
 

โครงการประกวดการพัฒนาองคก์ร (PMQA)                    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                           

ของส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย 

(รอบ 11 เดือน) 

หัวข้อที่ 4 
การจัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชนและเสริมสร้างความผูกพัน 

ของบุคลากรในหน่วยงาน 



4.1 เอกสารสรุปกิจกรรมปทีี่ผ่านมา (ปี 2561)  

 

โครงการ “เรียนรู้และสานสัมพันธ์ชุมชน 
ปะกาเกอะญอ (บ้านห้วยหยวก) (ปี 2561) 

 

 

โครงการ “เรียนรู้และสานสัมพันธ์ชุมชน 
ปะกาเกอะญอ (บ้านห้วยหยวก) (ปี 2561) 

 

  
  
  
  
  
 
  
  

  
   
  
  
  
  
   

  

 

ข้อดีจากการจัดกิจกรรม ปี 2561 
 

 

ข้อเสียจากการจัดกิจกรรม ปี 2561 
 

 

- ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรหลาน
ชาวบ้านที่มีฐานะยากจนในชุมชน 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รับทราบถึงภารกิจต่างๆ                     
ของกรมธนารักษ์ 

- บุคลากรในส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย                          
มีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตของชุมชน                      
ปะกาเกอะญอ (บ้านห้วยหยวก) ซึ่งเป็น                        
ชนเผ่าพื้นเมืองในจังหวัดสุโขทัย 

- บุคลากรในส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย                
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านในชุมชนปะ
กาเกอะญอ (บ้านห้วยหยวก) 
 

 

- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมน้อยเกินไป 

 

ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
 

 

          ส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยควรประสานหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความพร้อม เพื่อขอรับ
การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เพื่อให้เด็กในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ใน
การเพิ่มทักษะทางการศึกษาและการกีฬาได้มากขึ้น 
 



4.1 เอกสารสรุปกิจกรรมปทีี่ผ่านมา (ปี 2561)  

โครงการ “เรียนรู้และสานสัมพันธ์ชุมชนปะกาเกอะญอ 

(บ้านห้วยหยวก) 



4.1 เอกสารสรุปกิจกรรมปทีี่ผ่านมา (ปี 2561)  

โครงการ “เรียนรู้และสานสัมพันธ์ชุมชนปะกาเกอะญอ 

(บ้านห้วยหยวก) 



4.2 รายงานการประชุมเกี่ยวกับการเลือกจัดกิจกรรม
เสริมสนับสนนุชุมชนและกิจกรรมเสริมสร้าง              

ความผูกพันของบุคลากรในหนว่ยงาน  

ครั้งที่ 7/2562  

วันท่ี 5 ก.ค. 62 



รายงานการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562  



















4.3 โครงการกิจกรรมสนับสนนุและเสริมสร้าง            
ความผูกพันของบุคลากรในหนว่ยงาน 

ส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย 

โครงการ “ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่สุโขทัยร่วมใจให้หนังสือชุมชน” 



4.3 โครงการกิจกรรมสนับสนนุและเสริมสร้าง            
ความผูกพันของบุคลากรในหนว่ยงาน 

ส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย 



4.3 โครงการกิจกรรมสนับสนนุและเสริมสร้าง            
ความผูกพันของบุคลากรในหนว่ยงาน 

ส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย 



4.3 โครงการกิจกรรมสนับสนนุและเสริมสร้าง            
ความผูกพันของบุคลากรในหนว่ยงาน 

ส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย 

ผู้เช่าท่ีราชพัสดุที่ร่วมบริจาคในกิจกรรมสนับสนุนชุมชน 



4.3 โครงการกิจกรรมสนับสนนุและเสริมสร้าง            
ความผูกพันของบุคลากรในหนว่ยงาน 

ส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย 

ผู้เช่าท่ีราชพัสดุที่ร่วมบริจาคในกิจกรรมสนับสนุนชุมชน 



4.4 ภาพกิจกรรมสนับสนุนชุมชนและเสริมสร้าง
ความผูกพันของบุคลากรในหนว่ยงานของ

ส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย  

“ส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีสุโขทัยร่วมใจให้หนังสือชุมชน” 

โรงเรียนบ้านประชาอุทิศ ต.วัดเกาะ อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทัย 



4.4 ภาพกิจกรรมสนับสนุนชุมชนและเสริมสร้าง
ความผูกพันของบุคลากรในหนว่ยงานของ

ส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย  

“ส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีสุโขทัยร่วมใจให้หนังสือชุมชน” 

โรงเรียนบ้านประชาอุทิศ ต.วัดเกาะ อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทัย 



4.5 แบบส ารวจความพึงพอใจการจัดกิจกรรมสนับสนนุ 
ชุมชนและกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน 

ของบุคลากรในหน่วยงาน 



4.5 แบบส ารวจความพึงพอใจการจัดกิจกรรมสนับสนนุ 
ชุมชนและกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน 

ของบุคลากรในหน่วยงาน 



4.5 แบบส ารวจความพึงพอใจการจัดกิจกรรมสนับสนนุ 
ชุมชนและกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน 

ของบุคลากรในหน่วยงาน 

ตัวอย่าง แบบส ารวจความพึงพอใจของคนในชุมชนวัดเกาะ 
ต่อโครงการส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยร่วมใจให้หนังสือชุมชน 



4.5 แบบส ารวจความพึงพอใจการจัดกิจกรรมสนับสนนุ 
ชุมชนและกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน 

ของบุคลากรในหน่วยงาน 

ตัวอย่าง แบบส ารวจความพึงพอใจของคนในชุมชนวัดเกาะ 
ต่อโครงการส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยร่วมใจให้หนังสือชุมชน 



4.5 แบบส ารวจความพึงพอใจการจัดกิจกรรมสนับสนนุ 
ชุมชนและกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน 

ของบุคลากรในหน่วยงาน 

ตัวอย่าง แบบส ารวจความพึงพอใจของคนในชุมชนวัดเกาะ 
ต่อโครงการส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยร่วมใจให้หนังสือชุมชน 



4.5 แบบส ารวจความพึงพอใจการจัดกิจกรรมสนับสนนุ 
ชุมชนและกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน 

ของบุคลากรในหน่วยงาน 

ตัวอย่าง แบบส ารวจความพึงพอใจของคนในชุมชนวัดเกาะ 
ต่อโครงการส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยร่วมใจให้หนังสือชุมชน 



4.5 แบบส ารวจความพึงพอใจการจัดกิจกรรมสนับสนนุ 
ชุมชนและกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน 

ของบุคลากรในหน่วยงาน 

ผู้เช่าชุมชนวัดเกาะ นักเรียน บุคลากรโรงเรียนบ้านประชาอุทิศ  
ร่วมตอบแบบส ารวจความพึงพอใจฯ 



4.6 สรุปผลความพึงพอใจของชุมชน การจัดกิจกรรม
เสริมสนับสนนุชุมชนและกิจกรรมเสริมสร้าง              

ความผูกพันของบุคลากรในหนว่ยงาน  

สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการ “ส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยร่วมใจให้หนังสือชุมชน” 



4.6 สรุปผลความพึงพอใจของชุมชน การจัดกิจกรรม
เสริมสนับสนนุชุมชนและกิจกรรมเสริมสร้าง              

ความผูกพันของบุคลากรในหนว่ยงาน  

สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการ “ส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยร่วมใจให้หนังสือชุมชน” 

เพศ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

  ชาย 17 36.96 

  หญิง 29 63.04 

รวม 46 100.00 

     จากตารางที่ 1.1 พบว่าผู้เข้ารับการบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน                

29 คน คิดเป็นร้อยละ 63.04 รองลงมาเป็นเพศชาย 17 คน คิดเป็นร้อยละ 36.96 

จากสรุปผลรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บข้อมูลจากผู้ เข้าร่วมการจัดกิจกรรม 

“ส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยร่วมใจให้หนังสือชุมชน” โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ

ที่มีต่อโครงการ กลุ่มตัวอย่างจากผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 46 คน เป็นเพศชาย จ านวน 

17 คน เพศหญิง จ านวน 29 คน โดยการสุ่มตัวอย่างจากการใช้ตาราง Krejcie α Morgan 

ด าเนินการเก็บสรุปข้อมูลได้ดังน้ี 
  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตารางที่ 1.1 ผู้ร่วมกิจกรรม “ส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยร่วมใจให้หนังสือ

ชุมชน” จ าแนกตามเพศ 

ชาย 

36.96 หญิง 

63.04 

http://hrd.nida.ac.th/service.php#top2


4.6 สรุปผลความพึงพอใจของชุมชน การจัดกิจกรรม
เสริมสนับสนนุชุมชนและกิจกรรมเสริมสร้าง              

ความผูกพันของบุคลากรในหนว่ยงาน  

   จากตารางที่ 1.2 พบว่าผู้เข้ารับการบริการส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน                      

15 คน คิดเป็นร้อยละ 32.61 รองลงมาคือช่วงอายุ 21-30 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.57 ช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 ช่วงอายุ 51- 60 ปี จ านวน  

7 คน คิดเป็นร้อยละ 15.22 ช่วงอายุ 41-50 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04               

และมีจ านวนน้อยที่สุดในช่วงอายุ 61 ปี ขึ้นไป จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.17 คน 

อายุ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 15 32.61 

21 - 30 ปี 9 19.57 

31 - 40 ปี 8 17.39 

41 - 50 ปี 6 13.04 

51 - 60 ปี 7 15.22 

61 ปีขึ้นไป 1 2.17 

รวม 46 100.00 

   ตารางที่ 1.2 ผู้เข้ารับการบริการ การจัดกิจกรรม “ส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย 

ร่วมใจให้หนังสือชุมชน” จ าแนกตามอายุ 

ต่ ากว่า 20 ป,ี 

32.61 

21 - 30 ป,ี 

19.57 

31 - 40 ป,ี 

17.39 

41 - 50 ป,ี 

13.04 

51 - 60 ป,ี 

15.22 

61 ปีขึ้นไป, 

2.17 



4.6 สรุปผลความพึงพอใจของชุมชน การจัดกิจกรรม
เสริมสนับสนนุชุมชนและกิจกรรมเสริมสร้าง              

ความผูกพันของบุคลากรในหนว่ยงาน  

ระดับการศึกษา จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

ระดับประถมศึกษา 15 32.61 

ระดับมัธยมศึกษา 11 23.91 

ระดับ ปวช./ปวส. 9 19.57 

ระดับปริญญาตรี 9 19.57 

ระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า 2 4.35 

รวม 46 100.00 

     จากตารางที่ 1.3 พบว่าผู้เข้ารับการบริการส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 32.61 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา 

จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 23.91 ระดับปวช./ปวส. จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.57 ระดับปริญญาตรี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 19.57 และการศึกษาระดับ

ปริญญาโทหรือสูงกว่า มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 

     ตารางที่ 1.3 ผู้เข้ารับการบริการ การจัดกิจกรรม “ส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย

ร่วมใจให้หนังสือชุมชน”จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ประถมศึกษา, 

32.61 

มัธยมศึกษา, 

23.91 

ปวช./ปวส., 

19.57 

ปริญญาตรี, 

19.57 

ปริญญาโท 

หรือสูงกว่า, 

4.35 



4.6 สรุปผลความพึงพอใจของชุมชน การจัดกิจกรรม
เสริมสนับสนนุชุมชนและกิจกรรมเสริมสร้าง              

ความผูกพันของบุคลากรในหนว่ยงาน  

อาชีพ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 12 26.09 

ค้าขาย 8 17.39 

รับจ้าง 17 36.96 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6 13.04 

อื่นๆ (ระบุ)....... 3 6.52 

รวม 46 100.00 

     จากตารางที่ 1.4 พบว่าผู้เข้ารับการบริการส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.96 รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.09 อาชีพค้าขาย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 และอาชีพอื่นๆ (ระบ)ุ... จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.52 

     ตารางที่ 1.4 ผู้เข้ารับการบริการ การจัดกิจกรรม “ส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย

ร่วมใจให้หนังสือชุมชน” จ าแนกตามอาชีพ 

นักเรียน/

นักศึกษา 

26.09 

ค้าขาย 

17.39 
รับจ้าง 

36.96 

ข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

13.04 

อ่ืนๆ (ระบุ).. 

7% 



4.6 สรุปผลความพึงพอใจของชุมชน การจัดกิจกรรม
เสริมสนับสนนุชุมชนและกิจกรรมเสริมสร้าง              

ความผูกพันของบุคลากรในหนว่ยงาน  

  

รายการ 
ระดับการประเมิน 

 

X  
  

แปลผล 
5 4 3 2 1 

1. ด้านการบริหารจัดการ               

   1.1 มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 8 9 6 0 0 4.35 มาก 

   1.2 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 14 7 2 0 0 4.61 มากที่สุด 

   1.3 การใช้บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมมีความสะดวก 9 8 6 0 0 4.39 มาก 

 ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.45 มาก 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรม “ส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย 

            ร่วมใจให้หนังสือชุมชน” 

    ตารางที่  2.1  ด้านการบริการจัดการ 

             จากตารางที่ 2.1 จากแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม

กิจกรรมที่มีต่อกิจกรรม “ส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยร่วมใจให้หนังสือชุมชน” ประเมิน

ในภาพรวม ด้านการบริหารกิจกรรม มีผลประเมินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย (X =4.45) 

หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ระดับ คือ ข้อ 1.2 ระยะเวลา               

ในการให้บริการมีความเหมาะสม มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น คือ มีผลการประเมิน

ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย (X =4.61) รองลงมา คือ ข้อ 1.3 การใช้บริการ/เข้าร่วม

กิจกรรมมีความสะดวก มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย (X =4.39) และข้อ 1.1 

มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 

(X =4.35)  

มีการ
ประชาสัมพันธ์
ให้ทราบโดย
ท่ัวกัน, 4.35 

ระยะเวลาใน
การให้บริการ

มีความ
เหมาะสม, 

4.61 

การใช้บริการ/
เข้าร่วม

กิจกรรมมี
ความสะดวก, 

4.39 



4.6 สรุปผลความพึงพอใจของชุมชน การจัดกิจกรรม
เสริมสนับสนนุชุมชนและกิจกรรมเสริมสร้าง              

ความผูกพันของบุคลากรในหนว่ยงาน  

  

รายการ 
ระดับการประเมิน 

 

X   
  

แปลผล 
5 4 3 2 1 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

2.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ              

ยิ้มแย้ม แจ่มใส 

12 

  

9 

  

2 

  

0 0 

  

4.52 มากที่สุด 

2.2 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการ

ให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ให้ค าแนะน า

อย่างชัดเจน 

11 

  

  

8 

  

  

4 

  

  

0 

  

  

0 

  

  

4.48 มาก 

2.3 เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการให้บริการ 13 8 2 0 0 4.57 มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.52 มากที่สุด 

             ตารางที่ 2.2 ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 

             จากตารางที่ 2.2 จากแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
“ส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยร่วมใจให้หนังสือชุมชน” ประเมินในภาพรวม ด้านเจ้าหน้าที่

ให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย (X =4.52) หากพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ระดับ คือ ข้อ 2.3 เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการให้บริการ    

มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น คือ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย (X =4.57) 
รองลงมา ข้อ 2.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ ย้ิมแย้ม แจ่มใส มีผลการประเมิน

อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย (X =4.52) และข้อ 2.2 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ให้ค าแนะน าอย่างชัดเจน มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉล่ีย (X =4.48)  
เจ้าหน้าที่

ให้บริการด้วย

ความสุภาพย้ิม

แย้มแจ่มใส 

4.52 
เจ้าหน้าที่มี

ความรู้

ความสามารถใน

การให้บริการ 

4.48 

เจ้าหน้าที่มี

ความพร้อมใน

การให้บริการ 

4.57 



4.6 สรุปผลความพึงพอใจของชุมชน การจัดกิจกรรม
เสริมสนับสนนุชุมชนและกิจกรรมเสริมสร้าง              

ความผูกพันของบุคลากรในหนว่ยงาน  

  

รายการ 
ระดับการประเมิน 

  

X  
  

แปลผล 
5 4 3 2 1 

3. ด้านคุณภาพของการให้บริการ 

3.1 ส่ือมีความหลากหลายใช้งานได้ดีตรงกับความต้องการ 13 6 4 0 0 4.57 มากที่สุด 

3.2 กิจกรรมตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 12 8 3 0 0 4.52 มากที่สุด 

3.3 สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ได้ 11 8 4 0 0 4.48 มาก 

 ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.52 มากที่สุด 

             ตารางที่ 2.3 ด้านคุณภาพของการให้บริการ 

             จากตารางที่ 2.3 จากแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

“ส านักงาน ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยร่วมใจให้หนังสือชุมชน” ประเมินในภาพรวม ด้านคุณภาพ

ของการให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (X =4.52) หากพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ระดับ คือ ข้อ 3.1 สื่อมีความหลากหลาย ใช้งานได้ดี

ตรงกับความต้องการ มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น คือ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย (X =4.57) รองลงมา ข้อ 3.2 กิจกรรมตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ มีผล

การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (X =4.52) และข้อ 3.3 สามารถน าความรู้ที่ได้รับ

จากกิจกรรมไปใช้ประโยชนไ์ด้ มผีลการประเมินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (X =4.48)  

ส่ือมีความ

หลากหลายใช้

งานได้ดีตรงกับ

ความต้องการ, 

4.57 กิจกรรมตรงกบั

ความต้องการ

ของผู้ใช้บริการ, 

4.52 

สามารถน า

ความรู้ที่ได้รับ

จากกิจกรรมไป

ใช้ประโยชน์ได้, 

4.48 



4.6 สรุปผลความพึงพอใจของชุมชน การจัดกิจกรรม
เสริมสนับสนนุชุมชนและกิจกรรมเสริมสร้าง              

ความผูกพันของบุคลากรในหนว่ยงาน  

ตอนที่ 3  ท่านต้องการส่ือหนังสือประเภทใดต่อไปน้ีมากที่สุด (เลือก 1 ข้อ) 

  1. หนังสือสารคดี  

        (หนังสือทั่วไป วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ประยุกต์  

        จิตวิทยา/ปรัชญา วรรณคดี สังคมศาสตร์ประวัติศาสตร์  

         ภาษาศิลปะ/นันทนาการ)  จ านวน   9  คน 

  2. หนังสือนวนิยาย/เรื่องส้ัน   จ านวน   8  คน 

  3. หนังสือส าหรับเด็ก          จ านวน  15  คน 

  4. การ์ตูนหรือนิยายภาพ       จ านวน  11  คน 

  5. วารสาร/นิตยสาร (เช่น หญิงไทย, สกุลไทย)    จ านวน   7  คน 

หนังสือสารคดี , 

9 
หนังสือนว

นิยาย/เรื่องสั้น, 

8 

หนังสือส าหรับ

เด็ก, 15 

การ์ตูนหรือ

นิยายภาพ, 11 

วารสาร/

นิตยสาร, 7 



4.6 สรุปผลความพึงพอใจของชุมชน การจัดกิจกรรม
เสริมสนับสนนุชุมชนและกิจกรรมเสริมสร้าง              

ความผูกพันของบุคลากรในหนว่ยงาน  

สรุปผลการด าเนินงานตามแบบประเมินการจัดกิจกรรม  

“ส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยร่วมใจให้หนังสือชุมชน” 

 
     จากการจัดกิจกรรม “ส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยร่วมใจให้หนังสือชุมชน” ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมเป็นเพศหญิง จ านวน 29 คน เป็นเพศชาย 17 คน ช่วงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่

ระหว่างมีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 32.61 ระดับการศึกษาประถมศึกษา 

จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 32.61 อาชีพของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีอาชีพรับจ้าง จ านวน 17 คน 

คิดเป็นร้อยละ 36.96 ความพึงพอใจต่อโครงการ “ส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยร่วมใจให้หนังสือ

ชุมชน” ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.52 รองลงมา คือ 

ด้านคุณภาพของการให้บริการ ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ียรวม 4.52 และ

ด้านการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียรวม 4.45 
  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

-  กิจกรรมสนุกสนานดี 

-  หนังสือเยอะดี 

-  ระยะเวลาน้อย 


