ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
1. การรวบรวมข้อ มูล สารสนเทศ ความรู้ ทั้ งข้อมูลปริ มาณ ข้อมูลเชิงคุณ ภาพแสดงการวิเ คราะห์ /
สังเคราะห์ข้อมูล แบบสารวจความสมดุลในชีวิตและการทางาน (โดยใช้ข้อมูลการสารวจความสมดุลใน
ชีวิตและการทางาน และความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรของกองการเจ้าหน้าที่ 1/2564)
1. ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดาเนินการแสดงผลิตผลลัพธ์ระดับ T และ LE
1. วิธีการดาเนินการสารวจความสมดุลในชีวิตและการทางาน
1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการสารวจความสมดุลในชีวิตและการทางานแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสารวจ จานวน 6 ข้อ (เพศ อายุ อายุการปฏิบัติราชการ ระดับการศึกษา
สูงสุด ประเภทบุคลากร และระดับตาแหน่ง
ตอนที่ 2 แบบส ารวจความสมดุ ล ในชีวิต และการท างาน เป็ น ค าถามลั ก ษณะแบบให้ เลื อ กตอบ
แบบมาตราส่ ว นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้ว ย เห็ นด้ว ยอย่างยิ่ง เห็ นด้ว ย ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จานวน 4 องค์ประกอบ (16 คาถาม) ดังภาคผนวก ก. ดังนี้
1. องค์ประกอบที่ 1 การก้าวก่ายของชีวิตส่วนตัวต่อการทางาน จานวน 4 ข้อ
2. องค์ประกอบที่ 2 การก้าวก่ายของงานต่อชีวิตส่วนตัว จานวน 4 ข้อ
3. องค์ประกอบที่ 3 การทางานส่งเสริมชีวิตส่วนตัว จานวน 4 ข้อ
4. องค์ประกอบที่ 4 ชีวิตส่วนตัวส่งเสริมการทางาน จานวน 4 ข้อ
1.2 เกณฑ์การให้คะแนนแบบสารวจ
5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4 หมายถึง เห็นด้วย
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 18 – 23 ธันวาคม 2563 มีเจ้าหน้าที่ในกองฯ ที่ตอบแบบสารวจ
จานวน 40 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 26 คน พนักงานราชการ 11 คน และลูกจ้างประจา 3 คน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการสารวจความสมดุลในชีวิตและการทางาน ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ส ถิติ
ค่าเฉลี่ย และใช้โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Excel
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- หลักฐานการแสดงวิเคราะห์/สังเคราะห์ความสมดุลในชีวิตและการทางาน
3. สรุปผลการสารวจความสมดุลในชีวิตและการทางาน
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสารวจ
1. เพศ
เพศ
หญิง
ชาย
2. อายุ
ช่วงอายุ (ปี)
25 – 30
31 – 35
36 – 40
41 – 45
46 -50
51 -55
56 -60
3. อายุการปฏิบัติราชการ
ช่วงอายุ (ปี)
ไม่ถึง 1
1–5
6 – 10
11 – 15
มากกว่า 15
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
5. ประเภทบุคลากร
ประเภท
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา

จานวน (คน)
27
13
จานวน (คน)
11
10
7
3
3
3
3
จานวน (คน)
7
9
12
3
9
จานวน (คน)
5
22
11
2
จานวน (คน)
27
10
3
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6. ระดับตาแหน่ง
ระดับตาแหน่ง
ชานาญงาน
ปฏิบัติการ
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ

จานวน (คน)
4
14
6
3

ตอนที่ 2 ผลการตอบแบบสารวจความสมดุลในชีวิตและการทางาน
จากข้ อ ค าถาม จ านวน 4 องค์ ป ระกอบ (16 ค าถาม) วั ด ระดั บ การส ารวจเป็ น 5 ระดั บ คื อ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีเกณฑ์ในการวัดระดับความสมดุล
ในชีวิตและการทางาน ดังนี้
ระดับคะแนน 1 – 2.33
มีความสมดุลในชีวิตและการทางานในระดับต่า
ระดับคะแนน 2.34 – 3.66
มีความสมดุลในชีวิตและการทางานในระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 3.67 – 5.00
มีความสมดุลในชีวิตและการทางานในระดับสูง
1. องค์ประกอบที่ 1 การก้าวก่ายของชีวิตส่วนตัวต่อการทางาน
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ผลการสารวจความสมดุลในชีวิตและการทางาน ด้านการก้าวก่ายของชีวิตส่วนตัว
ต่อการทางาน จานวน 4 ข้อ
N = 40
คะแนนและระดับผลการสารวจ
รายการ
แปรผล
̅
𝒙
1. ฉันไม่มีสมาธิในการทางานเพราะกังวลถึงภาระที่บ้าน
1.85
ระดับต่า
2. ความเครียดจากเรื่องส่วนตัวทาให้ฉันทางานบกพร่อง
1.90
ระดับต่า
3. ฉันเหนื่อยล้าจากภาระงานที่บ้านจนทาให้ทางานได้ไม่เต็มที่
1.90
ระดับต่า
4. ฉันไม่สามารถทางานเสร็จตามเวลาเพราะต้องจัดการกับเรื่องส่วนตัว
1.80
ระดับต่า
ผลคะแนนเฉลี่ย
1.86
ระดับต่า
จากตารางที่ 1 ผลการสารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสารวจความสมดุลในชีวิตและการทางาน ด้านการ
ก้าวก่ายของชีวิตส่วนตัวต่อการทางาน ในระดับต่าสูงสุด ในเรื่องของความเครียดจากเรื่องส่วนตัวทาให้ ฉัน
ทางานบกพร่องและฉันเหนื่อยล้าจากภาระงานที่บ้านจนทาให้ทางานได้ไม่เต็มที่ ค่าเฉลี่ย 1.90 รองลงมาคือ
ฉันไม่มีสมาธิในการทางานเพราะกังวลถึงภาระที่บ้าน ค่าเฉลี่ย 1.85 และฉันไม่สามารถทางานเสร็จตามเวลา
เพราะต้องจัดการกับเรื่องส่วนตัว ค่าเฉลี่ย 1.80 ตามลาดับ
ซึ่งจากตารางที่ 1 พบว่า การสารวจความสมดุลในชีวิตและการทางาน ด้านการก้าวก่ายของชีวิต
ส่วนตัวต่อการทางาน โดยพิจารณาจากข้อ ที่ 1-4 นั้น ผลการสารวจค่าเฉลี่ยรวมของกองฯเท่ากับ 1.86
ซึ่งมีคะแนนอยู่ในระดับต่า แต่เนื่องด้วยข้อคาถามดังกล่าวนั้น เป็นคาถามในเชิงลบ แสดงให้เห็นว่า เรื่องใน
ชีวิตส่วนตัวเข้าไปก้าวก่ายต่อการทางานต่า อนึ่งผู้ตอบแบบสารวจมีความสามารถในการจัดการความสมดุล
ระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานได้เป็นอย่างดี
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2. องค์ประกอบที่ 2 การก้าวก่ายของงานต่อชีวิตส่วนตัว
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ผลการสารวจความสมดุลในชีวิตและการทางาน ด้านการก้าวก่ายของงานต่อชีวิต
ส่วนตัว จานวน 4 ข้อ
N = 40
คะแนนและระดับผลการสารวจ
รายการ
แปรผล
̅
𝒙
1. ฉันทางานหนักจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัว
2.45
ระดับปานกลาง
2. ความเครียดจากที่ทางานทาให้ฉันมีปัญหากับครอบครัว
2.08
ระดับปานกลาง
3. บ่อยครั้งที่ฉันมีงานติดพันจนทาให้ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมกับ
2.53
ระดับปานกลาง
ครอบครัว หรือเพื่อนฝูงหรือทากิจกรรมที่สนใจได้
4. ฉันทางานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อน และดูแลสุขภาพของตัวเอง
2.38
ระดับปานกลาง
ผลคะแนนเฉลี่ย
2.36
ระดับปานกลาง
จากตารางที่ 2 ผลการสารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสารวจความสมดุลในชีวิตและการทางาน ด้านการก้าว
ก่ายของงานต่อชีวิตส่วนตัว ในระดับปานกลางสูงสุด ในเรื่องของบ่อยครั้งที่ฉันมีงานติดพันจนทาให้ไม่สามารถ
ไปร่วมกิจกรรมกับ ครอบครัว หรือเพื่อนฝูงหรือทากิจกรรมที่สนใจได้ ค่าเฉลี่ย 2.53 รองลงมาคือ ฉันทางาน
หนักจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัว ค่าเฉลี่ย 2.45 ฉันทางานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อน และดูแลสุขภาพของ
ตัวเอง ค่าเฉลี่ย 2.38 และความเครียดจากที่ทางานทาให้ฉันมีปัญหากับครอบครัว ค่าเฉลี่ย 2.08 ตามลาดับ
ซึ่งจากตารางที่ 2 พบว่า การสารวจความสมดุลในชีวิตและการทางาน ด้านการก้าวก่ายของงานต่อ
ชี วิ ต ส่ ว นตั ว โดยพิ จ ารณาจากข้ อ ที่ 5-8 นั้ น ผลการส ารวจค่ า เฉลี่ ย รวมของกองฯ เท่ า กั บ 2.36
ซึง่ มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง แต่เนื่องด้วยข้อคาถามดังกล่าวนั้น เป็นคาถามในเชิงลบ แสดงให้เห็นว่า การ
งานเข้าไปก้าวก่ายต่อชีวิตส่วนตัว ปานกลาง อนึ่งผู้ตอบแบบสารวจมีความสามารถในการจัดการความสมดุล
ระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้ค่อนข้างดี
3. องค์ประกอบที่ 3 การทางานส่งเสริมชีวิตส่วนตัว
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ผลการสารวจความสมดุลในชีวิตและการทางาน ด้านการทางานส่งเสริมชีวิต
ส่วนตัว จานวน 4 ข้อ
N = 40
คะแนนและระดับผลการสารวจ
รายการ
แปรผล
̅
𝒙
1. งานของฉันช่วยให้ฉันรับผิดชอบต่อครอบครัวได้ดีขึ้น
3.10
ระดับปานกลาง
2. ตารางงานของฉันมีความเหมาะสม และช่วยให้ฉันสามารถบริหาร
3.30
ระดับปานกลาง
จัดการกับภาระส่วนตัวได้เป็นอย่างดี
3. งานของฉันมีส่วนในการช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว
3.35
ระดับปานกลาง
4. งานของฉันสนับสนุนให้ฉันมีโอกาสพัฒนาตัวเอง และมีโอกาสเข้า
3.75
ระดับปานกลาง
ร่วมกิจกรรมทางสังคมที่ฉันสนใจ
ผลคะแนนเฉลี่ย
3.38
ระดับปานกลาง
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จากตารางที่ 3 ผลการสารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสารวจความสมดุลในชีวิตและการทางาน ด้านการ
ทางานส่งเสริมชีวิตส่วนตัว ในระดับปานกลางสูงสุด ในเรื่องของงานของฉันสนับสนุนให้ฉันมีโอกาสพัฒ นา
ตัวเอง และมีโอกาสเข้าร่วม กิจกรรมทางสังคมที่ฉันสนใจ ค่าเฉลี่ย 3.75 รองลงมาคือ งานของฉันมีส่วนในการ
ช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ค่าเฉลี่ย 3.35 ตารางงานของฉันมีความเหมาะสม และช่วยให้ฉัน
สามารถบริหาร จัดการกับภาระส่ว นตัวได้เป็นอย่างดี ค่าเฉลี่ย 3.30 และงานของฉันช่วยให้ฉันรับผิดชอบต่อ
ครอบครัวได้ดีขึ้น ค่าเฉลี่ย 3.10 ตามลาดับ
ซึ่งจากตารางที่ 3 พบว่า การสารวจความสมดุลในชีวิตและการทางาน ด้านการทางานส่งเสริมชีวิต
ส่ ว นตั ว โดยพิ จ ารณาจากข้ อ ที่ 9-12 นั้ น ผลการส ารวจค่ า เฉลี่ ย รวมของกองฯเท่ า กั บ 3.38
ซึ่งมีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง แต่เนื่องด้วยข้อคาถามดังกล่าวนั้น เป็นคาถามในเชิงบวก แสดงให้เห็นว่า
การ ทางานสามารถส่งเสริมชีวิตส่วนตัวได้ค่อนข้างดี
4. องค์ประกอบที่ 4 ชีวิตส่วนตัวส่งเสริมการทางาน
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ผลการสารวจความสมดุลในชีวิตและการทางาน ด้านชีวิตส่วนตัวส่งเสริมการ
ทางาน จานวน 4 ข้อ
N = 40
คะแนนและระดับผลการสารวจ
รายการ
แปรผล
̅
𝒙
1. ครอบครัวของฉันช่วยสนับสนุน และเป็นกาลังใจที่ดีให้ฉันในการ
3.93
ระดับสูง
ทางาน
2. ครอบครัวหรือเพื่อนฝูงช่วยให้ฉันคลายเครียดจากการทางาน
3.93
ระดับสูง
3. กิจกรรมในชีวิตส่วนตัวของฉันช่วยเสริมสร้างทักษะให้ฉันทางานได้มี
3.80
ระดับสูง
ประสิทธิภาพมากขึ้น
4. การเรียนรู้จากการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวช่วยให้ฉันมี
3.85
ระดับสูง
สัมพันธภาพที่ดีกับหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน
ผลคะแนนเฉลี่ย
3.88
ระดับสูง
จากตารางที่ 4 ผลการสารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสารวจความสมดุลในชีวิตและการทางาน ด้านชีวิต
ส่วนตัวส่งเสริมการทางาน ในระดับสูงสูงสุด ในเรื่องของครอบครัวของฉันช่วยสนับสนุนและเป็นกาลังใจที่ดีให้
ฉันในการทางาน และครอบครัวหรือเพื่อนฝูงช่วยให้ฉันคลายเครียดจากการทางาน ค่าเฉลี่ย 3.93 รองลงมาคือ
การเรียนรู้จากการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวช่วยให้ฉันมี สัมพันธภาพที่ดีกับหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน
ค่าเฉลี่ย 3.85 และกิจกรรมในชีวิตส่วนตัวของฉันช่วยเสริมสร้างทักษะให้ฉันทางานได้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น
ค่าเฉลี่ย 3.80 ตามลาดับ
ซึ่งจากตารางที่ 4 พบว่า การสารวจความสมดุลในชีวิตและการทางาน ด้านการทางานส่งเสริมชีวิต
ส่ ว นตั ว โดยพิ จ ารณาจากข้ อ ที่ 13-16 นั้ น ผลการส ารวจค่ า เฉลี่ ย รวมของกองฯเท่ า กั บ 3. 88
ซึ่งมีคะแนนอยู่ในระดับสูง แต่เนื่องด้วยข้อคาถามดังกล่าวนั้น เป็นคาถามในเชิงบวก แสดงให้เห็นว่า เรื่องใน
ชีวิตส่วนตัวสามารถส่งเสริมการทางานได้เป็นอย่างดี

6
- ข้อเสนอแนะจากมีส่วนได้ส่วนเสีย
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
คะแนนในการส ารวจความสมดุลในชีวิตและการทางานของแต่ล ะองค์ประกอบของกองกิจ กรรม
ทางกายเพื่อสุขภาพ นั้น อยู่ในเกณฑ์ที่ดี กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ จึงได้กาหนดแผนปฏิบัติการ/แผน
กิจกรรม เพื่อพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ตามมาตรการ HPW จานวน 5 แผน ดังนี้
1. แผนปฏิบัติการดาเนินงานสถานที่ทางานน่าทางานของบุคลากร (Health work place Happy for life)
2. แผนกิจกรรมก้าวท้าใจ season 3
3. แผนการเข้ารับการตรวจสุขภาพของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน
4. แผนการประเมิน BMI
5. การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป
ด้ว ยโปรแกรม https://www.rama.mahidol.ac.th/cardio_vascular_risk/thai_cv_risk_score/ โดย
แผนกิ จ กรรมข้ า งต้ น นั้ น นอกจากจะเป็ น กิ จ กรรมที่ ท าให้ บุ ค ลากรได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการท ากิ จ กรรมแล้ ว
ยังสามารถช่วยส่งเสริมให้เกิดความสมดุลในชีวิตและการทางานต่อไปได้

