเหมาะสม เนื้อหาที่
น าเสนอน่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้ และวิทยากรบรรยาย/ถ่ายทอดความรู้ชัดเจน เข้าใจง่าย (3.52 เท่ากัน) และวิทยากรให้ผู้ฟังซักถามเสนอ
ความเห็นและตอบได้ตรงประเด็น (3.51) ตามล าดับ ส่วนประเด็นเอกสารหรือสื่อที่แจกเหมาะสมช่วย
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.24) 
 

แผนภูมิที่ 7.37 ควำมพึงพอใจในหัวข้อกำรประชุม “มำตรฐำนกำรประกันและควบคุมคุณภำพ 
ทั้งวัคซีนคน วัคซีนสัตว์ และชีววัตถุ” 

 

 
 

7.2.9 หัวข้อกำรประชุม “ควำมก้ำวหน้ำกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนใหม่” 
 แผนภูมิที่ 7.38 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อนี้ มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับค่อนข้างสูง (3.60) และเมื่อพิจารณาในรายประเด็น พบว่าในประเด็นวิทยากรมีความรู้
เชี่ยวชาญและน าเสนอครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.70) รองลงมาคือ เนื้อหาที่น าเสนอน่าสนใจ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน (3.67) ระยะเวลาน าเสนอเหมาะสม (3.63) ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ วิทยากรบรรยาย/ถ่ายทอดความรู้ชัดเจน เข้าใจง่าย และรูปแบบการจัดประชุม เช่น การล าดับ
การประชุม วิธีการน าเสนอ (3.60 เท่ากัน) ตามล าดับ ส่วนประเด็นเอกสารหรือสื่อที่แจกเหมาะสมช่วย
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.48) 
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แผนภูมิที่ 7.38 ควำมพึงพอใจในหัวข้อกำรประชุม “ควำมก้ำวหน้ำกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนใหม่” 
 

 
 

7.2.10 หัวข้อกำรประชุม “Autogenous Vaccine” 
 แผนภูมิที่ 7.39 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อนี้ มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับค่อนข้างสูง (3.67) และเมื่อพิจารณาในรายประเด็น พบว่าในประเด็นวิทยากรมีความรู้
เชี่ยวชาญและน าเสนอครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.80) รองลงมาคือ วิทยากรบรรยาย/ถ่ายทอดความรู้ชัดเจน 
เข้าใจง่าย (3.73) ระยะเวลาน าเสนอเหมาะสม เนื้อหาที่น าเสนอน่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ และรูปแบบการจัดประชุม เช่น การล าดับการ
ประชุม วิธีการน าเสนอ (3.67 เท่ากัน) ตามล าดับ ส่วนประเด็นเอกสารหรือสื่อที่แจกเหมาะสมช่วยเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.31) 
 

แผนภูมิที่ 7.39 ควำมพึงพอใจในหัวข้อกำรประชุม “Autogenous Vaccine” 
 

 
 
 



ส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-งำนงวด 3 – หน้ำ 88 
 

7.2.11 หัวข้อกำรประชุม “กำรประเมินผลกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคทำงระบำดวิทยำ” 
 แผนภูมิที่ 7.40 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อนี้ มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับค่อนข้างสูง (3.67) และเมื่อพิจารณาในรายประเด็น พบว่าในประเด็นวิทยากรมีความรู้
เชี่ยวชาญและน าเสนอครบถ้วน และวิทยากรบรรยาย/ถ่ายทอดความรู้ชัดเจน เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.72 
เท่ากัน) รองลงมาคือ เนื้อหาที่น าเสนอน่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และความรู้และประโยชน์ที่
ได้รับ น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ (3.67 เท่ากัน) ระยะเวลาน าเสนอเหมาะสม และรูปแบบการจัดประชุม เช่น 
การล าดับการประชุม วิธีการน าเสนอ (3.61 เท่ากัน) ตามล าดับ ส่วนประเด็นเอกสารหรือสื่อที่แจกเหมาะสม
ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.39) 
 

แผนภูมิที่ 7.40 ควำมพึงพอใจในหัวข้อกำรประชุม “กำรประเมินผลกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกัน 
โรคทำงระบำดวิทยำ” 

 

 
 

7.2.12 หัวข้อกำรประชุม “พัฒนำกำรงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย” 
 แผนภูมิที่ 7.41 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อนี้ มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับค่อนข้างสูง (3.68) และเมื่อพิจารณาในรายประเด็น พบว่าในประเด็นวิทยากรมีความรู้
เชี่ยวชาญและน าเสนอครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.68) รองลงมาคือ เนื้อหาที่น าเสนอน่าสนใจ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน (3.65) วิทยากรบรรยาย/ถ่ายทอดความรู้ชัดเจน เข้าใจง่าย (3.62) รูปแบบการจัดประชุม 
เช่น การล าดับการประชุม วิธีการน าเสนอ (3.56) และวิทยากรให้ผู้ฟังซักถามเสนอความเห็นและตอบได้ตรง
ประเด็น (3.53) ตามล าดับ ส่วนประเด็นเอกสารหรือสื่อที่แจกเหมาะสมช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.35) 
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แผนภูมิที่ 7.41 ควำมพึงพอใจในหัวข้อกำรประชุม “พัฒนำกำรงำนสร้ำงเสริม 
ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย” 

 

 
7.2.13 หัวข้อกำรประชุม “กำรผลิตและกำรใช้วัคซีนสัตว์ในประเทศไทย” 

 แผนภูมิที่ 7.42 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อนี้ มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับค่อนข้างสูง (3.62) และเมื่อพิจารณาในรายประเด็น พบว่าในประเด็นวิทยากรมีความรู้
เชี่ยวชาญและน าเสนอครบถ้วน วิทยากรบรรยาย/ถ่ายทอดความรู้ชัดเจน เข้าใจง่าย และรูปแบบการจัด
ประชุม เช่น การล าดับการประชุม วิธีการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.69 เท่ากัน) รองลงมาคือ เนื้อหาที่
น าเสนอน่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และวิทยากรให้ผู้ฟังซักถามเสนอความเห็นและตอบได้ตรง
ประเด็น (3.62 เท่ากัน) ระยะเวลาน าเสนอเหมาะสม และความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ (3.54 เท่ากัน) ตามล าดับ ส่วนประเด็นเอกสารหรือสื่อที่แจกเหมาะสมช่วยเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.46) 
 

แผนภูมิที่ 7.42 ควำมพึงพอใจในหัวข้อกำรประชุม “กำรผลิตและกำรใช้วัคซีนสัตว์ในประเทศไทย” 
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7.2.14 หัวข้อกำรประชุม “งำนบริกำรทดสอบในสัตว์” 
 แผนภูมิที่ 7.43 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อนี้ มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับค่อนข้างสูง (3.86) และเมื่อพิจารณาในรายประเด็น พบว่าในประเด็นเนื้อหาที่น าเสนอ
น่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน วิทยากรมีความรู้เชี่ยวชาญและน าเสนอครบถ้วน วิทยากรบรรยาย/
ถ่ายทอดความรู้ชัดเจน เข้าใจง่าย และวิทยากรให้ผู้ฟังซักถามเสนอความเห็นและตอบได้ตรงประเด็น  มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.86 เท่ากัน) รองลงมาคือ ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ และ
รูปแบบการจัดประชุม เช่น การล าดับการประชุม วิธีการน าเสนอ (3.79 เท่ากัน) และระยะเวลาน าเสนอ
เหมาะสม (3.71) ตามล าดับ ส่วนประเด็นเอกสารหรือสื่อที่แจกเหมาะสมช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.38) 
 

แผนภูมิที่ 7.43 ควำมพึงพอใจในหัวข้อกำรประชุม “งำนบริกำรทดสอบในสัตว์” 
 

 
 

7.2.15 หัวข้อกำรประชุม “ทำงออกกำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ คอขวดกำรพัฒนำวัคซีนและ
ชีววัตถุ” 
 แผนภูมิที่ 7.44 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อนี้ มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับค่อนข้างสูง (3.71) และเมื่อพิจารณาในรายประเด็น พบว่าเกือบทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(3.71) เช่น ประเด็นวิทยากรมีความรู้เชี่ยวชาญและน าเสนอครบถ้วน ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ น าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ รูปแบบการจัดประชุม เช่น การล าดับการประชุม วิธีการน าเสนอ หรือเอกสารหรือสื่อที่แจก
เหมาะสมช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เป็นต้น ยกเว้นประเด็นระยะเวลาน าเสนอเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด (3.57) 
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แผนภูมิที่ 7.44 ควำมพึงพอใจในหัวข้อกำรประชุม “ทำงออกกำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ  
คอขวดกำรพัฒนำวัคซีนและชีววัตถุ” 

 

 
 

7.2.16 หั ว ข้ อ ก ำ ร ป ร ะชุ ม  “Critical management for human and animal vaccine 
logistic and cold chain” 
 แผนภูมิที่ 7.45 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อนี้ มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับค่อนข้างสูง (3.50) และเมื่อพิจารณาในรายประเด็น พบว่าในประเด็นระยะเวลาน าเสนอ
เหมาะสม เนื้อหาที่น าเสนอน่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ น าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ วิทยากรมีความรู้เชี่ยวชาญและน าเสนอครบถ้วน วิทยากรบรรยาย/ถ่ายทอดความรู้ชัดเจน 
เข้าใจง่าย และรูปแบบการจัดประชุม เช่น การล าดับการประชุม วิธีการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.44 
เท่ากัน) รองลงมาคือ วิทยากรให้ผู้ฟังซักถามเสนอความเห็นและตอบได้ตรงประเด็น (3.38) ตามล าดับ ส่วน
ประเด็นเอกสารหรือสื่อที่แจกเหมาะสมช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.19) 
 

แผนภูมิที่ 7.45 ควำมพึงพอใจในหัวข้อกำรประชุม “Critical management for human  
and animal vaccine logistic and cold chain” 
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7.2.17 หัวข้อกำรประชุม “ควำมพร้อมโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ปัจจัยสนับสนุนกำรพัฒนำวัคซีนไทย” 
 แผนภูมิที่ 7.46 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อนี้ มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับค่อนข้างสูง (3.55) และเมื่อพิจารณาในรายประเด็น พบว่าในประเด็นวิทยากรมีความรู้
เชี่ยวชาญและน าเสนอครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.65) รองลงมาคือ เนื้อหาที่น าเสนอน่าสนใจ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน (3.60) ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ วิทยากรบรรยาย/
ถ่ายทอดความรู้ชัดเจน เข้าใจง่าย และรูปแบบการจัดประชุม เช่น การล าดับการประชุม วิธีการน าเสนอ (3.50 
เท่ากัน) ตามล าดับ ส่วนประเด็นเอกสารหรือสื่อที่แจกเหมาะสมช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด (3.35) 
 

แผนภูมิที่ 7.46 ควำมพึงพอใจในหัวข้อกำรประชุม “ควำมพร้อมโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
ปัจจัยสนับสนุนกำรพัฒนำวัคซีนไทย” 

 

 
 

ควำมพึงพอใจในหัวข้อกำรประชุม วันที่ 22 สิงหำคม 2562 

 
7.2.18 หัวข้อกำรประชุม “ควำมท้ำทำยของกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคไทยในศตวรรษที่ 21” 

 แผนภูมิที่ 7.47 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อนี้ มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับค่อนข้างสูง (3.46) และเมื่อพิจารณาในรายประเด็น พบว่าในประเด็นวิทยากรมีความรู้
เชี่ยวชาญและน าเสนอครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.68) รองลงมาคือ วิทยากรบรรยาย/ถ่ายทอดความรู้ชัดเจน 
เข้าใจง่าย (3.59) เนื้อหาที่น าเสนอน่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (3.57) วิทยากรให้ผู้ฟังซักถาม
เสนอความเห็นและตอบได้ตรงประเด็น (3.54) ระยะเวลาน าเสนอเหมาะสม และรูปแบบการจัดประชุม เช่น 
การล าดับการประชุม วิธีการน าเสนอ (3.50 เท่ากัน) ตามล าดับ ส่วนประเด็นเอกสารหรือสื่อที่แจกเหมาะสม
ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.35) 
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แผนภูมิที่ 7.47 ควำมพึงพอใจในหัวข้อกำรประชุม “ควำมท้ำทำยของ 
กำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคไทยในศตวรรษที่ 21” 

 

 
 

7.2.19 หัวข้อกำรประชุม “ควำมก้ำวหน้ำแผนงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2019” 
 แผนภูมิที่ 7.48 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อนี้ มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับสูง (3.80) และเมื่อพิจารณาในรายประเด็น พบว่าในประเด็นวิทยากรมีความรู้เชี่ยวชาญและ
น าเสนอครบถ้วน และวิทยากรบรรยาย/ถ่ายทอดความรู้ชัดเจน เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.80 เท่ากัน) 
รองลงมาคือ รูปแบบการจัดประชุม เช่น การล าดับการประชุม วิธีการน าเสนอ (3.79) เนื้อหาที่น าเสนอ
น่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (3.75) ระยะเวลาน าเสนอเหมาะสม และวิทยากรให้ผู้ฟังซักถาม
เสนอความเห็นและตอบได้ตรงประเด็น (3.70 เท่ากัน) ตามล าดับ ส่วนประเด็นความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.65) 
 

แผนภูมิที่ 7.48 ควำมพึงพอใจในหัวข้อกำรประชุม “ควำมก้ำวหน้ำแผนงำน 
สร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2019” 
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7.2.20 หัวข้อกำรประชุม “African Swine Fever Virus” 
 แผนภูมิที่ 7.49 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อนี้ มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับค่อนข้างสูง (3.69) และเมื่อพิจารณาในรายประเด็น พบว่าในประเด็นวิทยากรบรรยาย/
ถ่ายทอดความรู้ชัดเจน เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.75) รองลงมาคือ วิทยากรมีความรู้เชี่ยวชาญและน าเสนอ
ครบถ้วน (3.69) ระยะเวลาน าเสนอเหมาะสม เนื้อหาที่น าเสนอน่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ และรูปแบบการจัดประชุม เช่น การล าดับการประชุม 
วิธีการน าเสนอ (3.63 เท่ากัน) ตามล าดับ ส่วนประเด็นเอกสารหรือสื่อที่แจกเหมาะสมช่วยเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.47) 
 

แผนภูมิที่ 7.49 ควำมพึงพอใจในหัวข้อกำรประชุม “African Swine Fever Virus” 
 

 
 

7.2.21 หัวข้อกำรประชุม “กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร กลไกส ำคัญขับเคลื่อนงำนด้ำนวัคซีน” 
 แผนภูมิที่ 7.50 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อนี้ มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับค่อนข้างสูง (3.71) และเมื่อพิจารณาในรายประเด็น พบว่าในประเด็นวิทยากรมีความรู้
เชี่ยวชาญและน าเสนอครบถ้วน และวิทยากรบรรยาย/ถ่ายทอดความรู้ชัดเจน เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.82 
เท่ากัน) รองลงมาคือ วิทยากรให้ผู้ฟังซักถามเสนอความเห็นและตอบได้ตรงประเด็น (3.71) รูปแบบการจัด
ประชุม เช่น การล าดับการประชุม วิธีการน าเสนอ (3.61) ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ (3.57) และเนื้อหาที่น าเสนอน่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (3.54) ตามล าดับ ส่วน
ประเด็นเอกสารหรือสื่อที่แจกเหมาะสมช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.43) 
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แผนภูมิที่ 7.50 ควำมพึงพอใจในหัวข้อกำรประชุม “กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร  
กลไกส ำคัญขับเคลื่อนงำนด้ำนวัคซีน” 

 

 
 

7.2.22 หั ว ข้ อ ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม  “ Vaccine and immunization for Pandemic influenza 
preparedness (PIP)” 
 แผนภูมิที่ 7.51 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อนี้ มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับค่อนข้างสูง (3.41) และเมื่อพิจารณาในรายประเด็น พบว่าในประเด็นวิทยากรมีความรู้
เชี่ยวชาญและน าเสนอครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.55) รองลงมาคือ วิทยากรบรรยาย/ถ่ายทอดความรู้ชัดเจน 
เข้าใจง่าย (3.52) วิทยากรให้ผู้ฟังซักถามเสนอความเห็นและตอบได้ตรงประเด็น (3.46) เนื้อหาที่น าเสนอ
น่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้  และ
รูปแบบการจัดประชุม เช่น การล าดับการประชุม วิธีการน าเสนอ  (3.41) ตามล าดับ ส่วนประเด็นเอกสารหรือ
สื่อที่แจกเหมาะสมช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.25) 
 

แผนภูมิที่ 7.51 ควำมพึงพอใจในหัวข้อกำรประชุม “Vaccine and immunization for  
Pandemic influenza preparedness (PIP)” 
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7.2.23 หัวข้อกำรประชุม “วิเครำะห์ประเด็นพิษสุนัขบ้ำระบำด และควำมหวังกำรกวำดล้ำงโรค” 
 แผนภูมิที่ 7.52 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อนี้ มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับค่อนข้างสูง (3.88) และเมื่อพิจารณาในรายประเด็น พบว่าในประเด็นความรู้และประโยชน์ที่
ได้รับน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ วิทยากรมีความรู้เชี่ยวชาญและน าเสนอครบถ้วน วิทยากรบรรยาย/ถ่ายทอด
ความรู้ชัดเจน เข้าใจง่าย และรูปแบบการจัดประชุม เช่น การล าดับการประชุม วิธีการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(3.94 เท่ากัน) รองลงมาคือ เนื้อหาที่น าเสนอน่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (3.88) และ วิทยากร
ให้ผู้ฟังซักถามเสนอความเห็นและตอบได้ตรงประเด็น (3.82) ตามล าดับ ส่วนประเด็นระยะเวลาน าเสนอ
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.59) 
 

แผนภูมิที่ 7.52 ควำมพึงพอใจในหัวข้อกำรประชุม “วิเครำะห์ประเด็นพิษสุนัขบ้ำระบำด  
และควำมหวังกำรกวำดล้ำงโรค” 

 

 
7.2.24 หัวข้อกำรประชุม “NVIFDA ตัวช่วยกำรขึ้นทะเบียนวัคซีนและยำยุคใหม่” 

 แผนภูมิที่ 7.53 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อนี้ มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับค่อนข้างสูง (3.36) และเมื่อพิจารณาในรายประเด็น พบว่าในประเด็นวิทยากรมีความรู้
เชี่ยวชาญและน าเสนอครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.55) รองลงมาคือ วิทยากรให้ผู้ฟังซักถามเสนอความเห็น
และตอบได้ตรงประเด็น (3.45) ระยะเวลาน าเสนอเหมาะสม เนื้อหาที่น าเสนอน่าสนใจ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และวิทยากรบรรยาย/ถ่ายทอดความรู้ชัดเจน เข้าใจง่าย (3.36 เท่ากัน)  และเอกสารหรือ
สื่อที่แจกเหมาะสมช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ (3.30) ตามล าดับ  ส่วนประเด็นความรู้และประโยชน์ที่
ได้รับน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ และรูปแบบการจัดประชุม เช่น การล าดับการประชุม วิธีการน าเสนอ มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.27 เท่ากัน) 
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แผนภูมิที่ 7.53 ควำมพึงพอใจในหัวข้อกำรประชุม “NVIFDA ตัวช่วยกำรขึ้นทะเบียน 
วัคซีนและยำยุคใหม่” 

 

 
7.2.25 หัวข้อกำรประชุม “วัคซีนทำงเลือกทุกเพศทุกวัยได้ประโยชน์” 

 แผนภูมิที่ 7.54 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อนี้ มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับค่อนข้างสูง (3.76) และเมื่อพิจารณาในรายประเด็น พบว่าในประเด็นวิทยากรมีความรู้
เชี่ยวชาญและน าเสนอครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.90) รองลงมาคือ เนื้อหาที่น าเสนอน่าสนใจ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน (3.86) ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้  วิทยากรบรรยาย/
ถ่ายทอดความรู้ชัดเจน เข้าใจง่าย และรูปแบบการจัดประชุม เช่น การล าดับการประชุม วิธีการน าเสนอ (3.81 
เท่ากัน) ตามล าดับ ส่วนประเด็นเอกสารหรือสื่อที่แจกเหมาะสมช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด (3.71) 
 

แผนภูมิที่ 7.54 ควำมพึงพอใจในหัวข้อกำรประชุม “วัคซีนทำงเลือกทุกเพศทุกวัยได้ประโยชน์” 
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7.2.26 ข้อเสนอแนะต่อกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรรำยหัวข้อในครั้งต่อไป 
 แผนภูมิที่ 7.55 แสดงข้อเสนอแนะต่อการจัดงานประชุมฯ รายหัวข้อในครั้งต่อไป โดยกลุ่ม
ตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมรายหัวข้อส่วนใหญ่ที่ให้ข้อเสนอแนะมากที่สุด 3 ล าดับแรก เห็นว่าควรก าหนด
ระยะเวลาประชุมให้มากขึ้นเพ่ือให้เหมาะสมกับเนื้อหา/มีเวลาซักถาม (3.36%) ควรมีเนื้อหาที่น่าสนใจในการ
เข้าร่วมประชุมครั้งต่อไป (2.99%) และเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบเอกสาร/ไฟล์ให้ดาวน์
โหลด (2.61%) 
 

แผนภูมิที่ 7.55 ข้อเสนอแนะต่อกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรรำยหัวข้อในครั้งต่อไป 
 

 
 

และเมื่อจ าแนกข้อเสนอแนะเป็นรายวันของการน าเสนอและเป็นรายหัวข้อเป็นดังนี้ (ตารางที่ 7.10-
12) 
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ตำรำงท่ี 7.10 ข้อเสนอแนะต่อกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรรำยหัวข้อในครั้งต่อไปในกำรประชุมวิชำกำร
วัคซีนแห่งชำติ ครั้งที่ 9 ประจ ำวันที่ 20 ส.ค. 2562 

 

 
 

ตำรำงท่ี 7.11 ข้อเสนอแนะต่อกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรรำยหัวข้อในครั้งต่อไปในกำรประชุมวิชำกำร
วัคซีนแห่งชำติ ครั้งที่ 9 ประจ ำวันที่ 21 ส.ค. 2562 
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ตำรำงท่ี 7.12 ข้อเสนอแนะต่อกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรรำยหัวข้อในครั้งต่อไปในกำรประชุมวิชำกำร
วัคซีนแห่งชำติ ครั้งที่ 9 ประจ ำวันที่ 22 ส.ค. 2562 
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บทท่ี 8 
สรุปผลและวิเครำะหก์ำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร 

ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ และข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำ 
ปรับปรุงกำรให้บริกำรของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 

 

8.1 สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ซึ่ง
ด าเนินการกับกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการส าคัญ จ านวน 15 คน กลุ่มผู้ได้รับ
การสนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีน จ านวน 16 คน และกลุ่มผู้ใช้บริการวิชาการ จ านวน 309 คน โดยการ
สัมภาษณ์และใช้แบบสอบถาม ซึ่งผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

8.1.1 ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ (สวช.) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในระดับค่อนข้างสูง (3.66) และพบว่า
ค่าดัชนีชี้วัดความภักดีของกลุ่มที่มีความภักดี (Promoters) มีจ านวนมากที่สุด (70.39%)  

 
8.1.2 กลุ่มผูบ้ริหำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในโครงกำรส ำคัญ  
 กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการส าคัญ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับค่อนข้างสูง  (3.75) ด้านการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด 
(3.93) โดยเป็นกลุ่มที่มีความภักดี (Promoters) มากที่สุด (100.00%) ด้านที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
ด้านการสนับสนุนด้านงบประมาณ/ทุนสนับสนุน/พัฒนาระบบงาน (3.44) และด้านการคัดเลือก/เกณฑ์การเข้า
ร่วมโครงการเป็นด้านที่มีกลุ่มที่ไม่มีความภักดี (Detractors) มากที่สุด (14.29%) เมื่อเปรียบเทียบความพึง
พอใจกับความคาดหวัง พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากกว่าความคาดหวังทั้งในภาพรวมและรายด้าน ด้าน
ภาพลักษณ์ของสถาบันฯ ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งประเด็นวิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(3.54) ส่วนพันธกิจ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.15) 

 
8.1.3 กลุ่มผูไ้ด้รับกำรสนับสนุนทุนวิจัยด้ำนวัคซีน 

 กลุ่มผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีน ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการสนับสนุน
ทุนวิจัยในด้านต่างๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (3.62) ด้านการรับสมัคร การพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับ
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ทุน และการแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด (3.69 เท่ากัน) ด้านที่ได้รับความพึง
พอใจน้อยที่สุด คือ ขอบเขต/เงื่อนไขการสนับสนุน/รับสมัครทุน (3.50) ส่วนด้านการรับสมัคร การพิจารณา
คัดเลือกผู้ได้รับทุน และการแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก จะเป็นกลุ่มที่มีความภักดี (Promoters) มากที่สุด 
(68.75% เท่ากัน) ส่วนขอบเขต/เงื่อนไขการสนับสนุน/รับสมัครทุนเป็นด้านที่มีกลุ่มที่ ไ ม่มีความภักดี 
(Detractors) มากที่สุด (6.25%) เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจกับความคาดหวัง พบว่า ในภาพรวมมีความ
พึงพอใจมากกว่าความคาดหวังเท่ากันกับมีความพึงพอใจเท่ากับความคาดหวัง (50.00% เท่ากัน) ด้าน
ภาพลักษณ์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งประเด็นวิสัยทัศน์ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.69) ยุทธศาสตร์-สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ และ
ยุทธศาสตร์-สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีการสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ  มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด (3.27 เท่ากัน) ส่วนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์-สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน
เพ่ือต่อยอดสู่การผลิต เป็นประเด็นที่มีกลุ่มที่มีความภักดี (Promoters) มากที่สุด (75.00% เท่ากัน) 
 

8.1.4 กลุ่มผู้ใช้บริกำรวิชำกำร  
 ภาพรวมการประชุม ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดงานประชุม  วิชาการฯ 
ตามสถานะของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (3.61) เมื่อแยกตามสถานะกลุ่มเป้าหมายพบว่า กลุ่ม 
ผู้รับฟังการบรรยาย (Participant) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.73) และเป็นกลุ่มที่มีความภักดี (Promoters) (72.73%) 
ส่วนตามสถานะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ พบว่า กลุ่มผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(3.74) และเป็นกลุ่มที่มีความภักดี (Promoters) (73.77%) เมื่อเปรียบความพึงพอใจกับความคาดหวัง พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ตามสถานะกลุ่มเป้าหมาย โดยในภาพรวมมากกว่าครึ่งมีความพึงพอใจ
เท่ากับความคาดหวัง (55.05%) กลุ่มผู้บรรยาย/วิทยากร (Speaker) มีความพึงพอใจมากกว่าความคาดหวัง
มากที่สุด (56.00%) เมื่อจ าแนกตามสถานะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวัคซีน พบว่า ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานมีความพึงพอใจมากกว่าความคาดหวังมากที่สุด (54.10%) ด้านภาพลักษณ์ของ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยค่อนข้างสูง ซึ่งยุทธศาสตร์ – สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีการ
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพ่ือต่อยอดสู่การผลิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.63) ส่วนพันธกิจ-สถาบันวัคซีนมี
การบูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วมและเกิดผลสัมฤทธิ์  มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.52) 
ยุทธศาสตร์-สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีการสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ เป็นประเด็นที่มี
กลุ่มที่มีความภักดี (Promoters) มากที่สุด (63.48%) และยุทธศาสตร์-สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีการส่งเสริมการ
จัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง มีกลุ่มที่ไม่มีความภักดี (Detractors) มากที่สุด (4.59%) 
 
 
 

8.2 วิเครำะห์กำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
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จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  เมื่อน ามาวิเคราะห์

พบว่า ทุกกลุ่มจะมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้บริการอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย 3.61-3.75) ซึ่ง
อาจสรุปรวมได้ว่าการบริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการได้เป็น
อย่างดี อย่างไรก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะพบว่า แต่ละกลุ่มยังคงมีด้านที่มีความพึงพอใจน้อยกว่า
ด้านอ่ืนๆ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความพึงพอใจกับความคาดหวัง พบว่า มีเพียงกลุ่มผู้บริหารเท่านั้นที่มี
ความพึงพอใจมากกว่าความคาดหวัง ส่วนอีก 2 กลุ่มเพียงแค่เท่ากับความคาดหวัง การที่ผลการส ารวจความ
พึงพอใจเป็นเช่นนี้ อาจเป็นผลมาจากการที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีการด าเนินงานในลักษณะเช่นนี้มาอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นบทบาทที่สถาบันฯ ต้องด าเนินการอยู่แล้ว จึงท าให้สามารถด าเนินการได้เป็นอย่างดี 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ทุกกลุ่ม นอกจากนี้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของสถาบันยังมี
ส่วนช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับทุกกลุ่มผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี ดังนั้นอาจกล่าวโดยรวมได้ว่า การพัฒนา
เพ่ือยกระดับการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ควรเป็นการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ในด้านที่ผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าประเด็นที่ทุกกลุ่มมีความพึงพอใจน้อย 
จะเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับบทบาทของแต่ละกลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในโครงการส าคัญ เป็นกลุ่มที่เน้นการด าเนินงานในบทบาทการได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ จึงให้ความส าคัญกับการสนับสนุน โดยเฉพาะในด้านงบประมาณ/ทุนสนับสนุน/พัฒนาระบบงาน ที่
มักจะเป็นข้อจ ากัดของการสนับสนุนอยู่แล้ว จึงส่งผลต่อความพึงพอใจที่ให้ในระดับน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ 

ส่วนกลุ่มผู้รับทุนวิจัยด้านวัคซีน เป็นกลุ่มที่ต้องมีการสมัครเข้ามาเพ่ือขอรับการพิจารณาคัดเลือก
เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทุน ดังนั้นด้านขอบเขต/เงื่อนไขการสนับสนุน/รับสมัครทุนจึงเป็นด้านที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจมากที่สุด และจะได้รับความพึงพอใจน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ เนื่องจากเป็นข้อจ ากัดอีกเช่นกันในด้าน
การสนับสนุน โดยเฉพาะในด้านงบประมาณของสถาบันฯ ที่จะต้องบริหารจัดการในการสนับสนุนให้สอดคล้อง
กับงบประมาณที่มีอยู่ 

ทางด้านกลุ่มผู้ใช้บริการวิชาการ ซึ่งเน้นไปที่งานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ เป็นกลุ่มที่ต้องมีการ
สมัครลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมงาน และส่วนใหญ่มีค่ าใช้จ่าย ดังนั้นจึงมีความคาดหวังสูงพอสมควรจาก
กระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม โดยด้านการแจ้งตอบกลับผู้เข้าร่วมประชุม และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกเป็นด้านที่เป็นจุดอ่อน เนื่องจากเป็นด้านที่เป็นบทบาทในการให้บริการของสถาบันฯ กับ
ผู้รับบริการกลุ่มนี้มากที่สุด จึงส่งผลท าให้ทั้งสองด้านนี้มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของการจัดงานประชุม
วิชาการวัคซีนแห่งชาติในครั้งนี้ 

ส่วนด้านภาพลักษณ์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พบว่า ทุกกลุ่มเห็นด้วยกับภาพลักษณ์ของสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติในทุกด้าน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของความเห็นในระดับค่อนข้างสูง แต่ก็ยังมีบ้างด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า
ด้านอ่ืนๆ ซึ่งอาจเป็นผลของความสัมพันธ์ตามบทบาทที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อสถาบันวัคซีนแห่งชาติ โดยกลุ่ม
ผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการส าคัญ จะมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในประเด็นพันธกิจน้อยกว่า
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ประเด็นอ่ืนๆ เพราะเป็นบทบาทท่ีมีความสัมพันธ์ในการด าเนินงานระหว่างกัน ส่วนกลุ่มผู้รับทุนวิจัยด้านวัคซีน 
จะมีเห็นด้วยน้อยกว่าในประเด็นยุทธศาสตร์ เพราะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกลุ่มผู้รับทุนมากกว่า
ประเด็นอ่ืนๆ และกลุ่มผู้ใช้บริการวิชาการจะเห็นด้วยน้อยกว่ากับประเด็นพันธกิจ อาจเป็นเพราะกลุ่มนี้มีที่มา
หลากหลาย จึงให้ความส าคัญกับการพิจารณาประเด็นพันธกิจของสถาบันฯ มากกว่าประเด็นอ่ืนๆ 
 

8.3 ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำรของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ สามารถ
น ามาสรุปเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ดังนี้ 

 
8.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
 ด้ำนพันธกิจ- สถำบันวัคซีนมีกำรบูรณำกำรและบริหำรจัดกำรงำนด้ำนวัคซีนอย่ำงมีส่วนร่วม 

และเกิดผลสัมฤทธิ์ 
- สถำบันวัคซีนแห่งชำติควรมีควำมเข้มแข็งมำกขึ้น ในกำรเป็นผู้น ำกำรจัดกำรด้ำน

วัคซีน โดยใช้การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 
2561 ซึ่งควรมีความชัดเจนในรายละเอียดการด าเนินการต่างๆ 

- การวิจัยและพัฒนาด้านวัคซีนต้องใช้เวลาและทุน ดังนั้นควรมีกำรสนับสนุนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

- นโยบำย basics research ควรมีต่อ และด ำเนินกำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาและเตรียมความพร้อม 

- สถำบันควรมีควำมชัดเจนในเชิงวิชำกำรให้มำกขึ้น เช่น มีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญประจ า 
มีหน่วยวิจัยของสถาบัน 

 ด้ำนยุทธศำสตร์ - สถำบันวัคซีนแห่งชำติมีกำรส่งเสริมกำรจัดกำรวัคซีนให้มีควำมเพียงพอ
และต่อเนื่อง 

- ควรท ำควำมเข้ำใจกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมบทบำทของสถำบันฯ ที่เป็นไปตาม 
พ.ร.บ. เพ่ือให้สถาบันฯ สามารถด าเนินการต่างๆ และสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน 

- ควรผลักดันให้ เกิด pool procurement เ พ่ือน าไปสู่การบรรลุ เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ 

- ควรสร้ำงควำมเป็นรูปธรรมในการด าเนินงานที่ชัดเจนตามที่ยุทธศาสตร์ก าหนดไว้ 
- ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำ Data เพื่อพยำกรณ์กำรใช้วัคซีน 
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- ควรมีการเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกร ทรัพยำกร โดยการท าแผนหรือ check list 
ความต้องการ หรือสิ่งที่เราต้องมีส าหรับการจัดการวัคซีนในประเทศและแผนในการท า
ให้เพียงพอกับการจัดการในประเทศ 

 ด้ำนยุทธศำสตร์ – สถำบันวัคซีนแห่งชำติมีกำรสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่
กำรผลิต 

- ควรพิจารณาควำมเป็นไปได้ของวัคซีนแต่ละชนิดในกำรพัฒนำต่อยอด 
- ควรผลักดันให้เกิดกำรสนับสนุนทุนให้มีอย่ำงเพียงพอและต่อเนื่อง 
- ควรมีกำร pool resource ต่ำงๆ เข้ำด้วยกันระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 

โดยเฉพาะด้านงบประมาณ 
- ควรเน้นการสนับสนุนในทุกข้ันตอนของกำรพัฒนำจนถึงกำรผลิต 
- ควรมีความชัดเจนในเป้ำหมำยวัคซีนที่จะด ำเนินกำรสนับสนุน 
- สนับสนุนเครือข่ำยที่มีความพร้อมในการพัฒนาวัคซีน 
- ควรสร้ำงผู้เชี่ยวชำญ นักวิชำกำรด้ำนวัคซีนของตนเอง 

 ด้ำนยุทธศำสตร์ – สถำบันวัคซีนแห่งชำติมีกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนในประเทศ 
- ควรประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ให้งบ ผู้ใช้งบ 

หรือหน่วยงานที่ออกกฎการใช้งบ ให้เข้ำถึงรำคำที่ผู้ผลิตในอุตสำหกรรมวัคซีนอยู่ได้ 
เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ 

- ควรจะมีข้ันตอนที่ balance ให้มีกฎหมำยรองรับ มีกฎระเบียบที่ถูกต้องรองรับ  
- ควรเพิ่มกำรสนับสนุนให้กับภำคเอกชน และควรเป็นการสนับสนุนอย่างจริงจัง ซึ่งหาก

มีข้อติดขัดประการใด สถาบันฯ จะต้องเป็นหน่วยงานที่เข้าไปแก้ไขข้อติดขัดเหล่านั้น 
- การท าวัคซีนเป็นธุรกิจที่ต้องเริ่มด้วยการลงทุน ไม่สามารถใช้กลไกตลาดเป็นตัววัด

ความส าเร็จ จึงควรสนับสนุนตำมควำมเป็นจริง รำคำวัคซีนต้องเป็นไปตำมจริง 
- ควรให้ควำมส ำคัญกับมำตรฐำนในอุตสำหกรรมวัคซีน 
- ควรสนับสนุนและส่งเสริมกำรลงทุนทำงด้ำนห้องทดลองส าหรับงานวิจัยวัคซีน 
- ควรมีความชัดเจนในด้ำนเป้ำหมำยและระยะเวลำในการด าเนินงาน 

 ด้ำนยุทธศำสตร์ – สถำบันวัคซีนแห่งชำติมีกำรสนับสนุนกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนวัคซีนของ
ประเทศ 

- สถาบันวัคซีนแห่งชาติควรเป็นกลไกที่ประสำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในประเทศ เช่น 
หน่วยงานที่ดูแลพัสดุภายในประเทศ ผู้ให้งบประมาณ ผู้ก าหนดราคา เป็นต้น 

- มีแนวทางผลักดันเพ่ือสนับสนุนด้ำนครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนวัคซีน  
- ควรด ำเนินงำนตำมกรอบนโยบำยของสถำบันที่มีกำรก ำหนดไว้ใน พ.ร.บ. เช่น หน่วย

วิจัย การระดมทุน การกู้เงิน เป็นต้น 
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- ควรสนับสนุนกำรศึกษำทำงด้ำนวัคซีนในมิติต่ำงๆ 
  
8.3.2 ข้อเสนอแนะต่อกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ 

- กำรประสำนงำนกับผู้เข้ำร่วมกำรประชุมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกำรแจ้ง/ตอบกลับยืนยัน
กำรเข้ำร่วม ควรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ ชัดเจน และรวดเร็ว ทั้งช่องทางการ
ประสานงาน การใช้ระบบอัตโนมัติและการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

- กำรก ำหนดเวลำในแต่ละช่วงของกำรประชุม ควรค ำนึงถึงเนื้อหำในแต่ละหัวข้อเรื่อง 
ที่อาจมีมากน้อยแตกต่างกัน ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่ก าหนดในการประชุม 

- กำรก ำหนดประเด็นหลักและหัวข้อเรื่องย่อยในกำรประชุมแต่ละปี โดยให้มีกำรเสนอ
ควำมคิดเห็นใน Website ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติล่วงหน้ำ พร้อมทั้งแนะน า
วิทยากร เพ่ือให้หัวข้อเหล่านั้นตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมอย่างแท้จริง 

- เอกสำรประกอบกำรประชุม ควรมีแจกหรือให้ดำวน์โหลดในทุกหัวข้อ ก่อนกำร
ประชุม ซึ่งอาจแตกต่างกับท่ีน าเสนอจริงเล็กน้อยก็ได้ 

- คุณภำพของอำหำรและเครื่องดื่มในกำรประชุม ควรเพิ่มคุณภำพและพิจำรณำให้
เหมำะสม เช่น รสชาติ สุขอนามัย ข้อจ ากัดทางศาสนา และควรแบ่งเวลาในช่วงการ
รับประทานอาหารให้เหมาะสม 

- สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ในกำรประชุม ควรมีควำมพร้อม ตอบสนองผู้เข้ำร่วม
กำรประชุมได้ตำมสมควร เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ท คอมพิวเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ เป็นต้น 
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ภำคผนวก 
- แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งท่ี 9 (ภาพรวม) 
- แบบส ารวจความพึงพอใจต่อหัวข้อการประชุม/บรรยายในงานประชุมวิชาการวัคซีน

แห่งชาติ ครั้งท่ี 9 
- แนวค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกความพึงพอใจต่อสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กลุ่มผู้ได้รับการ

สนับสนุนทุนวิจัย/ทุนศึกษาต่อ/ทุนด าเนินการ 
- แนวค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกความพึงพอใจต่อสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กลุ่มผู้บริหารของ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในโครงการส าคัญ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ ครั้งที่ 9 (ภำพรวม) 
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วันที่ 20 - 22 สิงหำคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ ำ กรุงเทพมหำนคร 
 
เรียน ท่ำนผู้เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ คร้ังท่ี 9 
 ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ก าหนดแนวทางการประเมินหน่วยงานของรัฐท่ีจัดตั้ง
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่ถูกจ าแนกให้ถือว่าเป็นองค์การมหาชน โดยก าหนดตัวช้ีวัดในประเด็นการส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการขององค์การ  
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติจึงจัดท าโครงการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมอบหมายให้หน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัท ไอดีเสิร์ช จ ากัด ด าเนินการ ซึ่งหนึ่งในงานที่ต้อง
ด าเนินการคือ การส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติที่มีต่อสถาบัน เพื่อน าข้อมูลไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป 
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบส ารวจฉบับนี้ เพื่อประเมินภำพรวมกำร
จัดงำนแบบส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ คร้ังท่ี 9 ซึ่งใช้เวลาตอบประมาณ 15 นาที  
 หลังจากท่ีท่านตอบค าถามเรียบร้อยแล้ว กรุณำส่งแบบส ำรวจกับเจ้ำหน้ำท่ี ณ จุดลงทะเบียน เพ่ือรับของท่ีระลึก 
 

ขอแสดงความนับถือ  
 

หมำยเลขลงทะเบียนเข้ำร่วมงำนของท่ำนคือ    
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
 

1.1 เพศ     1. ชาย    2. หญิง  
1.2 อำย ุ   1.  ต่ ากว่า 25 ปี  2. 25-30 ปี  3. 31-40 ปี  
   4.  41-50 ปี  5. มากกว่า 50 ปี 
1.3 ระดับกำรศึกษำสูงสุด  
 1. ต่ ากว่าปริญญาตร ี  2. ปริญญาตร ี   3. ปริญญาโท   
 4. ปริญญาเอก   5. อื่นๆ (โปรดระบุ)      
1.4 อำชีพ  
 1. รับราชการ   2. พนักงานบริษัท  3. อาจารย์/บุคลากรสถาบันการศกึษา 
 4. นักวิชาการอิสระ   5. นักศึกษา  6. อื่นๆ (โปรดระบุ)________________ 
1.5 ชื่อหน่วยงำนทีส่ังกัด (โปรดระบุ) ________________________________________________ 
1.6 ต ำแหน่ง (โปรดระบุ) __________________________________________________________ 
1.7 กรุณำระบุสถำนะของท่ำนทีเ่กี่ยวข้องกับสถำบันวัคซีนแห่งชำติ  (ค าตอบเดียว) 
 1. ผู้บริหาร/เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันวัคซีน 
 2. ผู้ไดร้ับทุนวิจัย/ทุนศึกษาต่อ/ทนุด าเนินการ 
 3. ผู้ใช้บริการวิชาการ/ข้อมลูของสถาบันวัคซีน 
 4. อื่นๆ (โปรดระบุ)________________ 
 
1.8 กรุณำระบุวันที่ท่ำนได้เข้ำร่วมงำนประชุมวชิำกำรวัคซีนแห่งชำติ คร้ังท่ี 9 (ตอบได้หลำยข้อ) 
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 1. วันท่ี 20 สิงหาคม 2562 
 2. วันท่ี 21 สิงหาคม 2562 
 3. วันท่ี 22 สิงหาคม 2562 
 

ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจ ควำมคำดหวัง ควำมไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะ 
ต่องำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ ครั้งที่ 9  

 

2.1 จำกคะแนน 1-4 คะแนน ท่ำนให้คะแนนควำมพึงพอใจต่อภำพรวมของกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ 
คร้ังท่ี 9 ที่จัดโดยสถำบันวัคซีนแห่งขำติ ในแต่ละเร่ืองต่อไปนี้ในระดับใด  

ควำมพึงพอใจต่องำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ คร้ังที่ 9 
ที่จัดโดยสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 

พึงพอใจ
มำก 
(4) 

พึงพอใจ 
(3) 

พึงพอใจ
น้อย 
(2) 

ไม่พึง
พอใจเลย 

(1) 

ไม่มีควำม 
เห็น 
(99) 

ด้ำนกำรประชำสัมพันธก์ำรจัดงำน (กระบวนกำร/ขั้นตอน) 
1) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์งานให้
ทราบล่วงหน้า 

4 3 2 1 99 

2) ข้อมูลในการประชาสมัพันธ์มีความชัดเจน ครอบคลุม
รายละเอียดต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่น สถานท่ี ระยะเวลา หัวข้อ
การประชุม การลงทะเบยีน เป็นตน้ 

4 3 2 1 99 

3) ช่องทางในการติดต่อเจ้าหน้าทีส่ะดวกและเพียงพอ  4 3 2 1 99 
ด้ำนกำรประชำสัมพันธก์ำรจัดงำน (เจ้ำหน้ำที่) 

4) เจ้าหน้าท่ีมคีวามสามารถในการให้ข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน 
เข้าใจได้ง่าย (กรณีที่มีการติดต่อกบัเจ้าหน้าที่) 

4 3 2 1 99 

5) เจ้าหน้าท่ีมคีวามกระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ เช่น ให้ข้อมูล
รวดเร็ว สุภาพ เป็นต้น (กรณีทีม่ีการติดต่อกับเจ้าหนา้ที่) 

4 3 2 1 99 

6) ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน
ประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ คร้ังท่ี 9 

4 3 2 1 99 

ด้ำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม (กระบวนกำร/ขั้นตอน) 

7) ขั้นตอนการลงทะเบียนมคีวามสะดวก ไม่ยุ่งยาก 4 3 2 1 99 
8) แบบฟอร์มการลงทะเบยีนมีรายละเอยีดทีชั่ดเจน เข้าใจง่าย 4 3 2 1 99 

9) ช่องทางการช าระเงินค่าร่วมประชุมสะดวก รวดเร็ว 4 3 2 1 99 
10) ช่องทางในการติดต่อเจ้าหน้าที่สะดวกและเพียงพอ  4 3 2 1 99 

ด้ำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม (เจ้ำหน้ำที่) 
11) เจ้าหน้าท่ีมีความสามารถในการให้ข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน 
เข้าใจได้ง่าย (กรณีที่มีการติดต่อกบัเจ้าหน้าที่) 

4 3 2 1 99 

12) เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ เช่น ให้
ข้อมูลรวดเร็ว สภุาพ เป็นต้น (กรณีที่มีการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี) 

4 3 2 1 99 
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ควำมพึงพอใจต่องำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ คร้ังที่ 9 
ที่จัดโดยสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 

พึงพอใจ
มำก 
(4) 

พึงพอใจ 
(3) 

พึงพอใจ
น้อย 
(2) 

ไม่พึง
พอใจเลย 

(1) 

ไม่มีควำม 
เห็น 
(99) 

13) ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อขั้นตอนกำรลงทะเบียนเข้ำ
ร่วมงำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ คร้ังท่ี 9 

4 3 2 1 99 

ด้ำนกำรแจ้งตอบกลับผู้เข้ำร่วมประชุม (กระบวนกำร/ขั้นตอน) 
14) ช่องทางในการตอบกลับผู้เข้าร่วมประชุมสะดวก  4 3 2 1 99 

15) ความเหมาะสมของระยะเวลาที่แจ้งกลับหลังจาก
ลงทะเบียนเรียบร้อย 

4 3 2 1 99 

16) ข้อมูลที่แจ้งตอบรับการร่วมประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน 4 3 2 1 99 
17) ช่องทางในการติดต่อเจ้าหน้าที่สะดวกและเพียงพอ  4 3 2 1 99 
ด้ำนกำรแจ้งตอบกลับผู้เข้ำร่วมประชุม (เจ้ำหน้ำที่) 

18) เจ้าหน้าท่ีมีความสามารถในการให้ข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน 
เข้าใจได้ง่าย (กรณีที่มีการติดต่อกบัเจ้าหน้าที่) 

4 3 2 1 99 

19) เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ เช่น ให้
ข้อมูลรวดเร็ว สภุาพ เป็นต้น (กรณีที่มีการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี) 

4 3 2 1 99 

20) ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อขั้นตอนกำรแจ้งตอบกลับ
ผู้เข้ำร่วมประชุมงำนประชมุวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ คร้ังท่ี 9 

4 3 2 1 99 

ด้ำนคุณภำพองกำรจัดประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ คร้ังที่ 9  
21) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดประชุมวิชาการ
วัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (จัดประชุมวันท่ี 20-22 ส.ค.) 

4 3 2 1 99 

22) รูปแบบโดยรวมในการจัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 9 เช่น การจัดกิจกรรม นิทรรศการ เป็นต้น 

4 3 2 1 99 

23) ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากเนื้อหาในงานประชุมที่
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได ้

4 3 2 1 99 

24) วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการ
ถ่ายทอดได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 

4 3 2 1 99 

25) เจ้าหน้าท่ีมีความสามารถในการให้ข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน 
เข้าใจได้ง่าย (กรณีที่มีการติดต่อกบัเจ้าหน้าที่) 

4 3 2 1 99 

26) เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ เช่น ให้
ข้อมูลรวดเร็ว สภุาพ เป็นต้น  

4 3 2 1 99 

27) ควำมพึงพอใจต่อระยะเวลำ รูปแบบและเนื้อหำวิชำกำร
ในงำนประชุมวชิำกำรวัคซีนแห่งชำติ คร้ังท่ี 9  

4 3 2 1 99 

ด้ำนควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
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ควำมพึงพอใจต่องำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ คร้ังที่ 9 
ที่จัดโดยสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 

พึงพอใจ
มำก 
(4) 

พึงพอใจ 
(3) 

พึงพอใจ
น้อย 
(2) 

ไม่พึง
พอใจเลย 

(1) 

ไม่มีควำม 
เห็น 
(99) 

28) สถานท่ีจัดประชุมมีความเหมาะสม เช่น รองรับผู้ร่วม
ประชุมได้ มีป้ายบอกทาง ที่จอดรถเพียงพอ เดินทางสะดวก สิ่ง
อ านวยความสะดวกเพียงพอ เป็นต้น 

4 3 2 1 99 

29) อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการจดัประชุมเพียงพอ พร้อมใช้
งาน เช่น โปรเจคเตอร ์ไมโครโฟน เป็นต้น 

4 3 2 1 99 

30) เอกสารหรือสื่อท่ีแจกในการประชุมมีความเหมาะสม ช่วย
เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจมากขึ้น 

4 3 2 1 99 

31) คุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ความเพียงพอ ความ
สะอาด รสชาติ เป็นต้น 

4 3 2 1 99 

32) ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในงำนประชมุ
วิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ คร้ังท่ี 9 

4 3 2 1 99 

33) ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรจัดงำนประชุมวิชำกำร
วัคซีนแห่งชำติ คร้ังท่ี 9 (ต้ังแต่ประชำสัมพันธ์ ลงทะเบียน 

และกำรจัดงำน) 

4 3 2 1 99 

 

 

มำกกว่ำ
ควำม

คำดหวัง 
(4) 

เท่ำกับ
ควำม

คำดหวัง 
(3) 

น้อยกว่ำ
ควำม

คำดหวัง 
(2) 

ไม่เป็นไป
ตำมควำม

คำดหวังเลย 
(1) 

ไม่มี
ควำมเห็น 

(99) 

34) ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรจัดงำนประชุมวิชำกำร
วัคซีนแห่งชำติ คร้ังท่ี 9 เมื่อเปรียบเทียบกับควำม

คำดหวังของท่ำนก่อนเข้ำร่วมประชุม 

 4  3  2  1  

35) สำเหตุที่พึงพอใจ “มำกกว่ำ” ควำมคำดหวัง      
36) สำเหตุที่พึงพอใจ “น้อยกว่ำ” ควำมคำดหวัง      
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2.2 จำกกำรเข้ำร่วมงำนประชมุวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ คร้ังท่ี 9 นี้ มีอะไรทีท่ำนรู้สึก “ไม่พึงพอใจหรือพบปัญหำ” บ้ำง 

 
 
 
 

2.3 ท่ำนมีข้อเสนอแนะอะไรบ้ำงต่อกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติในครั้งต่อไป  

 
 
 
 

ส่วนที่ 3 ควำมพึงพอใจและข้อเสนอแนะต่อสถำบันวัคซีนแห่งชำติ  
 
3.1 นอกเหนือจำกกำรงำนประชมุวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติคร้ังนี้ ในปี 2562 ท่ำนเคยติดต่อ/ใช้บริกำรอื่นๆ ของสถำบัน
วัคซีนแห่งชำติหรือไม่  
 1. เคยติดต่อ/ใช้บริการอื่นๆ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (กรุณาตอบค าถามข้อต่อไป) 
 2. ไม่เคยติดต่อ/ใช้บริการอื่นๆ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (กรุณาข้ามไปตอบค าถามส่วนท่ี 4) 
 

3.2 จำกคะแนน 1-4 คะแนน ท่ำนให้คะแนนควำมพึงพอใจจำกกำรติดต่อ/ใช้บริกำรอื่นๆ ของสถำบันวัคซีนแห่งขำติ ใน
แต่ละเร่ืองต่อไปนี้ในระดับใด  

ควำมพึงพอใจต่อสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
พึงพอใจ
มำก (4) 

พึงพอใจ 
(3) 

พึงพอใจ
น้อย (2) 

ไม่พึงพอใจ
เลย (1) 

ไม่มีควำม 
เห็น (99) 

1) ช่องทางการติดต่อ/ใช้บริการสะดวก/ง่าย และเพียงพอ  4 3 2 1 99 
2) การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่เปน็ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและ
เพียงพอผ่านช่องทางต่างๆ 

4 3 2 1 99 

3) เจ้าหน้าท่ีมคีวามสามารถในการให้ข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน 
เข้าใจได้ง่าย (กรณีที่มีการติดต่อเจา้หน้าท่ี)  

4 3 2 1 99 

4) เจ้าหน้าท่ีมคีวามกระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ เช่น ให้ข้อมูล
รวดเร็ว สุภาพ เป็นต้น (กรณีทีม่ีการติดต่อกับเจ้าหนา้ที่) 

4 3 2 1 99 

5) ควำมพึงพอใจโดยรวมจำกกำรติดต่อ/ใช้บริกำรอื่นๆ ของ
สถำบันวัคซีนแห่งชำติ 

4 3 2 1 99 

 

3.3 ท่ำนมีข้อเสนอแนะอะไรบ้ำงต่อกำรติดต่อ/ใช้บริกำรอื่นๆ ของสถำบันวัคซีนแห่งขำติ 
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ส่วนที่ 4 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
 

4.1 จำกคะแนน 1-4 คะแนน ท่ำนให้คะแนนควำมคิดเห็นต่อกำรแสดงบทบำทของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ ในแต่ละเร่ือง
ต่อไปนี้ ในระดับใด  

ควำมคิดเห็นต่อสถำบันวัคซีนแห่งชำติ  
 

เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง (4) 

เห็นด้วย 
(3) 

ไม่เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง (1) 

ไม่มีควำม 
เห็น (99) 

(วิสัยทัศน์ปี 2560-2564)  
1) สถาบันวัคซีนแห่งชาตมิีการบรหิารจัดการให้ประเทศ
มีความมั่นคงดา้นวัคซีน 

4 3 2 1 99 

พันธกิจ      
2) สถาบันวัคซีนมีการบรูณาการและบรหิารจดัการงาน
ด้านวัคซีนอย่างมสี่วนร่วม และเกดิผลสัมฤทธ์ิ 

4 3 2 1 99 

ยุทธศำสตร์      
3) สถาบันวัคซีนแห่งชาตมิีการส่งเสริมการจัดการวัคซีน
ให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง 

4 3 2 1 99 

4) สถาบันวัคซีนแห่งชาตมิีการสนบัสนุนการวิจัยพัฒนา
วัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลติ 

4 3 2 1 99 

5) สถาบันวัคซีนแห่งชาตมิีการสนบัสนุนอุตสาหกรรม
วัคซีนในประเทศ 

4 3 2 1 99 

6) สถาบันวัคซีนแห่งชาตมิีการสนบัสนุนการบริหาร
ทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ 

4 3 2 1 99 

 

4.2 ท่ำนมีข้อเสนอแนะอะไรบ้ำงเพ่ือปรับปรุง/พัฒนำกำรด ำเนินงำนของสถำบันวัคซีนให้มีบทบำทในกำรบริหำรจัดกำรให้
ประเทศมีควำมมั่นคงด้ำนวัคซีน   

 
 
 
 

 

กรุณำส่งแบบส ำรวจคืน ณ จุดลงทะเบียนเพื่อรับของท่ีระลึกจำกเจ้ำหน้ำที่ 
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แบบส ำรวจควำมพึงพอใจต่อหัวข้อกำรประชุม/บรรยำยในงำนประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ ครั้งที่ 9 
วันที่ 20 - 22 สิงหำคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ ำ กรุงเทพมหำนคร 

 
เรียน ท่ำนผู้เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ คร้ังท่ี 9 
 ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ก าหนดแนวทางการประเมินหน่วยงานของรัฐท่ีจัดตั้ง
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่ถูกจ าแนกให้ถือว่าเป็นองค์การมหาชน โดยก าหนดตัวช้ีวัดในประเด็นการส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการขององค์การ  
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติจึงจัดท าโครงการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวัคซี นแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมอบหมายให้หน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัท ไอดีเสิร์ช จ ากัด ด าเนินการ ซึ่งหนึ่งในงานที่ต้อง
ด าเนินการคือ การส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติที่มีต่อสถาบัน เพื่อน าข้อมูลไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป 
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบส ารวจซึ่งใช้เวลาตอบประมาณ 5 นาที 
จากนั้นกรุณำแสดงภำพหน้ำท่ีท่ำนส่งแบบส ำรวจเรียบร้อยกับเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ไอดีเสิร์ช จ ำกัด เพ่ือรับของท่ีระลึก 
 

ขอแสดงความนับถือ  
 

หมำยเลขลงทะเบียนเข้ำร่วมงำนของท่ำนคือ    
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
 

o หำกท่ำนเคยตอบค ำถำมขอ้มูลทั่วไปในแบบส ำรวจฉบับก่อนหน้ำนี้ กรุณำข้ำมไปตอบค ำถำม
ส่วนที่ 2 เลย 

o หำกท่ำนยังไม่เคยตอบแบบส ำรวจในงำนน้ีมำก่อน กรุณำตอบค ำถำมส่วนที่ 1 ด้วย  
 

1.1 เพศ      1. ชาย     2. หญิง  
1.2 อำย ุ    1.  ต่ ากว่า 25 ปี   2. 25-30 ปี   3. 31-40 ปี  
    4.  41-50 ปี    5. มากกว่า 50 ปี 
1.3 ระดับกำรศึกษำสูงสุด  
  1. ต่ ากว่าปริญญาตร ี   2. ปริญญาตร ี    3. ปริญญาโท   
  4. ปริญญาเอก    5. อื่นๆ (โปรดระบุ)      
1.4 อำชีพ  
  1. รับราชการ   2. พนักงานบริษัท  3. อาจารย/์บุคลากรสถาบันการศึกษา 
  4. นักวิชาการอิสระ  5. นักศึกษา   6. อื่นๆ (โปรดระบุ)________________ 
1.5 ชื่อหน่วยงำนทีส่ังกัด (โปรดระบุ) ______________________________________________________ 
1.6 ต ำแหน่ง (โปรดระบุ) _____________________________________________________________ 
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ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังต่อกำรประชุมรำยหัวข้อ 
 

2.1 กรุณำระบุหัวข้อเร่ืองที่ท่ำนเข้ำร่วมประชุม/รับฟังกำรบรรยำยเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจ (ค ำตอบเดียว) 
วันอังคำรที่ 20 สิงหำคม     

 09.00-10.00 น. ห้อง Mayfair B+C ปาฐกถา: พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีน โอกาสการพัฒนาวัคซีนไทยอยา่งยั่งยืน 

 10.30-12.00 น. ห้อง Mayfair B+C การบูรณาการความร่วมมือสู่ความส าเร็จของการวจิัยพัฒนาวัคซีนไทย (การเสวนา) 

 13.00-14.00 น. ห้อง Mayfair B สถานการณ์ด้านวัคซีนและชีววัตถุในประเทศไทยและอาเซียน 

 13.00-14.00 น. ห้อง Mayfair C บทเรียนวัคซีน HPV สู่วัคซีนใหม่ในอนาคต (เสวนากลุ่มเล็ก) 

วันพุธที่ 21 สิงหำคม     

 09.00-10.30 น. ห้อง Mayfair A Plenary: มาตรฐานการประกันและควบคุมคุณภาพทั้งวัคซีนคน วัคซีนสัตว์ และชีววัตถุ 

 11.00-12.30 น. ห้อง Mayfair A ความก้าวหนา้การวิจัยพัฒนาวัคซีนใหม่ 

 11.00-12.30 น. ห้อง Mayfair B Autogenous Vaccine 

 11.00-12.30 น. ห้อง Mayfair C การประเมินผลการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทางระบาดวิทยา 

 13.30–15.00 น. ห้อง Mayfair A พัฒนาการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย 

 13.30–15.00 น. ห้อง Mayfair B การผลิตและการใช้วัคซีนสัตว์ในประเทศไทย 

วันพุธที่ 21 สิงหำคม     

 13.30–15.00 น. ห้อง Mayfair C งานบริการทดสอบในสัตว ์

 15.30-16.30 น. ห้อง Mayfair A ทางออกการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา คอขวดการพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุ 

 15.30-16.30 น. ห้อง Mayfair B Critical management for human and animal vaccine logistic and cold chain 

 15.30-16.30 น. ห้อง Mayfair C ความพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยสนบัสนุนการพัฒนาวัคซีนไทย 

วันพฤหัสบดีที ่22 สิงหำคม     

 09.00-10.30 น. ห้อง Mayfair A Plenary: ความท้าทายของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไทยในศตวรรษที่ 21 

 11.00-12.00 น. ห้อง Mayfair A ความก้าวหนา้แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2019 

 11.00-12.00 น. ห้อง Mayfair B African Swine Fever Virus 

 11.00-12.00 น. ห้อง Mayfair C การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลไกส าคัญขับเคลื่อนงานด้านวัคซีน 

 13.00–14.30 น. ห้อง Mayfair A Vaccine and immunization for Pandemic influenza preparedness (PIP) 

 13.00–14.30 น. ห้อง Mayfair B วิเคราะห์ประเด็นพิษสุนัขบา้ระบาด และความหวังการกวาดล้างโรค 

 13.00–14.30 น. ห้อง Mayfair C NVIFDA ตัวช่วยการขึ้นทะเบียนวัคซีนและยายุคใหม่ 

 15.00-16.30 น. ห้อง Mayfair A วัคซีนทางเลือกทุกเพศทุกวยัได้ประโยชน์ 
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2.2 จำกคะแนน 1-4 คะแนน ท่ำนให้คะแนนควำมพึงพอใจต่อหัวข้อที่ท่ำนเข้ำร่วมประชุม/ฟังกำรบรรยำย (หัวข้อที่ตอบ
ในข้อ 2.1) ในแต่ละเร่ืองต่อไปนี้ในระดับใด  

ควำมพึงพอใจต่อหัวข้อทีเ่ข้ำร่วมประชุม/รับฟังกำร
บรรยำย (หัวข้อที่ตอบในข้อ 2.1) 

พึงพอใจ
มำก 
(4) 

พึงพอใจ 
 

(3) 

พึงพอใจ
น้อย 
(2) 

ไม่พึง
พอใจเลย 

(1) 

ไม่มี
ควำมเห็น 

(99) 

1) ระยะเวลาในการน าเสนอ/บรรยายเหมาะสม/ไม่ยาวหรือ
สั้นเกินไป เป็นต้น 

 4  3  2  1  

2) เอกสารหรือสื่อท่ีแจกในการประชุมมีความเหมาะสม ช่วย
เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจมากขึ้น 

 4  3  2  1  

3) เนื้อหาที่น าเสนอ/บรรยายน่าสนใจ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 4  3  2  1  

4) ความรู้และประโยชน์ที่ไดร้ับจากเนื้อหาท่ีน าเสนอ/บรรยาย
ที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้  

 4  3  2  1  

5) วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่บรรยายและ
น าเสนอ/บรรยายครบถ้วนตามสาระส าคัญของหัวข้อ 

 4  3  2  1  

6) วิทยากรบรรยาย/ถ่ายทอดความรู้ได้ชัดเจน เข้าใจง่าย  4  3  2  1  
7) วิทยากรเปดิโอกาสให้ผู้เข้าฟังได้มีส่วนร่วมซักถาม เสนอ
ความคิดเห็นและสามารถตอบข้อซักถามไดต้รงประเด็น 

 4  3  2  1  

8) รูปแบบการจัดประชุม เช่น การล าดบัการประชุม วิธีการ
น าเสนอเนื้อหา/ความรู้ เป็นต้น 

 4  3  2  1  

9) ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรประชุม/บรรยำยในหัวข้อ
นี้ (หัวข้อที่ตอบในข้อ 2.1) 

 4  3  2  1  

 

 

มำกกว่ำ
ควำม

คำดหวัง 
(4) 

เท่ำกับ
ควำม

คำดหวัง 
 

(3) 

น้อยกว่ำ
ควำม

คำดหวัง 
(2) 

ไม่เป็นไป
ตำม
ควำม

คำดหวัง
เลย 
(1) 

ไม่มี
ควำมเห็น 

(99) 

10) ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรประชุม/บรรยำยใน
หัวข้อนี้ (หัวข้อที่ตอบในข้อ 2.1) เมื่อเปรียบเทียบกับควำม

คำดหวังของท่ำนก่อนเข้ำร่วมประชุมหัวข้อนี ้

 4  3  2  1  
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 

3.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงกำรประชุมรำยหัวข้อในครั้งต่อไป  
……………………………………............................................................................................................................................................. 
……………………………………............................................................................................................................................................. 
……………………………………............................................................................................................................................................. 
……………………………………............................................................................................................................................................. 

 
กรุณำแสดงภำพหน้ำส่งแบบส ำรวจนี้ เพื่อรับของที่ระลึกจำกเจ้ำหน้ำที ่
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แนวค ำถำมสัมภำษณ์เชิงลึกควำมพึงพอใจต่อสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 

กลุ่มผู้ได้รับกำรสนับสนุนทุนวิจัย/ทุนศึกษำต่อ/ทุนด ำเนินกำร (16 รำย) 
 
ค ำแนะน ำตัวของพนักงำนสัมภำษณ์ 
 สวัสดีค่ะ/ครับ ดิฉัน/ผม เป็นพนักงำนสัมภำษณ์ของบริษัท ไอดีเสิร์ช จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทประเมินภำยนอกที่ได้รับ
มอบหมำยจำกสถำบันวัคซีนแห่งชำติให้ด ำเนินงำนส ำรวจพึงพอใจต่อกำรสนับสนุนทุนวิจัย/ทุนศึกษำต่อ/ทุนด ำเนินกำร
ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ ประจ ำปี 2562 เพื่อน าไปพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติให้บรรลุตามเป้าหมาย
และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ  
 ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขออนุญาตนัดหมายเข้าพบท่าน เพื่อสอบถามความคิดเห็น โดยใช้เวลาประมำณ 1 ชั่วโมง  
(พนักงานสัมภาษณ์ : บันทึกผลการนัดหมายทุกครั้ง คือ ผู้ที่ติดต่อด้วย เบอร์โทรศัพท์ ผลการติดต่อ) 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภำษณ์ 
 

1.1 เพศ (บันทึกเอง) 1. ชาย    2. หญิง  
1.2 อำย ุ   1.  ต่ ากว่า 25 ปี  2. 25-30 ปี  3. 31-40 ปี  
   4.  41-50 ปี  5. มากกว่า 50 ปี 
1.3 ระดับกำรศึกษำสูงสุด  
 1. ต่ ากว่าปริญญาตร ี 2. ปริญญาตร ี   3. ปริญญาโท   
 4. ปริญญาเอก  5. อื่นๆ (โปรดระบุ)      
1.4 อำชีพ (บันทึกเอง) 
 1. รับราชการ  2. พนักงานบริษัท  3. อาจารย์/บุคลากรสถาบันการศกึษา 
 4. นักวิชาการอิสระ  5. นักศึกษา  6. อื่นๆ (โปรดระบุ)________________ 
1.5 ชื่อหน่วยงำนทีส่ังกัด (บันทึกเอง) ________________________________________________________ 
1.6 ต ำแหน่ง (บันทึกเอง) _________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-งำนงวด 3 – หน้ำ 120 
 

ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจ ควำมคำดหวังและข้อเสนอแนะต่อกำรสนับสนุนทุนวิจัย/ทุนศึกษำต่อ/ทุน
ด ำเนินงำน 

 

2.1 ประเภทของทุนที่ท่ำน/หน่วยงำนของท่ำนได้รับกำรสนับสนุน (บันทึกเองจากข้อมูลของสถาบันวัคซีน) 
ล าดับ ชื่อโครงการ 
ทุนสนับสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน (8 ทุน)  
1 กำรกระตุ้นให้เกิดกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในหนูสำยพันธุ์ BALB/c ของโปรตีนลูกผสม enterovirus A71 subgenotype B5 ประเทศไทย 

(ปีที่ 1) 
2 กำรพัฒนำกำรผลิตและสูตรส่วนผสมของวัคซีนป้องกันโรคไข้ซิกำวัคซีนป้องกันโรคไข้ซิกำชนิดเชื้อตำยในโรงงำนขนำดเล็กขั้นทดลอง 

(Pilot plant) 
3 กำรพัฒนำและเปรียบเทียบประสิทธภิำพต ำรับวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีกับช่องทำงกำรบริหำรเข้ำสู่ร่ำงกำย (ปีที่ 1)  
4 กำรพัฒนำวัคซีนชนิดเชื้อตำยไวรัสซิกำโดยวิธฉีำยรังสี (ปีที่ 1) 
5 โครงกำรวิจัยและพัฒนำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำชนิดเชื้อตำยในเซลล์ เพำะเลี้ยง (Vero cell) ส ำหรับคนในระดับห้องปฏิบัติกำร  
6 กำรส ำรวจควำมชุกของภูมิต้ำนทำนต่อเชื้อไวรัสซิกำในประชำกรทัว่ไป ประเทศไทย พ.ศ. 2561 
7  กำรพัฒนำกำรทดสอบตวัแทนเพื่อใช้ส ำหรับกำรประเมินประสิทธิภำพของวัคซีนบีซีจีในกำรป้องกันวัณโรค (ปีที่ 1) 
8 กำรศึกษำภูมิคุ้มกันด้ำนแอนติบอดีต่อแอนติเจนของเชื้อวัณโรคที่แยกระหวำ่งกำรตอบสนองต่อวัคซีนหรือกำรตอบสนองต่อกำรติด

เช้ือวัณโรค 
ทุนด าเนินงาน  
1 กำรพัฒนำกลไกกำรส่งเสริมควำมครอบคลุมของวัคซีนในเด็กอำยุ 0-5 ปี ในพื้นที่ 4 จังหวัดชำยแดนใต ้ 
2 กำรสนับสนุนทุนกำรฝึกงำนดำ้นวัคซีนส ำหรับนักศึกษำเภสัชศำสตร์ ระดับปริญญำตรีชั้นปีที่ 6 
3 กำรสนับสนุนทุนกำรฝึกงำนดำ้นวัคซีนส ำหรับนักศึกษำเภสัชศำสตร์ ระดับปริญญำตรีชั้นปีที่ 6 
4 กำรสนับสนุนทุนกำรฝึกงำนดำ้นวัคซีนส ำหรับนักศึกษำเภสัชศำสตร์ ระดับปริญญำตรีชั้นปีที่ 6 
5 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเพิ่มควำมเชี่ยวชำญเฉพำะดำ้นแกบุ่คลำกรในสำขำวิศวกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ระดับปริญญำตรี มจธ 
6 กำรสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรสู่ควำมเชี่ยวชำญด้ำนระบบควบคุมคุณภำพแก่โรงงำนต้นแบบผลิตยำชวีวัตถกุึ่งอุตสำหกรรม 
7 โครงกำรตำมแผนปฏิบัตกิำรเร่งรัดงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ตอนล่ำงของประเทศไทย ปี 2562 
ทุนศึกษาต่อ  
1 ทุนศึกษำต่อระดับปริญญำโท ตำ่งประเทศ 
2 ทุนศึกษำต่อระดับปริญญำโทต่ำงประเทศ  
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2.2 จำกขอบเขตในกำรด ำเนินงำนสนับสนุนทุนของสถำบันวัคซีน ต้ังแต่กำรประชำสัมพันธ์ กำรรับสมัคร กำร

คัดเลือก กำรประกำศผล กำรท ำสัญญำ กำรติดตำมผลกำรให้ทุน ตลอดจนกำรติดต่อประสำนงำนกับทำงสถำบันฯ ท่ำนมี
ควำมคิดเห็นว่ำกำรสนับสนุนทุนด้ำน (จำกค ำตอบข้อ 2.1) ที่ท่ำนได้รับ มีจุดเด่น หรือมีอุปสรรค ปัญหำ ตลอดจนข้อควร
ปรับปรุงส ำหรับกำรด ำเนินงำนสนับสนุนทุนต่อไป อย่ำงไรบ้ำง 
 

ประเด็นกำรสนับสนุนตำมทุนที่ได้รับ 
(จำกค ำตอบข้อ 2.1) 

จุดเด่นของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ อุปสรรค ปัญหำ ข้อควรปรับปรุง 

1. . กระบวนการ/ขั้นตอนและการ
ประชาสมัพันธ์การสนับสนุนทุน 
ก าหนดการรับสมัครและบริการของ
เจ้าหน้าท่ีสถาบนัวัคซีนแห่งชาต ิ

  

2. กระบวนการ/ขั้นตอนการรบัสมัคร 
คุณสมบัติของผูร้ับทุน วิธีการขอรบัทุน 
และบริการของเจ้าหน้าท่ีสถาบันวคัซีน
แห่งชาติ 

  

3. กระบวนการ/ขั้นตอนการพิจารณา
คัดเลือกผู้ได้รับทุนและบริการของ
เจ้าหน้าท่ีสถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ

  

4. กระบวนการ/ขั้นตอนการแจ้งผล
การพิจารณาคัดเลือกและบริการของ
เจ้าหน้าท่ีสถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ

  

5. . กระบวนการ/ขั้นตอนการตดิตาม
ผลการสนับสนุนทุนและบริการของ
เจ้าหน้าท่ีสถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ

  

6. ขอบเขต/เงื่อนไขในการสนับสนุน/
รับสมคัรทุน 

  

7. อื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น (ตาม
ความคิดเห็นของผู้ไดร้ับทุน) 
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2.3 จำกคะแนน 1-4 คะแนน ท่ำนให้คะแนนพึงพอใจและควำมคำดหวังต่อกำรด ำเนินงำนสนับสนุนทุนด้ำน (จำกค ำตอบ
ข้อ 2.1) ของสถำบันวัคซีนแห่งขำติ ในแต่ละเร่ืองต่อไปนี้ในระดับใด (ตรวจสอบคะแนนให้สอดคล้องกับจุดเด่น จุดด้อย) 

ควำมพึงพอใจ พึงพอใจมำก 
(4) 

พึงพอใจ 
(3) 

พึงพอใจน้อย 
(2) 

ไม่พึงพอใจเลย 
(1) 

ไม่มีควำมเห็น 
(99) 

ควำมพึงพอใจเปรียบเทียบ
กับควำมคำดหวัง 

มำกกว่ำควำม
คำดหวัง (4) 

เท่ำกับควำม
คำดหวัง (3) 

น้อยกว่ำควำม
คำดหวัง (2) 

ไม่เป็นไปตำมควำม
คำดหวังเลย (1) 

ไม่มีควำมเห็น 
(99) 

 

ประเภททุน (จำกค ำตอบข้อ 2.1) 
1. ทุนสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำวัคซีน 2. ทุนศึกษำต่อ 3. ทุนด ำเนินกำร  

ควำมพึงพอใจ 
ควำมพึงพอใจเปรียบเทียบ

กับควำมคำดหวัง 

1. กระบวนการ/ขั้นตอนและการประชาสมัพันธ์การสนับสนุนทุน 
ก าหนดการรับสมัครและบริการของเจ้าหน้าท่ีสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

  

เร่ืองที่ “ไม่พึงพอใจ/ให้คะแนน 1-2/ 
สาเหตุ/อุปสรรค/ปัญหาที่ท าให ้“น้อยกว่า/ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง” 

  

2. กระบวนการ/ขั้นตอนการรบัสมัคร คณุสมบตัิของผู้รับทุน วิธีการขอรับ
ทุน และบริการของเจ้าหน้าท่ีสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

  

เร่ืองที่ “ไม่พึงพอใจ/ให้คะแนน 1-2/ 
สาเหตุ/อุปสรรค/ปัญหาที่ท าให ้“น้อยกว่า/ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง” 

  

3. กระบวนการ/ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้ไดร้ับทุนและบริการของ
เจ้าหน้าท่ีสถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ

  

เร่ืองที่ “ไม่พึงพอใจ/ให้คะแนน 1-2/ 
สาเหตุ/อุปสรรค/ปัญหาที่ท าให ้“น้อยกว่า/ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง” 

  

4. กระบวนการ/ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกและบริการของ
เจ้าหน้าท่ีสถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ

  

เร่ืองที่ “ไม่พึงพอใจ/ให้คะแนน 1-2/ 
สาเหตุ/อุปสรรค/ปัญหาที่ท าให ้“น้อยกว่า/ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง” 

  

5. กระบวนการ/ขั้นตอนการตดิตามผลการสนับสนุนทุนและบริการของ
เจ้าหน้าท่ีสถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ

  

เร่ืองที่ “ไม่พึงพอใจ/ให้คะแนน 1-2/ 
สาเหตุ/อุปสรรค/ปัญหาที่ท าให ้“น้อยกว่า/ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง” 

  

6. ขอบเขต/เงื่อนไขในการสนับสนุน/รับสมัครทุน   
เร่ืองที่ “ไม่พึงพอใจ/ให้คะแนน 1-2/ 

สาเหตุ/อุปสรรค/ปัญหาที่ท าให ้“น้อยกว่า/ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง” 
  

7. ภำพรวมกำรสนับสนุนทนุด้ำน (จำกค ำตอบข้อ 2.1) ของสถำบัน
วัคซีนแห่งขำติ 
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ส่วนที่ 3 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
 

3.1 จำกคะแนน 1-4 คะแนน ในฐำนะผู้รับบริกำรสนับสนุนทุนท่ำนให้คะแนนกำรด ำเนินงำนตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศำสตร์ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ ในแต่ละเร่ืองต่อไปนี้ ในระดับใด  

ควำมคิดเห็นต่อสถำบันวัคซีนแห่งชำติ  
 

เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง (4) 

เห็นด้วย 
(3) 

ไม่เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง (1) 

ไม่มีควำม 
เห็น (99) 

(วิสัยทัศน์ปี 2560-2564) 1) สถาบันวัคซีนแห่งชาติมี
การบริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีน 

4 3 2 1 99 

พันธกิจ      

2) สถาบันวัคซีนมีการบรูณาการและบรหิารจดัการงาน
ด้านวัคซีนอย่างมสี่วนร่วม และเกดิผลสัมฤทธ์ิ 

4 3 2 1 99 

ยุทธศำสตร์      
3) สถาบันวัคซีนแห่งชาตมิีการส่งเสริมการจัดการวัคซีน
ให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง 

4 3 2 1 99 

4) สถาบันวัคซีนแห่งชาตมิีการสนบัสนุนการวิจัยพัฒนา
วัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลติ 

4 3 2 1 99 

5) สถาบันวัคซีนแห่งชาตมิีการสนบัสนุนอุตสาหกรรม
วัคซีนในประเทศ 

4 3 2 1 99 

6) สถาบันวัคซีนแห่งชาตมิีการสนบัสนุนการบริหาร
ทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ 

4 3 2 1 99 

 
3.2 ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง เพ่ือให้สถำบันวัคซีนแห่งชำติด ำเนินงำนได้ตอบสนองตำมยุทธศำสตร์ต่อไปนี้ 

ยุทธศำสตร์ ข้อเสนอแนะ  
 

1) การส่งเสรมิการจัดการวัคซีนให้มี
ความเพียงพอและต่อเนื่อง 

 
 

2) การสนบัสนุนการวิจัยพัฒนาวคัซีน
เพื่อต่อยอดสู่การผลิต 

 
 

3) การสนบัสนุนอุตสาหกรรมวัคซนีใน
ประเทศ 

 
 

4) การสนบัสนุนการบริหารทรัพยากร
ด้านวัคซีนของประเทศ 

 
 

 

 

พนักงำนสัมภำษณ์ : ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน มอบของท่ีระลึก กล่ำวขอบคุณ 
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แนวค ำถำมสัมภำษณ์เชิงลึกควำมพึงพอใจต่อสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 

กลุ่มผู้บริหำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในโครงกำรส ำคัญ (15 รำย) 
 
ค ำแนะน ำตัวของพนักงำนสัมภำษณ์ 
 สวัสดีค่ะ/ครับ ดิฉัน/ผม เป็นพนักงำนสัมภำษณ์ของบริษัท ไอดีเสิร์ช จ ำกัด ซ่ึงได้รับมอบหมำยจำกสถำบันวัคซีน
แห่งชำติให้ด ำเนินงำนส ำรวจพึงพอใจของผู้บริหำรหรือผู้รับผิดชอบหลักในโครงกำรส ำคัญและผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนิน
โครงกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำนของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ ประจ ำปี 2562 เพื่อน าไปพัฒนาการ
ให้บริการและการด าเนินงานของสถาบันฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ  
 ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขออนุญาตนัดหมายเข้าพบท่าน เพื่อสอบถามความคิดเห็น โดยใช้เวลาประมำณ 1 ชั่วโมง  
(พนักงานสัมภาษณ์ : บันทึกผลการนัดหมายทุกครั้ง คือ ผู้ที่ติดต่อด้วย เบอร์โทรศัพท์ ผลการติดต่อ) 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภำษณ์ 
 

1.1 เพศ (บันทึกเอง) 1. ชาย    2. หญิง  
1.2 อำย ุ   1.  ต่ ากว่า 25 ปี  2. 25-30 ปี  3. 31-40 ปี  
   4.  41-50 ปี  5. มากกว่า 50 ปี 
1.3 ระดับกำรศึกษำสูงสุด  
 1. ต่ ากว่าปริญญาตร ี 2. ปริญญาตร ี   3. ปริญญาโท   
 4. ปริญญาเอก  5. อื่นๆ (โปรดระบุ)      
1.4 อำชีพ (บันทึกเอง) 
 1. รับราชการ  2. พนักงานบริษัท  3. อาจารย์/บุคลากรสถาบันการศกึษา 
 4. นักวิชาการอิสระ  5. นักศึกษา  6. อื่นๆ (โปรดระบุ)________________ 
1.5 ชื่อหน่วยงำนทีส่ังกัด (บันทึกเอง) _____________________________________________________ 
1.6 ต ำแหน่ง (โปรดระบุ) ______________________________________________________________ 
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ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจ ควำมคำดหวังและข้อเสนอแนะต่อโครงกำรส ำคัญที่เกี่ยวข้อง 
 

ส่วนที ่2.1 โครงกำรส ำคัญที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 โครงกำรของสถำบันวัคซีนทีห่น่วยงำนท่ำนมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินโครงกำร (พนักงานสัมภาษณ์บันทึกเองจาก
ข้อมูลของสถาบันวัคซีน) 
 1. การวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรควัณโรคชนิดใหม่ (New TB) 
 2. การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวคัซีนป้องกันมะเร็งปากมดลกู (HPV) 
 3. การส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการประกันควบคุมคณุภาพผลติภณัฑ์วัคซีนและชีววัตถุในรูปแบบของเครือข่าย 
(QA) 
 

2.2 จำกขอบเขตหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนสนับสนุนโครงกำรของสถำบันวัคซีน  และในฐำนะที่ท่ำน/หน่วยงำน

ท่ำนเป็นผู้รับบริกำรจำกสถำบันวัคซีนแห่งชำติในกำรด ำเนินโครงกำร (ระบุช่ือโครงการในข้อ 2.1)…….. ท่ำนมีควำมคิดเห็น
ว่ำโครงกำรมีจุดเด่น หรือมีอุปสรรค ปัญหำ ข้อควรปรับปรุงส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำรต่อไป อย่ำงไรบ้ำงในแต่ละเร่ือง
ต่อไปนี้ 
 

ค ำถำมที่สอบถำมแต่ละโครงกำร 

ค ำถำมเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนสนับสนนุโครงกำร New TB HPV QA 
1) การสนบัสนุนดา้นการบริหารจดัการโครงการ    
2) การสนบัสนุนดา้นการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ    
3) การสนบัสนุนดา้นการจดัประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ    
4) การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ    
5) การสนบัสนุนดา้นการพัฒนาบคุลากร    
6) การตดิตามความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ   - 

7) การน าผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาไปปรับปรุงการด าเนินงาน   - 
8) การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ/ทุนสนับสนุน/พัฒนาระบบงาน    

 

กำรด ำเนินกำร จุดเด่น อุปสรรค ปัญหำ ข้อควรปรับปรุง 
1) การสนบัสนุนดา้นการบริหารจดัการ
โครงการ เช่น การแต่งตั้ง
คณะกรรมการในโครงการ QA 
คณะท างานในโครงการ New TB 
คณะอนุกรรมการพัฒนาในการ
ด าเนินงานเชิงนโยบาย การจัดใหม้ี
ผู้จัดการโครงการ HPV กำรบูรณำกำร
กำรบริหำรจัดกำรวัคซีน เป็นต้น 
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กำรด ำเนินกำร จุดเด่น อุปสรรค ปัญหำ ข้อควรปรับปรุง 

2) การสนับสนุนดา้นการประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ เช่น การ
ประสานงานเครือข่ายในโครงการ 
New TB การประสานความร่วมมอืใน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการ 
HPV  

  

3) การสนบัสนุนดา้นการจดัประชุม
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การ
ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของโครงการ 
New TB โครงการHPV การประชมุ
เครือข่ายในโครงการQA 

  

4) การคัดเลือก/เกณฑ์การเข้าร่วม
โครงการ เช่น โครงการ New TB 
โครงการ QA 

  

5) การสนบัสนุนดา้นการพัฒนา
บุคลากร เช่น บุคลากรด้าน New TB 
HPV QA  

  

6) การตดิตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน เช่น การตดิตาม
ความก้าวหน้าการวิจยั New TB การ
ติดตามความก้าวหน้าในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีในโครงการ HPV 

  

7) การน าผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาไป
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

  

8) การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ/ทุน
สนับสนุน/พัฒนาระบบงาน เช่น การ
พัฒนาระบบ NVIFDA ทุนวิจัยวัคซีน  
New TB งบประมาณจัดกิจกรรม
ประชุมวิชาการในโครงการ QA 

  

9) อื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น (ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร) 
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2.3 จำกคะแนน 1-4 คะแนน ท่ำนให้คะแนนพึงพอใจและควำมคำดหวังต่อกำรด ำเนินงำนสนับสนุนโครงกำรที่ส ำคัญ 
(จำกค ำตอบข้อ 2.1) ของสถำบันวัคซีนแห่งขำติ ในแต่ละเร่ืองต่อไปนี้ในระดับใด (ตรวจสอบคะแนนให้สอดคล้องกับจดุเดน่ 
จุดด้อย) 

ควำมพึงพอใจ พึงพอใจมำก 
(4) 

พึงพอใจ 
(3) 

พึงพอใจน้อย 
(2) 

ไม่พึงพอใจเลย 
(1) 

ไม่มีควำมเห็น 
(99) 

ควำมพึงพอใจเปรียบเทียบ
กับควำมคำดหวัง 

มำกกว่ำควำม
คำดหวัง (4) 

เท่ำกับควำม
คำดหวัง (3) 

น้อยกว่ำควำม
คำดหวัง (2) 

ไม่เป็นไปตำมควำม
คำดหวังเลย (1) 

ไม่มีควำมเห็น 
(99) 

 

โครงกำร (จำกค ำตอบข้อ 2.1) 
ควำมพึงพอใจ 

ควำมพึงพอใจ
เปรียบเทียบกับ
ควำมคำดหวงั 

1. การสนับสนุนด้านการบริหารจดัการโครงการ   
เร่ืองที่ “ไม่พึงพอใจ/ให้คะแนน 1-2/ 

สาเหตุ/อุปสรรค/ปัญหาที่ท าให ้“น้อยกว่า/ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง” 
  

2. การสนับสนุนด้านการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ   
เร่ืองที่ “ไม่พึงพอใจ/ให้คะแนน 1-2/ 

สาเหตุ/อุปสรรค/ปัญหาที่ท าให ้“น้อยกว่า/ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง” 
  

3. การสนับสนุนด้านการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ   
เร่ืองที่ “ไม่พึงพอใจ/ให้คะแนน 1-2/ 

สาเหตุ/อุปสรรค/ปัญหาที่ท าให ้“น้อยกว่า/ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง” 
  

4. การคัดเลือก/เกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ   
เร่ืองที่ “ไม่พึงพอใจ/ให้คะแนน 1-2/ 

สาเหตุ/อุปสรรค/ปัญหาที่ท าให ้“น้อยกว่า/ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง” 
  

5. การสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร   
เร่ืองที่ “ไม่พึงพอใจ/ให้คะแนน 1-2/ 

สาเหตุ/อุปสรรค/ปัญหาที่ท าให ้“น้อยกว่า/ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง” 
  

6. การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน   
เร่ืองที่ “ไม่พึงพอใจ/ให้คะแนน 1-2/ 

สาเหตุ/อุปสรรค/ปัญหาที่ท าให ้“น้อยกว่า/ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง” 
  

7. การน าผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาไปปรับปรุงการด าเนินงาน   
เร่ืองที่ “ไม่พึงพอใจ/ให้คะแนน 1-2/ 

สาเหตุ/อุปสรรค/ปัญหาที่ท าให ้“น้อยกว่า/ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง” 
  

8. การสนับสนุนด้านงบประมาณ/ทุนสนับสนุน/พัฒนาระบบงาน   
เร่ืองที่ “ไม่พึงพอใจ/ให้คะแนน 1-2/ 

สาเหตุ/อุปสรรค/ปัญหาที่ท าให ้“น้อยกว่า/ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง” 
  

9. ภำพรวมกำรด ำเนินโครงกำร (จำกค ำตอบข้อ 2.1) ของสถำบนัวัคซีนแห่งชำติ   
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ส่วนที ่2.2 กำรด ำเนินงำนเชิงนโยบำยของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
 

2.4 จำกขอบเขตหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนเชิงนโยบำยของสถำบันวัคซีนแห่งชำติทีห่น่วยงำนท่ำนมีส่วน

เกี่ยวข้อง ท่ำนมีควำมคิดเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำของสถำบันวัคซีน มีจุดเด่น หรือมีอุปสรรค ปัญหำ ข้อควร
ปรับปรุงส ำหรับกำรด ำเนินกำรต่อไป อย่ำงไรบ้ำง 

ผู้ให้สัมภำษณ์ หัวข้อที่สอบถำมกำรด ำเนินงำนของสถำบนัวัคซีนแห่งชำติ จุดเด่น 
อุปสรรค ปัญหำ  
ข้อควรปรับปรุง 

นพ.สุวรรณชัย  
วัฒนายิ่งเจริญชัย 
อธิบดีกรมควบคุมโรค 

1. การผลักดันให้มีการบรรจุวัคซีนใหม่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรค ได้แก่ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลกู วัคซีนป้องกันโรคเยื้อหุ้ม
สมองอักเสบจากเช้ือฮิบ และวัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงโรต้า 

 
 

 

2. การบูรณาการการบริหารจัดการวัคซีน การจัดซ้ือและการส ารอง
วัคซีนรูปแบบใหม่ ได้แก ่การจัดซ้ือวัคซีนร่วม การจัดซื้อแบบหลายป ี
การส ารองวัคซีนในคลังผู้ผลิตเพื่อรองรับการระบาด เพื่อให้ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน มีวัคซีนใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะที่มกีารระบาด  

  

3. การสร้างความเข้มแข็งของระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของ
ประเทศ และการด าเนินงานตามแผนเร่งรัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต ้

  

4. การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค   
นพ.โอภาส  
การย์กวินพงศ ์
อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1. การสนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

  

2. การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใน
ด้านการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน 

  

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิ
วงค์ 
เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา 

1. การผลักดันให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชีวัคซีนหลัก
แห่งชาติ ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ท าหน้าที่แทน
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อช่วยลดระยะเวลา 
ลดความซ้ าซ้อน รวมทั้งรองรับสถานการณ์ของโรคที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

  

2. การผลักดันข้อเสนอการก าหนดราคากลางวัคซีน เพื่อให้ผู้ผลิตใน
ประเทศสามารถจ าหน่ายวัคซีนได้ในราคาที่เหมาะสมและไม่ต่ ากว่าทุน 
และคณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดราคากลางยาได้เห็นชอบใน
หลักการการก าหนดราคากลางวัคซีนแล้ว  

  

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิ
วงค์ 
เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา 

3. การพัฒนาระบบจัดเตรียมเอกสารทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบัน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (NVIFDA) โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันวัคซีน
แห่งชาติกับ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการพัฒนา
ระบบดังกล่าว เพื่อรองรับและสนับสนุนผู้ประกอบการด้านวัคซีนและ
ยาชีววัตถุในประเทศ ท าให้ผู้ผลิตและผู้น าเข้าวัคซีนและชีววัตถุสามารถ
จัดเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยาโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ แบบ eCTD ได้สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งสามารถ
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ผู้ให้สัมภำษณ์ หัวข้อที่สอบถำมกำรด ำเนินงำนของสถำบนัวัคซีนแห่งชำติ จุดเด่น 
อุปสรรค ปัญหำ  
ข้อควรปรับปรุง 

เข้าถึงซอฟแวร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และช่วยลดค่าใช้จ่าย
ของผู้ผลิต และผู้น าเข้า 

4.  การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ในด้านการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน และ
แนวทางการขึ้นทะเบียนวัคซีน 

  

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย ์
ผู้อ านวยการองค์การเภสัช
กรรม 

1. การสนับสนุนให้องค์การเภสัชกรรมเตรียมความพร้อมด้านวัคซีน
รองรับไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่อย่างยั่งยืน โดยจัดท าแผนยกระดับการ
ผลิตจากวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สู่วัคซีนป้องกันไข้หวัด
ใหญ่ระบาดใหญ่ 

  

2. การสนับสนุนการการผลิตวัคซีนพื้นฐานเพื่อป้องกันโรคคอตีบ 
บาดทะยัก ไอกรน ขององค์การเภสัชกรรม  

  

3. การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ 

  

คุณวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล 
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย 
จ ากัด 

1. การสนับสนุนภาคเอกชนในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนใน
ประเทศ 

  

2. การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐในการผลิตวัคซีนในประเทศ 
 

  

 
2.5 จำกคะแนน 1-4 คะแนน ท่ำนให้คะแนนควำมพึงพอใจโดยรวมและควำมคำดหวังต่อกำรให้บริกำรจำกกำรด ำเนินงำน
เชิงนโยบำยท่ีผ่ำนมำของสถำบันวัคซีน ในระดับใด (อ้างอิงขอบเขตในข้อ 2.4 และตรวจสอบคะแนนให้สอดคล้องกับจุดเด่น 
จุดด้อย) 

ควำมพึงพอใจ พึงพอใจมำก 
(4) 

พึงพอใจ 
(3) 

พึงพอใจน้อย 
(2) 

ไม่พึงพอใจเลย 
(1) 

ไม่มีควำมเห็น 
(99) 

ควำมพึงพอใจเปรียบเทียบ
กับควำมคำดหวัง 

มำกกว่ำควำม
คำดหวัง (4) 

เท่ำกับควำม
คำดหวัง (3) 

น้อยกว่ำควำม
คำดหวัง (2) 

ไม่เป็นไปตำมควำม
คำดหวังเลย (1) 

ไม่มีควำมเห็น 
(99) 

 

โครงกำร (จำกค ำตอบข้อ 2.1) ควำมพึงพอใจ 
ควำมพึงพอใจเปรียบเทียบกับ

ควำมคำดหวงั 

ภำพรวมกำรด ำเนินงำนเชิงนโยบำยท่ีผ่ำนมำของสถำบนัวัคซีนแห่งชำติ  
(จำกค ำตอบข้อ 2.4)  

  

เร่ืองที่ “ไม่พึงพอใจ/ให้คะแนน 1-2/ 
สาเหตุ/อุปสรรค/ปัญหาที่ท าให ้“น้อยกว่า/ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง” 
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ส่วนที่ 3 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
 

3.1 จำกคะแนน 1-4 คะแนน ในฐำนะที่ท่ำนมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนเชิงนโยบำยของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
ท่ำนให้คะแนนผลกำรด ำเนินงำนตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ ในแต่ละเร่ืองต่อไปนี้ 
ในระดับใด  

ควำมคิดเห็นต่อสถำบันวัคซีนแห่งชำติ  
 

เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง (4) 

เห็นด้วย 
(3) 

ไม่เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง (1) 

ไม่มีควำม 
เห็น (99) 

(วิสัยทัศน์ปี 2560-2564) 1) สถาบันวัคซีนแห่งชาติมี
การบริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีน 

4 3 2 1 99 

พันธกิจ      
2) สถาบันวัคซีนมีการบรูณาการและบรหิารจดัการงาน
ด้านวัคซีนอย่างมสี่วนร่วม และเกดิผลสัมฤทธ์ิ 

4 3 2 1 99 

ยุทธศำสตร์      

3) สถาบันวัคซีนแห่งชาตมิีการส่งเสริมการจัดการวัคซีน
ให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง 

4 3 2 1 99 

4) สถาบันวัคซีนแห่งชาตมิีการสนบัสนุนการวิจัยพัฒนา
วัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลติ 

4 3 2 1 99 

5) สถาบันวัคซีนแห่งชาตมิีการสนบัสนุนอุตสาหกรรม
วัคซีนในประเทศ 

4 3 2 1 99 

6) สถาบันวัคซีนแห่งชาตมิีการสนบัสนุนการบริหาร
ทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ 

4 3 2 1 99 

 

3.2 ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง เพ่ือให้สถำบันวัคซีนแห่งชำติด ำเนินงำนได้ตอบสนองตำมยุทธศำสตร์ต่อไปนี้ 
ยุทธศำสตร์ ข้อเสนอแนะ  

 
1) การส่งเสรมิการจัดการวัคซีนให้มีความ
เพียงพอและต่อเนื่อง 

 
 

2) การสนบัสนุนการวิจัยพัฒนาวคัซีนเพื่อต่อ
ยอดสู่การผลิต 

 

3) การสนบัสนุนอุตสาหกรรมวัคซนีในประเทศ  
 

4) การสนบัสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีน
ของประเทศ 

 

 

พนักงำนสัมภำษณ์ : ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน มอบของท่ีระลึก กล่ำวขอบคุณ 
 
 


