
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ 
    หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
 

1. การรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ทั้งข้อมูลปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพแสดงการวิเคราะห์/สังเคราะห์
ข้อมูล แบบส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (โดยใช้ข้อมูลการส ารวจความสมดุลในชีวิตและการท างาน 
และความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรของกองการเจ้าหน้าที่ 1/2564)  

      1. ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินการแสดงผลิตผลลัพธ์ระดับ T และ LE  

         1. วิธีการด าเนินการส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

   1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 6 ข้อ (เพศ อายุ อายุการปฏิบัติราชการ วุฒิการศึกษาสูงสุด  
ประเภทบุคลากร และระดับต าแหน่ง 

ตอนที่ 2 แบบส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร เป็นค าถามลักษณะแบบให้เลือกตอบ แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย จริงอย่างที่สุด ค่อนข้างจริง จริงและไม่จริงพอๆกัน จริงบ้าง
แต่น้อย ไม่จริงเลย จ านวน 8 ปัจจัย (34 ค าถาม) ดังภาคผนวก ข. ที่แนบไว้ ดังนี้ 

1. ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยเกี่ยวกับองค์กร (ORG) จ านวน 6 ข้อ 
2. ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยเกี่ยวกับงานที่ท า (WORK) จ านวน 6 ข้อ 
3. ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยเกี่ยวกับผู้คนในองค์กร (COL) จ านวน 2 ข้อ 
4. ปัจจัยที่ 4 ปัจจัยเกี่ยวผู้บังคับบัญชาโดยตรง (SUP) จ านวน 5 ข้อ 
5. ปัจจัยที่ 5 ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูง (EXEC) จ านวน 4 ข้อ 
6. ปัจจัยที่ 6 ปัจจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ของตนเองและสภาพแวดล้อม (SELF) จ านวน 5 ข้อ 
7. ปัจจัยที่ 7 ปัจจัยเกี่ยวกับผลตอบแทน (REW) จ านวน 3 ข้อ 
8. ปัจจัยที่ 8 ปัจจัยเกี่ยวกับความผูกพันองค์กร (Engagement) จ านวน 3 ข้อ 

  1.2 เกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็น  
4 หมายถึง จริงอย่างที่สุด 
3 หมายถึง ค่อนข้างจริง 
2 หมายถึง จริงและไม่จริงพอๆกัน 
1 หมายถึง จริงบ้างแต่น้อย 
0 หมายถึง ไม่จริงเลย 

1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 18 – 23 ธันวาคม 2563 มีเจ้าหน้าที่ในกองฯที่ตอบแบบส ารวจ จ านวน 

40 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 26 คน พนักงานราชการ 11 คน และลูกจ้างประจ า 3 คน 

         2. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ย โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel 



 
 

- หลักฐานการแสดงวิเคราะห์/สังเคราะห์ 

       3. สรุปผลการส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบส ารวจ 
1. เพศ   

เพศ จ านวน (คน) 
หญิง 27 
ชาย 13 

 
2. อายุ   

ช่วงอายุ (ปี) จ านวน (คน) 
25 – 30 11 
31 – 35 10 
36 – 40 7 
41 – 45 3 
46 -50 3 
51 -55 3 
56 -60 3 

 
3. อายุการปฏิบัติราชการ 

ช่วงอายุ (ปี) จ านวน (คน) 
ไม่ถึง 1   7  
1 – 5  9 
6 – 10 12 
11 – 15  3 

มากกว่า 15   9 
 

4. ระดับ การศึกษาสูงสุด 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) 

ต่ ากว่าปริญญาตรี   5 
ปริญญาตรี   22 
ปริญญาโท 11 
ปริญญาเอก 2 

 
5. ประเภทบุคลากร 

ประเภท จ านวน (คน) 
ข้าราชการ  27 

พนักงานราชการ 10 
ลูกจ้างประจ า 3 

2 



 
 

6. ระดับต าแหน่ง 
ระดับต าแหน่ง จ านวน (คน) 
ช านาญงาน 4 
ปฏิบัติการ  14 
ช านาญการ 6 

ช านาญการพิเศษ 3 
 

 
ตอนที่ 2 ผลการตอบแบบส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

1. ปัจจัยเกี่ยวกับองค์กร (ORG)  
กราฟที่ 1 ค่าเฉลี่ยผลการส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ด้านปัจจัยเกี่ยวกับองค์กร (ORG)                 

จ านวน 6 ข้อ 

 
 

 จากกราฟที่ 1 ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ด้านปัจจัยเกี่ยวกับ
องค์กร (ORG)  ของกองฯ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 67.71 โดยผู้ตอบแบบส ารวจมีความคิดเห็นสูงสุด ในเรื่องหน่วยงานมี
นโยบายและทิศทางที่ชัดเจน ค่าเฉลี่ย 73.13 รองลงมาคือ หน่วยงานที่สังกัดมีผลงานเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
ค่าเฉลี่ย 71.25 หน่วยงานได้สื่อสารสร้างความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ค่าเฉลี่ย 68.88 หน่วยงานจัดหา
อุปกรณ์เครื่องใช้ที่เหมาะสมและเพียงพอกับการท างานให้ส าเร็จ ค่าเฉลี่ย 68.75 และหน่วยงานมีระบบการท างานที่ดี
และหน่วยงานเห็นความส าคัญในตัวท่าน ค่าเฉลี่ย 63.13 ตามล าดับ  
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2. ปัจจัยเกี่ยวกับงานที่ท า (WORK)  
กราฟที่ 2 ค่าเฉลี่ย ผลการส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ด้านปัจจัยเกี่ยวกับงานที่ท า (WORK) 

จ านวน 6 ข้อ 

 
 

จากกราฟท่ี 2 ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ปัจจัยเกี่ยวกับงานที่
ท า (WORK) ของกองฯ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 73.13 โดยผู้ตอบแบบส ารวจมีความคิดเห็นสูงสุด ในเรื่องของงานที่ท่าน
ท าอยู่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ ค่าเฉลี่ย 78.75 รองลงมาคือ งานที่ท่านท าอยู่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
ค่าเฉลี่ย 77.50 งานที่ท่านได้รับมอบหมายมีความท้าทาย ค่าเฉลี่ย 76.88 ท่านได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานที่
ท่านรับผิดชอบอยู่เสมอ ค่าเฉลี่ย 72.50 งานที่ท่านท าอยู่ตรงกับความถนัดของท่าน ค่าเฉลี่ย 67.50 และท่านมีอิสระ
ในการตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมาย ค่าเฉลี่ย 65.63 ตามล าดับ 

3. ปัจจัยเกี่ยวกับผู้คนในองค์กร (COL) 
กราฟที่ 3 ค่าเฉลี่ย ผลการส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ด้านปัจจัยเกี่ยวกับผู้คนในองค์กร (COL) 

จ านวน 2 ข้อ 
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จากกราฟที่ 3 ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อปัจจัยเกี่ยวกับผู้คนใน
องค์กร (COL) ของกองฯ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 74.36 โดยผู้ตอบแบบส ารวจมีความคิดเห็นสูงสุด ในเรื่องของเพ่ือน
ร่วมงาน มีส่วนช่วยท าให้งานประสบความส าเร็จ ค่าเฉลี่ย 76.25 และเพ่ือนร่วมงานมีจริยธรรม ค่าเฉลี่ย 72.50
ตามล าดับ 

4. ปัจจัยเกี่ยวผู้บังคับบัญชาโดยตรง (SUP)  
กราฟที่ 4 ค่าเฉลี่ย ผลการส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ด้านปัจจัยเกี่ยวผู้บังคับบัญชาโดยตรง 

(SUP) จ านวน 5 ข้อ 

 
 จากกราฟที่ 4 ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ปัจจัยเกี่ยว
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง (SUP)  ของกองฯ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 70.50 โดยผู้ตอบแบบส ารวจมีความคิดเห็นสูงสุด ใน
ข้อของหัวหน้างานมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และหัวหน้างานเป็นคนดีมีความสามารถ ค่าเฉลี่ย 72.50 รองลงมาคือ 
หัวหน้างานสั่งการโดยให้แนวทางที่ชัดเจน ค่าเฉลี่ย 70.00 หัวหน้างานแนะน าและสอนงาน ค่าเฉลี่ย 69.37 
และหัวหน้างานมีส่วนร่วมรับผิดชอบในความผิดพลาดของท่าน ค่าเฉลี่ย 68.13 ตามล าดับ 

 5. ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูง (EXEC)  
กราฟที่ 5 ค่าเฉลี่ย ผลการส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ด้านปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูง 

(EXEC)  จ านวน 4 ข้อ 
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จากกราฟที่ 5 ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ปัจจัยเกี่ยวกับ
ผู้บริหารระดับสูง (EXEC)  ของกองฯ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 67.19 โดยผู้ตอบแบบส ารวจมีความคิดเห็นสูงสุด ในข้อ
ของผู้บริหารสูงขององค์การมีวิสัยทัศน์ ค่าเฉลี่ย 70.63 รองลงมาคือ ผู้บริหารสูงขององค์การมีคุณธรรม ค่าเฉลี่ย 
68.13 ผู้บริหารสูงขององค์การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ค่าเฉลี่ย 66.25 และผู้บริหารสูงขององค์การสร้างบรรยากาศ
ของการมีส่วนร่วม ค่าเฉลี่ย 63.75 ตามล าดับ 

6. ปัจจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ของตนเองและสภาพแวดล้อม (SELF)  
กราฟที่ 6 ค่าเฉลี่ย ผลการส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ด้านปัจจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ของ

ตนเองและสภาพแวดล้อม (SELF) จ านวน 5 ข้อ 

 
  

จากกราฟที่ 6 ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ปัจจัยเกี่ยวกับ
สถานการณ์ของตนเองและสภาพแวดล้อม (SELF) ของกองฯ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 77.19 โดยผู้ตอบแบบส ารวจมี
ความคิดเห็นสูงสุด ในข้อของครอบครัวของท่านเข้าใจและสนับสนุนการท างาน ค่าเฉลี่ย 81.88 รองลงมาคือ ท่านไม่มี
ภาระหนี้สินหรือสามารถจัดการภาระหนี้สินของตนเองได้และท่านมีโอกาสที่ท าให้มีความสุขอยู่เสมอ ค่าเฉลี่ย 76.63
ท่านมีความสามารถท างานให้บรรลุตามเป้าหมายได้เสมอ ค่าเฉลี่ย 75.00 และท่านไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ ค่าเฉลี่ย 
63.75 ตามล าดับ  
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7. ปัจจัยเกี่ยวกับผลตอบแทน (REW)  
กราฟที่ 7 ค่าเฉลี่ย ผลการส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ด้านปัจจัยเกี่ยวกับผลตอบแทน (REW) 

จ านวน 3 ข้อ 

 
จากกราฟที่ 7 ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ปัจจัยเกี่ยวกับ

ผลตอบแทน (REW)  ของกองฯ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 62.92 โดยผู้ตอบแบบส ารวจมีความคิดเห็นสูงสุด ในข้อของ
ท่านได้ใช้ประโยชน์จากสวัสดิการของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 64.38 รองลงมาคือ ท่านได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็น
ธรรมกับการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 63.75 และท่านได้รับการยกย่องชมเชยเมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่ดี ค่าเฉลี่ย 60.63 
ตามล าดับ  

 

      2. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ข้อมูลการส ารวจความสมดุลชีวิตของความผูกพัน  

8. ปัจจัยเกี่ยวกับความผูกพันองค์กร (Engagement)  
กราฟที่ 7 ค่าเฉลี่ย ผลการส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ด้านปัจจัยปัจจัยเกี่ยวกับความผูกพัน

องค์กร (Engagement) จ านวน 3 ข้อ 
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จากกราฟที่ 8 ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ปัจจัยปัจจัย
เกี่ยวกับความผูกพันองค์กร (Engagement) ของกองฯ มีค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 67.71 โดยผู้ตอบแบบส ารวจมี
ความคิดเห็นสูงสุด ในข้อของท่านได้เข้าร่มกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยหน่วยงานด้วยความเต็มใจอย่างสม่ าเสมอ ค่าเฉลี่ย 
76.88 รองลงมาคือ ท่านมีความกระตือรือร้นในการท างาน ค่าเฉลี่ย 73.13 และท่านเชื่อมั่นในทิศทางการด าเนินงาน
ของหน่วยงานที่สังกัด ค่าเฉลี่ย 67.50 ตามล าดับ  

- ข้อเสนอแนะจากมีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

1. การท างานควรท างานเป็นทีม และควรมองการท างานในหลายๆๆมิติ 
 
ฉะนั้นแล้ว คะแนนร้อยละของความผูกพัน (Engagement)  ในการส ารวจความความผูกพันของบุคลากรต่อ

องค์กร แต่ละปัจจัยของกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพนั้น ท าให้กองกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ จึงได้ก าหนด
แผนปฏิบัติการ/แผนกิจกรรม เพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ตามมาตรการ HPW จ านวน 5 แผน ดังนี้ 
ประกอบด้วย 5 แผน ดังนี้  

1. แผนปฏิบัติการด าเนินงานสถานที่ท างานน่าท างานของบุคลากร (Health Workplace Happy for Life)  
2. แผนกิจกรรมก้าวท้าใจ season 3 
3. แผนการเข้ารับการตรวจสุขภาพของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน 
4. แผนการการประเมิน BMI  
5.  การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

ด้วยโปรแกรม https://www.rama.mahidol.ac.th/cardio_vascular_risk/thai_cv_risk_score/ โดยแผนกิจกรรม
ข้างต้นนั้นนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ท าให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งผลให้บุคลากร
เกิดความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน จนท าให้ผลการด าเนินงานขององค์กรโดยรวมดีขึ้น เกิดความผูกพันที่มี
ประสิทธิผลของบุคลากร 
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