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ค ำน ำ 
 
 สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดทําแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน 
ต่อองค์กรของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร และเกณฑ์ PMQA 4.0 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่าง 
มีความสุขและเกิดความผูกพันต่อองค์กร มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการสร้างและปรับปรุงสภาพแวดล้อม  
สร้างบรรยากาศที่ดีและเอื้อต่อการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งขับเคลื่อนภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
โดยสํานักงานเลขานุการกรมได้ทําการสํารวจข้อมูลส่วนบุคคลและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร โดยนําปัจจัยต่าง ๆ  มาวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญ รวมทั้งนํามากําหนด
วัตถุประสงค์ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ควรดําเนินการตามปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากร และจัดทําแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ประจําป ีพ.ศ. ๒๕๖5 ข้ึน 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารและพัฒนาระบบการดําเนินชีวิต
การทํางานของบุคลากรให้มีความผาสุก และเกิดความผูกพันต่อองค์กร รวมทั้งเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มกําลัง ทุ่มเทกําลังกาย กําลงัใจ เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้  
 
 

สํานักงานเลขานุการกรม โดยส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคล 
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บทที่ ๑  
บทน ำ 

 
๑.1 หลักกำรและเหตุผล  

 สืบเนื่องจากเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบคุคล 
ที่มุ่งเน้นให้ส่วนราชการมีวิธีการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล การสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ก่อให้เกดิ
ผลการดําเนินการที่ดี รวมทั้งการสร้างความผูกพัน และการพัฒนาบุคลากรเพื่อนําศักยภาพของบุคลากรมาใช้
อย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนพันธกิจและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

 สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของบริหารและพัฒนาระบบ
การดําเนินชีวิตการทํางานของบุคลากร การปฏิบัติการต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การสร้างและคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของ
การทํางานที่ให้ผลการดําเนินการที่โดดเด่น และมุ่งไปสู่การเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากร จึงได้ดําเนินการสํารวจเพื่อค้นหาปัจจัยความผูกพันของบคุลากรสาํนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และนําผลการสํารวจดังกล่าวมากําหนดปัจจัยที่มีผลต่อการเสรมิสร้างความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากร พร้อมทั้งจัดลําดับความสําคัญ และจัดทําแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจําปี พ.ศ. 2565 ข้ึน เพื่อให้บุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีความผาสุกในชีวิตการทํางาน เกิดความผูกพันต่อองค์กร รวมทั้งเกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลัง ทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจ เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจขององค์กรให้มีประสทิธิภาพ 
ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกําหนดไว้ต่อไป 
 
1.๒ วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อให้บุคลากรมีขวัญและกําลังใจที่ดี เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มุ่งพัฒนาตนเองและ 
งานในความรับผิดชอบให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  
 2. เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ดี อันจะส่งผลให้บุคลากรเกิดความผาสุกในชีวิต
การทํางาน และเกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร  
 
1.๓ ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 ๑. มีแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการเสริมสร้างความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 2. บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับสวัสดิการที่กรมสามารถจัดหาให้ได้
อย่างเหมาะสม 
 3. บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีความพึงพอใจ มีความสุขในการ
ปฏิบัตงิานตอบสนองต่อภารกิจขององค์กร 
 4. บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีความรัก ความผูกพันต่อองค์กร 
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บทที่ ๒  
กรอบแนวคิด 

 
   การจัดทําแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผูบ้รโิภค ประจําปี พ.ศ. 2565 มีข้อมูล แนวคิด และทฤษฎีเพื่อนํามาใช้ในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ตลอดจนพิจารณาถึงความสอดคล้อง เพื่อจัดทําแผนฯ ดังนี ้
   2.1 ข้อมูลทั่วไปของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
   2.2 แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
   2.3 ทฤษฎีแรงจูงใจและการธํารงรักษา 
   2.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร  
   2.5 กรอบแนวคิด 
 
2.1 ข้อมูลท่ัวไปของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

  วิสัยทัศน์  
   “ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเป็นธรรม และยั่งยืน”  
  พันธกิจ  
   1. พัฒนากฎหมาย มาตรการ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
   ๒. พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกัน ควบคุม/กํากับดูแลสินค้าและ
บริการให้มีความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๓. พัฒนานวัตกรรมและเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
   ๔. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้และสามารถปกป้องสิทธิของตนได้ 
   ๕. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถดําเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๖. ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในทุกระดับ
อย่างเป็นรูปธรรม 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนากลไก มาตรการ หรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 
    และท้องถ่ิน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
  ค่ำนิยมองค์กร 
   "โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค" 
  วัฒนธรรมองค์กร 
   "สร้างความเป็นธรรม ก้าวทันสมัย นําความเข้มแข็งสู่ผู้บริโภค" 
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  นโยบำยทิศทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
  (ประกาศสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง นโยบายทิศทางการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563) 
  สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดําเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒6 และพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มีบทบาทภารกิจที่สําคัญเกี่ยวกับ
การรับคําร้องทุกข์ ให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การตรวจสอบ ควบคุม ติดตามและ
สอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง  
การส่งเสริม สนับสนุน สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
องค์ความรู้และให้การศึกษาแก่ผู้บริโภค บังคับใช้และพัฒนากฎหมายให้มีความโปร่งใฐ เป็นธรรม รวมทั้ง
การบูรณาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐด้วยการเช่ือมโยงฐานข้อมูล เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ฐานข้อมูลต้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายที่สําคัญ คือ ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคสนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน บูรณาการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับหน่วยงานและภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วม เกิดความคิดสร้างสรรค์  
มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการอันจะส่งผลประโยชน์ที่ตอบสนองต่อผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปให้ได้รับ  
ความเป็นธรรม ผู้บริโภคปกป้องสิทธิด้วยตนเอง และเกิดความเช่ือมั่นต่อการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีนโยบายทิศทางที่มุ่งเน้น 
การขับเคลื่อนและยกระดับการดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้วิสัยทัศน์ "ยกระดับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้มีความเป็นธรรม และยั่งยืน" ดังนี้ 
  ๑. ส่งเสริม สนับสนุน ผลักตัน แนวทางการดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฯ นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค แผนปฏิบัติราชการของ สคบ. และ
ติดตามหรือทบทวนการดําเนินงานของ สคบ. ที่ส่งผลต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
  ๒. พัฒนากลไก มาตรการ แนวทาง กระบวนการ รับคําร้องทุกข์ ให้คําปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ตอบสนองต่อผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์  
มีการกําหนดมาตรฐานการจัดการคําร้องทุกข์ สนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างนวัตกรรม  
เพื่อจัดการข้อร้องเรียนที่สร้างความพึงพอใจและความคาดหวังแก่ผู้รับบริการ และการบริหารจัดการเชิงรุก  
เป็นการลดอัตราคําร้องทุกข์หรือป้องกันการเกิดร้องทุกข์ซ้ํา เช่น OCPB Connect และ ChatBot เพื่อให้
ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลหรือสอบถามข้อสงสัยด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้แบบ Real-time และ 
การบริหารจัดการฐานข้อมูลต้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันสมัยเพื่อใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา 
หรือวางนโยบายในระยะต่อไป 
  ๓. ตรวจสอบ ควบคุม ติดตามและเฝ้าระวังพิสูจน์สินค้าและบริการอย่างครอบคลุมในทุกพื้นที่
และมุ่งเน้นการพัฒนาฐานข้อมูลระบบแจ้งเตือนภัยผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เป็นอันตรายหรือ  
ไม่ปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถสืบคันข้อมูลได้รวดเร็ว 
  ๔. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค โดยใช้กลไกภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
สถานศึกษา และต่างประเทศ ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิให้เครือข่ายทั้งภายในและภายนอก มีส่วนร่วมในการทํางาน
และสร้างนวัตกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้ งการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการผลการดําเนินงานของเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่มี
ประสิทธิภาพ 
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  5. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่มีมาตรฐาน มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู้บริโภค ภาคีเครือข่าย ประชาชนทั่วไป สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน และเพื่อการใช้ประโยชน์แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เช่ือมโยง  
กับทุกภาคส่วนสามารถนําข้อมูลไปประยุกต์ใช้ได้ สร้างช่องทางการใช้ระบบการสื่อสารที่ทันสมัยตามช่องทาง 
ที่หลากหลาย รวมทั้ งให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการองค์ความรู้  ( Knowledge Management  
สร้างกระบวนการจัดการความรู้และการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ มีการเช่ือมโยงองค์ความรู้กับองค์กร
ภายนอก เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถเรียนรู้ พัฒนา แก้ไขปัญหา หรือมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  
องค์ความรู้ใหม่ ๆ รวมทั้ง การพัฒนาระบบคลังความรู้ผู้บริโภคให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
  ๖. พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใส เป็นธรรม โดยรับฟังความคิดเห็นของการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน เพื่อทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ ข้อบังคับให้มีความ
สอดคล้องในภาพรวมด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การรับรองสมาคมและมูลนิธิ การรับจดทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
ขายตรงและตลาดแบบตรง สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้ง การพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้การ
ดําเนินงานต้านข้อมูลทางกฎหมายสามารถสืบคัน ตรวจสอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและประชาชน
ทั่วไปมีความสะดวกและรวดเร็ว 
  ๗. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ การสื่อสาร นวัตกรรมและการเช่ือมโยงฐานข้อมูลด้าน  
การคุ้มครองผู้บริโภคที่ทันสมัย รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และการพัฒนากระบวนการทํางานเดิมที่นําไปสู่รูปแบบ
กระบวนการทํางานใหม่ Digital Transformation โดยการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Sevice
สามารถพัฒนากระบวนการ ลดข้ันตอน เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการและ 
ความคาดหวังของผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป หรือบุคคลในองค์กร ในรูปแบบบริการเฉพาะกลุ่ม รูปแบบ
บริการเฉพาะบุคคล หรือบริการภาพรวม เช่น One Stop Sevice, Call Center ๑๑๖๖ ระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภค ระบบจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ และ OCPB Connect หรือ 
Chatbot เป็นต้น 
  ๘. พัฒนาการบริหารราชการให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
โดยการปรับโครงสร้างและระบบบริหารงานราชการใหมในรูปแบบที่หลากหลาย มีการดําเนินงานที่ยืดหยุ่น  
อันจะนําไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถะสูง และส่งเสริม ปลูกฝัง ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรต่อบุคลากร  
ในองค์กรจัดทํามาตรการหรือเจตนารมณ์ด้านการป้องกันการทจุริต โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
เป็นธรรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานต่อผู้รับบริการและประชาชนด้วยมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนการพัฒนา
ศักยภาพด้านบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยการสร้างกระบวนการ ระบบ หรือแผนงานพัฒนาและการบริหาร
จัดการบุคลากรที่สอดคล้องและตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร และการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร ปรับปรุงระบบหรอืกระบวนการทางความคิดของบุคลากรทุกระดับ (mindset) 
สร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ความผูกพัน และสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดี โดยมีการสร้างแรงจูงใจและ  
การมีส่วนร่วมพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหา เกิดความ
รอบรู้ ความคิดริเริ่มที่นําไปสู่นวัตกรรมที่หลากหลาย มีการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม 
เทคโนโลยี มาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน และมีจริยธรรมความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะที่มุ่งเน้น 
การทํางานเชิงรุกโดยสร้างมูลค่าเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
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2.2 แนวคิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  

  ๑. เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ระดับพ้ืนฐำน ฉบับท่ี ๒ และเกณฑ์ PMQA 4.0 
   เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เป็นการนําหลักเกณฑ์และแนวคิดตาม
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)  และรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติของประเทศไทย Thailand Quality Award (TQA) มาปรับให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบ
ราชการไทย และการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อให้มีความเหมาะสมตามบริบทของ
ภาคราชการไทย ซึ่งแนวคิดหลักของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA คือ ต้องการ 
ที่จะเห็นหน่วยงานภาครัฐให้ความสําคัญกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นให้การนําองค์กรเป็นไปอย่างมีวิสัยทัศน์ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสําคัญกับประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุงระบบ 
การบริการจัดการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเอง มีความริเริ่มและเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศอย่างแท้จริง และทํางานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นสํา คัญ 
ประกอบด้วย 7 หมวด คือ 
   หมวด 1 การนําองค์กร  
   หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
   หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
   หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  
   หมวด 6 การจัดกระบวนการ  
   หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ  
   เพื่อให้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน มีความทันสมัยตามบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 และเป็นการยกระดับ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานภาครัฐให้สูงยิ่งข้ึน จึงพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
ฉบับที่  2 ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์การมีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและ 
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นกรอบการประเมินที่สามารถบ่งช้ีระดับความสําเร็จของการพฒันา 
คุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีและสะท้อนให้เห็นถึงระดับการพัฒนาของส่วนราชการในระดับ  
ที่กระบวนการสัมฤทธ์ิผล 
   เทคโนโลยีดิจิทัลที่กําลังเปลี่ยนโลกในเวลานี้ ทํา ให้หน่วยงาน องค์กรทั้งภาคเอกชน  
ภาคราชการต้องเร่งปรับตัวรองรับ ประกอบกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของรัฐบาลชุดปัจจุบันต้องการพลิกโฉม 
ประเทศภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ “ไทยแลนด์ 4.0” ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศ 
ที่มีรายได้สูง โดยนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ระบบราชการไทยจึงจําเป็นต้องพัฒนาเพื่อ
ยกระดับ วิธีคิด การทํางานเพื่อก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยการจัดระบบระเบียบการให้บริการ
ประชาชนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนและปฏิรูปการทํางานให้สอดรับกับนโยบาย 
และวิสัยทัศน์ดังกล่าว 
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   ระบบราชการ 4.0 จะเป็นการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของ 
ประชาชน และรองรับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย 4.0 ให้สามารถเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจ และเป็นที่พึ่ง 
ของประชาชนอย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government) ต่อมาจะใช้วิธีการอะไรที่จะทําให้ 
หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางดังกล่าวได้ จะมีเครื่องมืออะไรที่จะสามารถใช้ในการ 
ประเมินส่วนราชการถึงระดับความพร้อมที่จะมุ่งสู่การเป็นองค์การ 4.0 ที่มุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 ซึ่งเป็นที่มา 
ของการนําเกณฑ์ PMQA หรือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาพัฒนาต่อยอดเป็น PMQA 4.0  
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินและพัฒนาส่วนราชการต่อไป 
 

เกณฑ์กำรประเมินสถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0) 

 
เกณฑ์หมวดต่าง ๆ ของ PMQA 4.0 จะแบ่งออกเป็น 7 หมวด พัฒนามาจากเกณฑ์ PMQA โดยในแต่ละ 
หมวดที่เป็นกระบวนการ ตั้งแต่หมวด 1 ถึงหมวด 6 จะมีการแบ่งออกเป็นข้อกําหนดย่อย 4 ข้อ และในแต่ละ
ข้อกําหนดย่อย จะแบ่งเกณฑ์ออกเป็น 3 ระดับ ตามระดับการพัฒนาองค์กร ได้แก่ ระดับ Basic ระดับ 
Advance และระดับ Significance การพัฒนาองค์กรจากการสร้างความสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มาสู่ 
การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ใช้ทรัพยากรที่น้อยลง แต่ได้ผลเท่าเดิมหรือมากข้ึน และยกระดับสู่การสร้าง
สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ 
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  2. กำรจัดท ำแผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกและควำมผูกพันของบุคลำกรส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ฉบับท่ี 2 และเกณฑ์ PMQA 4.0  
   เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ฉบับท่ี 2  
   หมวด 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร เป็นการมุ่งเน้นให้ส่วนราชการมีวิธีการวางแผนด้านทรัพยากร 
บุคคล การสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ก่อให้เกิดผลการดําเนินการที่ดี รวมทั้งการสร้างความผูกพันและ 
การพัฒนาบุคลากร เพื่อนําศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศาสตร์ของ 
ส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยในหมวดนี้เน้นการปฏิบัติการด้านบุคลากรที่สําคัญ การปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การสร้างและคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของการทํางานที่ให้ผลการดําเนินการที่โดดเด่น และมุ่งไปสู่
การสร้างความผูกพันของบุคลากรของส่วนราชการ เพื่อให้บุคลากรและองค์การปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และนําไปสู่ความสําเร็จ เพื่อสนับสนุนให้การจัดการทรัพยากรบุคคลสอดคล้องไปแนวทางเดียวกันกับ 
ยุทธศาสตร์โดยรวม ซึ่งหลักเกณฑ์ในการจัดทําแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มี 
ผลต่อองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ฉบับที่ 2 หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ประกอบด้วย 
   5.1 สภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกร  
    HR 1 ส่วนราชการมีการจัดแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์   
แผนดังกล่าวได้ประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ ด้านขีดความสามารถและ
อัตรากําลัง บุคลากร รวมถึงได้นําแผนไปปฏิบัติเพื่อให้งานของส่วนราชการบรรลุผลสําเร็จ  
    HR 2 ส่วนราชการมีการดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานด้านสุขภาพและ 
สวัสดิภาพในการทํางานของบุคลากร  
   5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร  
    HR 3 ส่วนราชการมีการประเมินความผูกพันของบุคลากร มีวิธีการและตัวช้ีวัดที่ใช้ 
ในการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีความแตกต่างในแต่ละกลุ่มของบุคลากร  
    HR 4 ส่วนราชการมีการจัดทําระบบการเรยีนรู้ และการพัฒนาที่สนับสนุนความต้องการ 
ของส่วนราชการและการพัฒนาตนเอง รวมถึงมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้ 
และการพัฒนา 
   กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสู่ระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0)  
   หมวด 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร  
   เจตนารมณ์ : เพื่อให้ส่วนราชการมีนโยบายและระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ มีความคล่องตัวและมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ มีการสร้าง 
วัฒนธรรมการทํางานที่ดี มีการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะในการแก้ไขปัญหา สร้างความรอบรู้ 
และความมีจริยธรรม มีความคิดริเริ่มที่นําไปสู่นวัตกรรม มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ ปฏิบัติงาน 
โดยเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง รายละเอียดตามตาราง ดังต่อไปนี้ 
 
หมวด 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 
5.1 ระบบการจัดการบุคลากรตอบสนอง 

ยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 
 มีการวิเคราะห์ความต้องการด้านขีดความสามารถ 
 ของบุคลากรที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ  
 ความต้องการของหน่วยงาน 

5.2 ระบบการทํา งานที่ มี ประสิท ธิภาพ
คล่องตัว และมุ่งผลสัมฤทธิ 

 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ส่ ง เสริมให้ เกิด  
 นวัตกรรม ความคล่องตัว การทํางานเป็นทีม และ 
 การทํางานร่วมกับเครือข่ายภายนอก 
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5.3 การสร้างวัฒนธรรมการทํางานที่ดีและ 

ความร่วมมือ 
 มีการปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) ของ 
 ข้าราชการในทุกระดับ เพื่อให้มุ่งเน้นการทํางานในเชิง 
 รุกและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
 หน่วยงาน และส่วนรวม  
 มีกำรน ำปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกร 
 มำสร้ำงให้เกิดแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 

5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร  มีการพัฒนาบุคลากรในเชิงรุกมีทักษะและสามารถ  
 ปฏิบัติงานได้หลากหลาย  
 แผนพัฒนาบุคลากรตอบสนองยุทธศาสตร์และ  
 สมรรถนะหลักขององค์การ  
 วิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
 อย่างสม่ําเสมอ  
 เปิดโอกาสให้บุคลากรวางแผนพัฒนาความสามารถ  
 ของตน 

 
2.3 ทฤษฎีแรงจูงใจและกำรธ ำรงรักษำ 

  ทฤษฎีสองปัจจัย (Two - Factor Theory) ของ Herzberg 
  เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) และคณะ ได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน สรุปว่า  
ความพึงพอใจในการทํางานกับผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ หากได้รับการตอบสนอง 
ความต้องการ ย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจ ความพึงพอใจนํามาซึ่งความขยันขันแข็งและเสียสละอุทิศตน 
เพื่อการทํางาน ผลการปฏิบัติงานที่สูงทําให้ผลผลิตเพิ่มข้ึนด้วย และได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลทําให้มีความสุข  
และปัจจัยใดที่ทําให้คนไม่มีความสุข พบว่า ตัวแปรที่ทําให้บุคคลในองค์กรเกิดความรู้สึกที่ดี ได้แก่ ความสําเร็จ
ของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในตําแหน่ง การได้รับการยอมรับนับถือ และกิจกรรมระหว่างการ
ทํางาน ส่วนตัวแปรที่ทําให้บุคคลในองค์กรเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี ได้แก่ สภาพการทํางาน การบังคับบัญชา 
เงินเดือน ความมั่นคงในงาน กฎระเบียบ และการปฏิบัติขององค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในงาน 
เขาจึงได้สรุปเป็นทฤษฎี 2 ปัจจัย ซึ่งกล่าวถึงมนุษย์ทุกคนจะมีความต้องการ 2 ด้าน คือ ความต้องการทางด้าน 
สุขอนามัย (Hygiene Needs) และความต้องการด้านการจูงใจ (Motivator Needs) 
  ตามทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์กนั้น หากความต้องการทางด้านสุขอนามัย (Hygiene Factors) ได้รับ
การตอบสนองอย่างไม่เต็มที่ มนุษย์จะเกิดความไม่พึงพอใจ แต่ถึงแม้ว่าจะได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่ 
มนุษย์ก็ยังพึงพอใจไม่ถึงขีดสุดอยู่ดี กลับจะรู้สึกเฉย ๆ  ให้มากก็ดี ไม่ให้เลยก็เกิดเรื่อง ฉะนั้น การตอบสนอง
ความต้องการด้านสุขอนามัยของมนุษย์จะเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการลดความไม่พึงพอใจลงเท่าน้ัน แต่ไม่สามารถ
จะทําให้มนุษย์พอใจได้ ในขณะเดียวกันหากความต้องการด้านการจูงใจ (Motivator Needs) ได้รับการ
ตอบสนองอย่างเต็มที่ มนุษย์จะรู้สึกพึงพอใจพร้อมปฏิบัติงานด้วยความรักในหน้าที่ อุทิศตนเองอย่างหนัก 
รวมทั้งเสียสละทุ่มเทแรงกายและแรงใจอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย แต่หากไม่ได้รับการตอบสนอง มนุษย์ก็จะ
รู้สึกเฉย ๆ ไม่ยินดี ยินร้าย อาจทํางานหรือไม่สนใจที่จะอุทิศตน ซึ่งสามารถแยกรายละเอียดของปัจจัยได้
ดังต่อไปนี้  
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  1. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทํางาน (Satisfiers) หรือปัจจัยภายใน หรือปัจจัยจูงใจ 
(Motivator Needs) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ การประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน 
(Achievement) การได้รับการยอมรับ (Recognition) ลักษณะของงาน (Work-Itself) ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) ความก้าวหน้า (Advancement) และการมีโอกาสเจริญเติบโต (Possibility Growth)  
  2. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในการทํางาน หรือปัจจัยภายนอก หรือเรียกอีกอย่างว่า
ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) ประกอบด้วยองค์ประกอบทีส่ําคัญอยู่ 8 องค์ประกอบ คือ ความต้องการ
หรือเป้าหมาย การควบคุมบังคับ เงื่อนไขการทํางาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relations) 
เงินเดือนหรือรายได้ (Salary) สถานภาพ (Status) ความมั่นคง (Job Security) และปัจจัยต่าง ๆ ในชีวิต 
ส่วนตัว (Factors in Personal life) ซึ่งโดยสรุปแล้ว ความต้องการภายใน หากได้รับการตอบสนอง มนุษย์ย่อม 
พึงพอใจ และพร้อมที่จะขยันขันแข็งอุทิศตนเองให้กับงานอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ดังนั้น จึงควรเลือกเอาปัจจัย
ภายในมาเป็นเครื่องมือในการจูงใจ ขณะเดียวกันก็ต้องตอบสนองความต้องการภายนอก อันเป็นพื้นฐาน 
ด้านสุขอนามัยที่มนุษย์ทุกคนต้องการเพื่อยังชีพ ให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะแก่ระดับความต้องการของ 
แต่ละบุคคล 
 
2.4 ทฤษฏีเกี่ยวกับควำมผูกพันต่อองค์กร  

  ควำมหมำยของควำมผูกพันต่อองค์กร ของ Porter และ Smith 
  Porter และ Smith กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กร มีความหมาย 3 ลักษณะ  
  1. ความเช่ืออย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร  เป็นลักษณะของ 
บุคลากรที่มีความเช่ือด้านทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร มีความผูกพันอย่างแท้จริงต่อค่านิยมและเป้าหมายของ 
องค์กร พร้อมสนับสนุนกิจการขององค์กรซึ่งเป็นเป้าหมายของตนด้วยมีความเช่ือว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดี 
ที่สุดที่ตนเองจะทํางานด้วยความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  
  2. ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์กร  เป็นลักษณะที่
บุคคลากรเต็มที่เสียสละอุทิศตน พยายามทํางานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้องค์กรประสบความสําเร็จ 
บรรลุเป้าหมาย เกิดผลประโยชน์ขององค์กร และมีความห่วงใยต่อความเป็นไปขององค์กร  
  3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร เป็นลักษณะที่ 
บุคลากรแสดงความต้องการและตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในองค์กรนี้ตลอดไป มีความจงรักภักดีต่อองค์กร มีความ 
ภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์กร สนับสนุนและสร้างสรรค์องค์กรให้ดีย่ิงข้ึน  

  ควำมหมำยของควำมผูกพันต่อองค์กร ของ Hewitt Associates 
  Hewitt Associates กล่าวว่า ความผูกพันในองค์การ คือ สภาพหรือลักษณะที่บุคคลอุทิศ
สติปัญญาและอารมณ์ ความรู้สึกแก่องค์กรหรือกลุ่มพนักงาน เป็นความต้องการส่วนบุคคลและทําอย่างจริงจัง 
นํามาซึ่งผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์การที่สูงข้ึน  
  องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์กร Hewitt Associates กล่าวว่า พนักงานที่มีความผูกพัน
ต่อองค์กร จะมีพฤติกรรม 3 ประการ คือ การแสดงพฤติกรรม 3 ด้านของผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้  
  การพูด (Say) ผู้ปฏิบัติงานพูดถึงองค์กรในแง่บวกต่อบุคคลอื่น โดยแสดงความช่ืนชมและ 
ภาคภูมิใจในองค์กร อยากบอก/เล่าให้ผู้คนทราบว่าตนเองทํางานในองค์กรนี้ และอยากชักชวนให้ผู้อื่น 
มาทํางานในองค์กรนี้ด้วย  
  การดํารงอยู่ (Stay) ผู้ปฏิบัติงานมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอยู่ปฏิบัติงานและเป็นสมาชิก
ขององค์กรนี้ตลอดไป  
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  การทุ่มเท/อุทิศตน (Strive/Serve) ผู้ปฏิบัติงานทุ่มเทเวลาให้กบัการทํางาน พยายามทํางานอย่าง
เต็มความรู้ความสามารถเพื่อสร้างผลงานที่ดี  และพร้อมสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรด้วยความ 
เต็มใจ เพื่อนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จ 

  กล่าวโดยสรุป ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับความมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งในด้าน
ความรู้สึกและสติปัญญาในการทุ่มเทอุทิศตนให้กับการทํางาน พยายามทํางานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ
เพื่อสร้างผลงานที่ดีให้งานหรือพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรบรรลุผล องค์กรที่มีระดับความผูกพันของ
บุคลากรสูง จะแสดงให้เห็นเด่นชัดด้วยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งทําให้บุคลากรในองค์กรรู้สึก
ผูกพัน มีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังเพื่อผลประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ความสําเร็จขององค์กร  
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2.5 กรอบแนวคิด 
 
 
 ตัวแปรต้น  (IV)                                          ตัวแปรตำม  (DV)    

                                   
 

 

 

 

 

 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
1. ด้านลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
2. ด้านความมั่นคงและความก้าวหนา้ 
3. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
4. ด้านสัมพันธภาพกับผู้บงัคับบญัชาและเพื่อนร่วมงาน 
5. ด้านการสง่เสริมและกอ่ให้เกิดแรงจูงใจ 
6. ด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตสว่นตัว 
7. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

 
ควำมผูกพันต่อองค์กร 

ปัจจัยแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
 

เ 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรเก็บรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล 

 
 การจัดทําแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจําปี พ.ศ. 2564 ครั้งนี้ มีวิธีดําเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังต่อไปนี้ 
 3.1 แหล่งข้อมูล 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 แหล่งข้อมูล 

 ในการดําเนินการครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งจําแนกออกเป็น 2 แหล่ง คือ 
 1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  
ซึ่งเป็นการตั้งคําถามแบบปลายปิด เป็นการกําหนดคําตอบไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ตอบเลือกคําตอบที่ใกล้เคียง
ความเป็นจริงมากที่สุด โดยผู้ศึกษาเป็นผู้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า 
รวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากหนังสือหรือเอกสาร เพื่อนํามาช่วยสนับสนุนข้อมูลปฐมภูมิ 
และใช้ประกอบการวิเคราะห์ให้มีความถูกต้องน่าเช่ือถือ 
 
3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 1. ประชากร ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค 
ในระยะเวลาที่ทําการทอดแบบสอบถาม 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการและพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในสํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคทุกประเภท ทุกตําแหน่ง และทุกระดับ ในระยะเวลาที่ทําการทอดแบบสอบถาม ซึ่งมีจํานวน
รวมทั้งหมด 255 คน  
 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งสร้างข้ึนจากแนวคิดและทฤษฎี 
ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งคําถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการทํางาน 
หน่วยงานที่สังกัด ระยะเวลาการปฏิบัติงาน อายุราชการ กลุ่มตําแหน่งงาน เงินเดือน/ค่าจ้าง ตําแหน่งงาน 
บทบาทหน้าที่งานในปัจจุบัน  
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 ส่วนที่ 2 ข้อคําถามประเมินระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประกอบด้วยแรงจูงใจ 
7 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความมั่นคงและความก้าหน้า ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านการส่งเสริมและก่อให้เกิดแรงจูงใจ ด้านการรักษา
ดุลยภาพระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
 ส่วนที่ 3 ข้อคําถามประเมินระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร  
  ข้อคําถามประเมินระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และข้อคําถามประเมินระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร ใช้มาตรวัดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด กําหนดคะแนนตามลําดับ คือ  5  4  3  2  และ  1   
  ในการแปลความหมายของตัวแปรใช้มาตรวัด ดังนี้ 
  ช่วงห่างของคะแนน  =     คะแนนสูงสุด  -  คะแนนตํ่าสุด 
                           จํานวนช้ัน 
        =     1,270 – 254   =  1,016  =  203.2 
               5       5 
  ค่าคะแนนระหว่าง  813.81 – 1,017.00  =  มากที่สุด  
  ค่าคะแนนระหว่าง  610.61 – 813.80     = มาก  
  ค่าคะแนนระหว่าง  311.01 – 466.00   =  ปานกลาง  
  ค่าคะแนนระหว่าง  156.01 – 311.00   =  น้อย  
  ค่าคะแนนระหว่าง  1.00 – 156.00   = น้อยที่สุด  
 
3.4 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. ดําเนินการแจ้งเวียนขอความอนุเคราะห์ให้สํานัก/กอง/กลุ่ม เข้าไปตอบแบบสอบถามออนไลน์ 
ที่สร้างขึ้นผ่านระบบ Google Form  
 2. รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และนําไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ต่อไป 
 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  ในการวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสังคมศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และระดับความผูกพันต่อ
องค์กรของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percent) และค่าเฉลี่ย (Mean) 
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บทท่ี 4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
 การจัดทําแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจําปี พ.ศ. 2564 หลังจากที่ได้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับ 
การตอบกลับจํานวน 254 ชุด เรียบร้อยแล้ว จากนั้นได้ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมทั้ง
นําข้อมูลไปวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะห์สถิติทางสังคมศาสตร์ (SPSS for Windows) 
ซึ่งในบทนี้จะได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล รวมทั้งการตีความหมายของข้อมูล ตามลําดับ
ดังต่อไปนี้ 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  
 4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรของกลุ่มตัวอย่าง 
 4.4 บทสรุปผลการวิเคราะห์ : ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง และปัจจัยที่ควรให้ความสําคัญ 
 
4.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำง 

  ตารางที่ 1  แสดงจํานวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  

N = 254 

ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ (1) ชาย 98 38.58 
(2) หญงิ 156 61.42 

อำย ุ (1) 20 ปี – 29 ปี 53 20.87 
(2) มากกว่า 29 ปี – 39 ป ี 95 37.40 
(3) มากกว่า 39 ปี – 49 ป ี 71 27.95 
(4) มากกว่า 49 ปีข้ึนไป 35 13.78 

ระดับกำรศึกษำ (1) ต่ํากว่าปรญิญาตร ี 19 7.48 
(2) ปรญิญาตร ี 150 59.06 
(3) สูงกว่าปรญิญาตร ี 85 33.46 

สถำนภำพกำรท ำงำน (1) ข้ำรำชกำร 128 50.39 
      (1.1) ประเภททั่วไป 4 1.58 
      (1.2) ประเภทวิชาการ 114 44.88 
      (1.3) ประเภทอํานวยการ 9 3.54 
      (1.4) ประเภทบริหาร 1 0.39 
(2) พนักงำนรำชกำร 124 48.82 
      (2.1) กลุ่มงานบริการ 35 13.78 
      (2.2) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 89 35.04 
(3) ลูกจ้ำงประจ ำ 2 0.79 
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  ตารางที่ 1  แสดงจํานวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

บทบำทหน้ำท่ี (1) ผู้บริหาร (รองเลขาธิการ) 1 0.39 
(2) ผอ. สํานัก/กอง/ลนก./ผอ.ส่วน/หัวหน้าส่วน/กลุ่มงาน/งาน
ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา 

31 12.20 

(3) ผู้ปฏิบัติงาน 222 87.41 
ต ำแหน่งงำน (1) ตําแหน่งในสายงานหลัก (นิติกร, นักสืบสวนสอบสวน) 143 56.30 

(2) ตําแหน่งในสายงานสนับสนุน 111 43.70 
ระยะเวลำท่ีปฏิบัติงำน
ในสคบ. 

(1) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี 8 3.15 
(2) มากกว่า 1 ปี – 3 ป ี 54 21.26 
(3) มากกว่า 3 ปี – 6 ป ี 49 19.29 
(4) มากกว่า 6 ปี – 9 ป ี 45 17.72 
(5) มากกว่า 9 ป ี– 12 ป ี 43 16.93 
(6) มากกว่า 12 ป ี– 15 ป ี 44 17.32 
(7) มากกว่า 15 ปีข้ึนไป 11 4.33 

อัตรำเงินเดือน/ 
ค่ำจ้ำง/ค่ำตอบแทน 

(1) ต่ํากว่า – 12,000 บาท 20 7.87 
(2) มากกว่า 12,000 บาท – 18,000 บาท 51 20.08 
(3) มากกว่า 18,000 บาท – 25,000 บาท 120 47.24 
(4) มากกว่า 25,000 บาท – 32,000 บาท 31 12.21 
(5) มากกว่า 32,000 บาทข้ึนไป 32 12.60 

 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.42 ในขณะที่เพศชาย มีจํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 38.58  
 อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุมากกว่า 29 ปี – 39 ป ีคิดเป็นร้อยละ 37.40 
รองลงมาคือช่วงอายุมากกว่า 39 ปี – 49 ป ีคิดเป็นร้อยละ 27.95 ช่วงอายุ 20 ปี – 29 ป ีคิดเป็นร้อยละ 
20.87 และช่วงอายุมากกว่า 49 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 13.78 ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
59.06 รองลงมาคือระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 33.46 และต่ํากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
7.48 ตามลําดับ 
 สถานภาพการทํางาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ประเภทวิชาการ คิดเป็น 
ร้อยละ 44.88 รองลงมาเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 35.04 เป็นพนักงาน
ราชการ กลุ่มงานบริการ คิดเป็นร้อยละ 13.78 เป็นข้าราชการ ประเภทอํานวยการ คิดเป็นร้อยละ 3.54  
เป็นข้าราชการ ประเภททั่วไป คิดเป็นร้อยละ 1.58 เป็นลูกจ้างประจํา คิดเป็นร้อยละ 0.79 และเป็น
ข้าราชการ ประเภทบริหาร คิดเป็นร้อยละ 0.39 ตามลําดับ 
 บทบาทหน้าที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 87.41 
รองลงมามีหน้าที่เป็นผอ. สํานัก/กอง/ลนก./ผอ.ส่วน/หัวหน้าส่วน/กลุ่มงาน/งานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา คิดเป็น
ร้อยละ 12.20 และมีหน้าที่เป็นผู้บริหาร (รองเลขาธิการ) คิดเป็นร้อยละ 0.39 ตามลําดับ 
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 ตําแหน่งงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสายงานหลัก (นิติกร, นักสืบสวน
สอบสวน) คิดเป็นร้อยละ 56.30 รองลงมาปฏิบัติงานในสายงานสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 43.70 ตามลําดับ 
 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน สคบ. พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานใน สคบ. 
มากกว่า 1 ปี – 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.26 รองลงมามีระยะเวลาการปฏิบัติงานฯ มากกว่า 3 ปี – 6 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 19.29 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานฯ มากกว่า 6 ปี – 9 ป ีคิดเป็นร้อยละ 17.72 มีระยะเวลา
การปฏิบัติงานฯ มากกว่า 12 ปี – 15 ป ีคิดเป็นร้อยละ 17.32 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานฯ มากกว่า 9 ป ี– 
12 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.93 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานฯ มากกว่า 15 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 4.33  
และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานฯ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.15 ตามลําดับ 
 อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง/
ค่าตอบแทน มากกว่า 18,000 บาท – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.24 รองลงมาได้รับเงินเดือน/
ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน มากกว่า 12,000 บาท – 18,000 คิดเป็นร้อยละ 20.08 มากกว่า 32,000 บาท 
ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 12.60 มากกว่า 25,000 บาท – 32,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.21 และต่ํากว่า – 
12,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.87 ตามลําดับ 
 
4.2 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็นต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มตัวอย่ำง 

  ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง 

แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

4.2.1 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 73.39 มากที่สุด 
4.2.2 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า 69.29 มากที่สุด 
4.2.3 ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 67.18 มากที่สุด 
4.2.4 ด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 74.57 มากที่สุด 
4.2.5 ด้านการส่งเสริมและก่อให้เกิดแรงจูงใจ 66.37 มากที่สุด 
4.2.6 ด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว 63.47 มาก 
4.2.7 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 63.88 มาก 
รวม 68.31 มำกท่ีสุด 

  จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 68.31  
  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ทั้ง 7 ด้าน จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านการส่งเสริมและก่อให้เกิด
แรงจูงใจ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว 

  อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลได้ละเอียดมากยิ่งข้ึน ได้วิเคราะห์ แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน จําแนกออกเป็น 7 ด้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้  
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 4.2.1 ด้ำนลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ  

  ตารางที่ 3 แสดงคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ 

ด้ำนลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

(1) ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถ 75.35 มากที่สุด 
(2) งานของข้าพเจ้ามีการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง และมีความท้าทาย 77.17 มากที่สุด 
(3) ปริมาณงานในความรับผิดชอบของข้าพเจ้ามีความเหมาะสม 69.45 มากที่สุด 
(4) ข้าพเจ้ามีอิสระที่จะใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเตม็ที่ 
ได้ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยนําแนวคิดใหม่ ๆ มาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

71.57 มากที่สุด 

รวม 73.39 มำกท่ีสุด 

  จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 73.39  
  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีจํานวน 2 ข้อ ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็น
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม ได้แก่ (1) ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถ และ (2) งาน
ของข้าพเจ้ามีการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งและมีความท้าทาย และอีกจ ำนวน 2 ข้อ ท่ีกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับ
ควำมคิดเห็นต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยในภำพรวม ได้แก่ (3) ปริมำณงำนในควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำมีควำม
เหมำะสม และ (4) ข้ำพเจ้ำมีอิสระท่ีจะใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มท่ี ได้ริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ โดยน ำแนวคิดใหม่ ๆ มำพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ 
 
  4.2.2 ด้ำนควำมมั่นคงและควำมก้ำวหน้ำ 

  ตารางที่ 4 แสดงคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความ
มั่นคงและความก้าวหน้า 

ด้ำนควำมมั่นคงและควำมก้ำวหน้ำ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

(1) ข้าพเจ้ามีโอกาสได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ และนําความรู้ความสามารถ
มาใช้ในการพัฒนางาน 

69.92 มากที่สุด 

(2) เส้นทางการเติบโตในการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ามีความชัดเจน 61.50 มาก 
(3) ข้าพเจ้าได้รับการประเมินเพื่อการเลื่อนตําแหน่งอย่างเป็นธรรม 68.50 มากที่สุด 
(4) ข้าพเจ้ารู้สึกมีความมั่นคงในอาชีพการงาน 74.02 มากที่สุด 
(5) หน่วยงานมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อน
เงินเดือนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

72.52 มากที่สุด 

รวม 69.29 มำกท่ีสุด 

  จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 69.29  
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  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีจํานวน 3 ข้อ ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็น
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม ได้แก่ (1) ข้าพเจ้ามีโอกาสได้รับการสนับสนุนสง่เสรมิใหเ้ข้าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ และนําความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนางาน (4) ข้าพเจ้ารู้สกึ
มีความมั่นคงในอาชีพการงาน และ (5) หน่วยงานมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดอืน
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม และอีกจ ำนวน 2 ข้อ ท่ีกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับควำมคิดเห็นต่ ำกว่ำคะแนน
เฉลี่ยในภำพรวม ได้แก่ (2) เส้นทำงกำรเติบโตในกำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำมีควำมชัดเจน และ  
(3) ข้ำพเจ้ำได้รับกำรประเมินเพ่ือกำรเลื่อนต ำแหน่งอย่ำงเป็นธรรม 

 4.2.3 ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

  ตารางที่  5 แสดงคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

(1) ข้าพเจ้ามีอุปกรณ์/เครื่องมือสําหรับการทํางานที่เหมาะสมและเพียงพอ 65.59 มากที่สุด 
(2) สภาพแวดล้อมทางกายภาพในหน่วยงานของข้าพเจ้า เช่น ห้องทํางาน 
แสง เสียง เอื้ออํานวยต่อการทํางาน และมีการดูแลความสะอาดด้าน
สาธารณูปโภคอย่างเหมาะสม 

64.88 มากที่สุด 

(3) ข้าพเจ้ารู้สึกปลอดภัยในขณะทํางาน 68.23 มากที่สุด 
(4) หน่วยงานมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล มาใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงาน 

68.90 มากที่สุด 

(5) หน่วยงานมีการทํางานแบบยืดหยุ่น เช่น Work From Home 67.00 มากที่สุด 
(6) บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงานทั้งด้านสถานที่และ
การให้บริการ 

68.50 มากที่สุด 

รวม 67.18 มำกท่ีสุด 

  จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 67.18  
  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีจํานวน 3 ข้อ ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็น
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม ได้แก่ (3) ข้าพเจ้ารู้สึกปลอดภัยในขณะทํางาน (4) หน่วยงานมีการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน และ (6) บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หน่วยงานทั้งด้านสถานที่และการให้บริการ และอีกจ ำนวน 3 ข้อ ท่ีกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับควำม
คิดเห็นต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยในภำพรวม ได้แก่ (1) ข้ำพเจ้ำมีอุปกรณ์/เครื่องมือส ำหรับกำรท ำงำน 
ท่ีเหมำะสมและเพียงพอ (2) สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพในหน่วยงำนของข้ำพเจ้ำ เช่น ห้องท ำงำน แสง 
เสียง เอ้ืออ ำนวยต่อกำรท ำงำน และมีกำรดูแลควำมสะอำดด้ำนสำธำรณูปโภคอย่ำงเหมำะสม  และ  
(5) หน่วยงำนมีกำรท ำงำนแบบยืดหยุ่น เช่น Work From Home 
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 4.2.4 ด้ำนสัมพันธภำพกับผู้บังคับบัญชำและเพ่ือนร่วมงำน 
 ตารางที่  6 แสดงคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้าน
สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 

ด้ำนสัมพันธภำพกับผู้บังคับบัญชำและเพ่ือนร่วมงำน คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
(1) ผู้บังคับบัญชาไว้วางใจ และเช่ือมั่นในความสามารถของข้าพเจ้า 72.20 มากที่สุด 
(2) ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่และมีส่วนร่วม ตลอดจนให้คําแนะนําวิธีแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ให้กับข้าพเจ้า 

74.96 มากที่สุด 

(3) ข้าพเจ้าเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชามีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 

75.91 มากที่สุด 

(4) ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุน คําแนะนํา และความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
จากเพื่อนร่วมงานในส่วนงานอยู่เสมอ 

77.40 มากที่สุด 

(5) ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจากต่างสํานัก/
กอง เป็นอย่างดี 

73.86 มากที่สุด 

รวม 74.57 มำกท่ีสุด 

  จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้าน
สัมพันธภาพกับผูบ้ังคับบญัชาและเพื่อนร่วมงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 74.57  
  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีจํานวน 3 ข้อ ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็น
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม ได้แก่ (2) ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่และมีส่วนร่วม ตลอดจนให้คําแนะนําวิธี
แก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับข้าพเจ้า (3) ข้าพเจ้าเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชามีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม และ (4) ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุน คําแนะนํา และความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
จากเพื่อนร่วมงานในส่วนงานอยู่เสมอ และอีกจ ำนวน 2 ข้อ ท่ีกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับควำมคิดเห็น 
ต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยในภำพรวม ได้แก่ (1) ผู้บังคับบัญชำไว้วำงใจ และเชื่อมั่นในควำมสำมำรถของข้ำพเจำ้ 
และ (5) ข้ำพเจ้ำได้รับกำรสนับสนุนและช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนจำกต่ำงส ำนัก/กอง เป็นอย่ำงดี 

 4.2.5 ด้ำนกำรส่งเสริมและก่อให้เกิดแรงจูงใจ 
 ตารางที่ 7 แสดงคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านการ
ส่งเสริมและก่อให้เกิดแรงจูงใจ 

ด้ำนกำรส่งเสริมและก่อให้เกิดแรงจูงใจ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
(1) หน่วยงานสนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัลแก่บุคลากร/ทีมงานที่มผีลการดําเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

62.76 มาก 

(2) หน่วยงานมีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร/นโยบายของหน่วยงานให้ข้าพเจ้าทราบอย่าง
สม่ําเสมอ 

68.35 มากที่สุด 

(3) บุคลากรในหน่วยงานยึดแนวทางการร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ 68.82 มากที่สุด 
(4) หน่วยงานมีการรับและบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 67.01 มากที่สุด 
(5) ข้าพเจ้าได้รับทราบความก้าวหน้าหรือปัญหาของหน่วยงาน และมีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะเพื่อพัฒนาหรอืแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนรว่มกัน เช่น ผ่านช่องทาง
อินทราเน็ต กล่องรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น 

66.22 มากที่สุด 

(6) หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์เพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน 

65.04 มากที่สุด 

รวม 66.37 มำกท่ีสุด 
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  จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ด้านการส่งเสริมและก่อให้เกิดแรงจูงใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 66.37  
  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีจํานวน 3 ข้อ ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็น
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม ได้แก่ (2) หน่วยงานมีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร/นโยบายของหน่วยงานให้ข้าพเจ้า
ทราบอย่างสม่ําเสมอ (3) บุคลากรในหน่วยงานยึดแนวทางการร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ  และ 
(4) หน่วยงานมีการรับและบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ และอีกจ ำนวน  
3 ข้อ ท่ีกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับควำมคิดเห็นต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยในภำพรวม ได้แก่ (1) หน่วยงำน
สนับสนุน ยกย่อง ให้รำงวัล แก่บุคลำกร/ทีมงำน ท่ีมีกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ สร้ำงนวัตกรรม หรือท่ีมีผล  
กำรด ำเนินงำนท่ีมีประสิทธิภำพ (5) ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบควำมก้ำวหน้ำหรือปัญหำของหน่วยงำน และ 
มีส่วนร่วมในกำรเสนอแนะเพ่ือพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นร่วมกัน เช่น ผ่ำนช่องทำง
อินทรำเน็ต กล่องรับฟังควำมคิดเห็น เป็นต้น และ (6) หน่วยงำนมีกำรจัดกิจกรรมให้บุคลำกรได้มีโอกำส
พบปะสังสรรค์ เพ่ือส่งเสริมควำมสัมพันธ์ท่ีดีในหน่วยงำน 

 4.2.6 ด้ำนกำรรักษำดุลยภำพระหว่ำงชีวิตกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัว 

 ตารางที่ 8 แสดงคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อแรงจงูใจในการปฏิบัติงาน ด้านการรักษา
ดุลยภาพระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว 

ด้ำนกำรรักษำดุลยภำพระหว่ำง 
ชีวิตกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัว 

คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

(1) ข้าพเจ้าไม่ต้องทํางานที่ได้รับมอบหมายนอกเวลางาน 55.59 มาก 
(2) การทํางานของข้าพเจ้าไม่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินชีวิตครอบครัว 66.85 มากที่สุด 
(3) ข้าพเจ้าสามารถแบ่งเวลาในการทํางาน เวลาส่วนตัว เวลาครอบครัว
และสังคมได้อย่างเหมาะสม 

70.55 มากที่สุด 

(4) การทํางานของข้าพเจ้าไม่เป็นอุปสรรคต่อการพักผ่อน 66.54 มากที่สุด 
(5) ข้าพเจ้ามีเวลาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอย่างเหมาะสม 63.19 มาก 
(6) ข้าพเจ้าไม่มีความเครียดจากการทํางานในระดับที่ส่งผลกระทบตอ่
ตนเองและครอบครัว 

58.11 มาก 

รวม 63.47 มำก 

  จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 63.47  
  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีจํานวน 3 ข้อ ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็น
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม ได้แก่ (2) การทํางานของข้าพเจ้าไม่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินชีวิตครอบครัว 
(3) ข้าพเจ้าสามารถแบ่งเวลาในการทํางาน เวลาส่วนตัว เวลาครอบครัวและสังคมได้อย่างเหมาะสม  และ 
(4) การทํางานของข้าพเจ้าไม่เป็นอุปสรรคต่อการพักผ่อน และอีกจ ำนวน 3 ข้อ ท่ีกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ 
มีระดับควำมคิดเห็นต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยในภำพรวม ได้แก่ (1) ข้ำพเจ้ำไม่ต้องท ำงำนท่ีได้รับมอบหมำย 
นอกเวลำงำน (5) ข้ำพเจ้ำมีเวลำออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพอย่ำงเหมำะสม และ (6) ข้ำพเจ้ำไม่มี
ควำมเครียดจำกกำรท ำงำนในระดับท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว 
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 4.2.7 ด้ำนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร 

 ตารางที่  9 แสดงคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

ด้ำนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

(1) ข้าพเจ้าได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับปริมาณงาน 
ที่ได้รับผิดชอบ 

63.15 มาก 

(2) รายได้จากการทํางานของข้าพเจ้าเพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบัน 52.99 มาก 
(3) การปรับข้ึนค่าตอบแทนเหมาะสมกับความสามารถและความ
รับผิดชอบของข้าพเจ้า 

59.45 มาก 

(4) หน่วยงานมีการจัดสวัสดิการสําหรับผู้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับ
ความต้องการและเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น 

77.02 มาก 

(5) หน่วยงานมีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมหรือส่งเสริมให้สามารถดํารงชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม เช่น การให้กู้เงิน เงินช่วยเหลืองานศพ เป็นต้น 

65.12 มากที่สุด 

(6) ข้าพเจ้ามีความสะดวกในการรับบริการด้านสวัสดิการของหน่วยงาน 62.52 มาก 
(7) หน่วยงานจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปีที่ครอบคลุม เพียงพอ 
และเหมาะสม 

66.93 มากที่สุด 

รวม 63.88 มำก 

  จากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 63.88  
  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีจํานวน 3 ข้อ ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็น
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม ได้แก่ (4) หน่วยงานมีการจัดสวัสดิการสําหรับผู้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับ
ความต้องการและเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น (5) หน่วยงาน 
มีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมหรือส่งเสริมให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม เช่น การให้กู้เงิน เงินช่วยเหลือ
งานศพ เป็นต้น และ (7) หน่วยงานจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปีที่ครอบคลุม เพียงพอ และเหมาะสม  
และอีกจ ำนวน 4 ข้อ ท่ีกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับควำมคิดเห็นต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยในภำพรวม ได้แก่  
(1) ข้ำพเจ้ำได้รับค่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมำะสมกับปริมำณงำนท่ีได้รับผิดชอบ (2) รำยได้จำก 
กำรท ำงำนของข้ำพเจ้ำเพียงพอกับค่ำครองชีพในปัจจุบัน (3) กำรปรับขึ้นค่ำตอบแทนเหมำะสม 
กับควำมสำมำรถและควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำ และ (6) ข้ำพเจ้ำมีควำมสะดวกในกำรรับบริกำร 
ด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยงำน 
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4.3 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็นต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของกลุ่มตัวอย่ำง 

 ตารางที่ 10 แสดงคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรของกลุ่มตัวอย่าง 

ควำมผูกพันต่อองค์กร คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
(1) เมื่อหน่วยงานของข้าพเจ้าเป็นที่ยอมรับของสังคม ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจ 73.94 มากที่สุด 
(2) ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานแห่งนี้และพร้อมนําเสนอ
หน่วยงานสู่สังคมภายนอก 

74.72 มากที่สุด 

(3) ข้าพเจ้าซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อหน่วยงานโดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานเป็นที่ตั้ง 

79.53 มากที่สุด 

(4) ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าเป็นบุคลากรคนสําคัญที่มีส่วนในความสําเร็จและ
การพัฒนาของหน่วยงาน 

71.89 มากที่สุด 

(5) ข้าพเจ้าไม่ลังเลที่จะทําหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งในนามหน่วยงาน เช่น  
เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ 

73.31 มากที่สุด 

(6) เมื่อข้าพเจ้าปฏิบัติงานในหน่วยงานแห่งนี้เป็นเวลานาน ข้าพเจ้ายิ่งรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน 

74.72 มากที่สุด 

(7) ข้าพเจ้าต้ังใจที่จะปฏิบัติงานกับหน่วยงานนี้จนกว่าจะเกษียณอายุราชการ 65.98 มากที่สุด 
(8) ข้าพเจ้าคิดว่าจะไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นที่ให้ตําแหน่งและเงินเดือน 
ที่ดีกว่า 

63.46 มาก 

(9) หากหน่วยงานประสบปัญหา ข้าพเจ้าคิดว่าจะย้ายไปหน่วยงานอื่น 56.14 มาก 
รวม 70.41 มำกท่ีสุด 

  จากตารางที่ 10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กร 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 70.41  
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4.4 บทสรุปผลกำรวิเครำะห์ : ปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็ง และปัจจัยท่ีควรให้ควำมส ำคัญ 

 4.4.1 ปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็ง 

  ปัจจัยที่เป็นจุดแข็งพิจารณาจากปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของแต่ละด้าน ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดําเนินการได้ดีอยู่แล้ว  
หากพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน จะเป็นแรงเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันมากยิ่งข้ึน ซึ่งสามารถเรียงลําดับจากข้อคําถาม
ที่มีค่าคะแนนระดับสูงไปถึงข้อคําถามที่มีค่าคะแนนระดับต่ํา ดังนี้ 

ล ำดับ ปัจจัยรำยข้อค ำถำม ปัจจัยรำยด้ำน คะแนนเฉลี่ย 
1 ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุน คําแนะนํา และความช่วยเหลือ

ในการปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงานในส่วนงานอยู่เสมอ 
ด้านสัมพันธภาพกับ
ผู้บังคับบญัชาฯ 

77.40 

2 งานของข้าพเจ้ามีการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง และมีความท้าทาย ด้านลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัต ิ

77.17 

3 หน่วยงานมีการจัดสวัสดิการสําหรับผู้ปฏิบัติงานได้เหมาะสม
กับความต้องการและเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เช่น 
ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น 

ด้านค่าตอบแทน 
และสวัสดิการ 

77.02 

4 ข้าพเจ้าเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา
มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

ด้านสัมพันธภาพกับ
ผู้บังคับบญัชาฯ 

75.91 

5 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถ ด้านลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ 

75.35 

6 ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่และมีส่วนร่วม ตลอดจนให้คําแนะนํา
วิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับข้าพเจ้า 

ด้านสัมพันธภาพกับ
ผู้บังคับบญัชาฯ 

74.96 

7 ข้าพเจ้ารู้สึกมีความมั่นคงในอาชีพการงาน ด้านความมั่นคง 
และความก้าวหน้า 

74.02 

8 หน่วยงานมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลือ่น
เงินเดือนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

ด้านความมั่นคง 
และความก้าวหน้า 

72.52 

9 ข้าพเจ้าสามารถแบ่งเวลาในการทํางาน เวลาส่วนตัว เวลา
ครอบครัวและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

ด้านการรักษา 
ดุลยภาพฯ 

70.55 

10 ข้าพเจ้ามีโอกาสได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้เข้าร่วม
ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ 
และนําความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนางาน 

ด้านความมั่นคง 
และความก้าวหน้า 

69.92 

11 หน่วยงานมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล มาใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ด้านสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน 

68.90 

12 บุคลากรในหน่วยงานยึดแนวทางการร่วมคิด ร่วมทํา และ
ร่วมรับผิดชอบ 

ด้านการสง่เสรมิและ
ก่อให้เกิดแรงจูงใจ 

68.82 

13 บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงานทั้งด้าน
สถานที่และการให้บริการ 

ด้านสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน 

68.50 

14 หน่วยงานมีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร/นโยบายของหน่วยงาน
ให้ข้าพเจ้าทราบอย่างสม่ําเสมอ 

ด้านการสง่เสรมิและ
ก่อให้เกิดแรงจูงใจ 

68.35 

15 ข้าพเจ้ารู้สึกปลอดภัยในขณะทํางาน ด้านสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน 

68.23 
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ล ำดับ ปัจจัยรำยข้อค ำถำม ปัจจัยรำยด้ำน คะแนนเฉลี่ย 
16 หน่วยงานมีการรับและบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็น

ระบบ และมีประสิทธิภาพ 
ด้านการสง่เสรมิและ
ก่อให้เกิดแรงจูงใจ 

67.01 

17 หน่วยงานจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปีที่ครอบคลุม 
เพียงพอ และเหมาะสม 

ด้านค่าตอบแทน 
และสวัสดิการ 

66.93 

18 การทํางานของข้าพเจ้าไม่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินชีวิต
ครอบครัว 

ด้านการรักษา 
ดุลยภาพฯ 

66.85 

19 การทํางานของข้าพเจ้าไม่เป็นอุปสรรคต่อการพักผ่อน ด้านการรักษา 
ดุลยภาพฯ 

66.54 

20 หน่วยงานมีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมหรือส่งเสริมให้สามารถ
ดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม เช่น การให้กู้เงิน เงินช่วยเหลือ
งานศพ เป็นต้น 

ด้านค่าตอบแทน 
และสวัสดิการ 

65.12 

 4.4.2 ปัจจัยท่ีควรให้ควำมส ำคัญ 

  ปัจจัยที่ควรให้ความสําคัญ พิจารณาจากปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่าํ 
กว่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของแต่ละด้าน ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสําคัญในการพัฒนาเพื่อให้บุคลากร 
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงข้ึน อันอาจจะส่งผลให้สามารถยกระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 
ให้สูงข้ึนได้ ตามสมมติฐานของทฤษฎีแรงจูงใจและทฤษฎีความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร ซึ่งสามารถ
เรียงลําดับจากข้อคําถามที่มีค่าคะแนนระดับต่ําไปถึงข้อคําถามที่มีค่าคะแนนระดับสูง ดังนี ้

ล ำดับ ปัจจัยรำยข้อค ำถำม ปัจจัยรำยด้ำน คะแนนเฉลี่ย 
1 รายได้จากการทํางานของข้าพเจ้าเพียงพอกับค่าครองชีพใน

ปัจจุบัน 
ด้านค่าตอบแทน
และสวัสดิการ 

52.99 

2 ข้าพเจ้าไม่ต้องทํางานที่ได้รับมอบหมายนอกเวลางาน ด้านการรักษา 
ดุลยภาพฯ 

55.59 

3 ข้าพเจ้าไม่มีความเครียดจากการทํางานในระดับที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองและครอบครัว 

ด้านการรักษา 
ดุลยภาพฯ 

58.11 

4 การปรับข้ึนค่าตอบแทนเหมาะสมกับความสามารถและความ
รับผิดชอบของข้าพเจ้า 

ด้านค่าตอบแทน
และสวัสดิการ 

59.45 

5 เส้นทางการเติบโตในการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ามีความ
ชัดเจน 

ด้านความมั่นคง 
และความก้าวหน้า 

61.50 

6 ข้าพเจ้ามีความสะดวกในการรับบริการด้านสวัสดิการของ
หน่วยงาน 

ด้านค่าตอบแทน
และสวัสดิการ 

62.52 

7 หน่วยงานสนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัลแก่บุคลากร/ทีมงานที่มี
ผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

ด้านการสง่เสรมิ
และก่อให้เกิด
แรงจงูใจ 

62.76 

8 ข้าพเจ้าได้รับค่าตอบแทนที่ เป็นธรรมและเหมาะสมกับ
ปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบ 

ด้านค่าตอบแทน
และสวัสดิการ 

63.15 

9 ข้าพเจ้ามีเวลาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอย่างเหมาะสม ด้านการรักษา 
ดุลยภาพฯ 

63.19 
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ล ำดับ ปัจจัยรำยข้อค ำถำม ปัจจัยรำยด้ำน คะแนนเฉลี่ย 
10 สภาพแวดล้อมทางกายภาพในหน่วยงานของข้าพเจ้า เช่น 

ห้องทํางาน แสง เสียง เอื้ออํานวยต่อการทํางาน และมีการ
ดูแลความสะอาดด้านสาธารณูปโภคอย่างเหมาะสม 

ด้านสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน 

64.88 

11 หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้มีโอกาสพบปะ
สังสรรค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน 

ด้านการสง่เสรมิ
และก่อให้เกิด
แรงจงูใจ 

65.04 

12 ข้าพเจ้ามีอุปกรณ์/เครื่องมือสําหรับการทํางานที่เหมาะสม
และเพียงพอ 

ด้านสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน 

65.59 

13 ข้าพเจ้าได้รับทราบความก้าวหน้าหรือปัญหาของหน่วยงาน 
และมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดข้ึนร่วมกัน เช่น ผ่านช่องทางอินทราเน็ต กล่อง
รับฟังความคิดเห็น เป็นต้น 

ด้านการสง่เสรมิ
และก่อให้เกิด
แรงจงูใจ 

66.22 

14 หน่วยงานมีการทํางานแบบยืดหยุ่น เช่น Work From Home ด้านสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน 

67.00 

15 ข้าพเจ้าได้รับการประเมินเพื่อการเลื่อนตําแหน่งอย่าง 
เป็นธรรม 

ด้านความมั่นคง 
และความก้าวหน้า 

68.50 

16 ปริมาณงานในความรับผิดชอบของข้าพเจ้ามีความเหมาะสม ด้านลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ 

69.45 

17 ข้าพเจ้ามีอิสระที่จะใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มที่  ได้ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยนําแนวคิดใหม่ ๆ มา
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

ด้านลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ 

71.57 

18 ผู้บังคับบัญชาไว้วางใจ และเช่ือมั่นในความสามารถของ
ข้าพเจ้า 

ด้านสัมพันธภาพ
กับผูบ้ังคับบัญชาฯ 

72.20 

19 ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
จากต่างสํานัก/กอง เป็นอย่างดี 

ด้านสัมพันธภาพ
กับผูบ้ังคับบัญชาฯ 

73.86 
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การก าหนดวัตถุประสงค์ 
ของแผนเสริมสร้างความผาสกุและความผกูพนัตอ่องคก์รของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 
 จากบทสรุปผลการวิเคราะห ์: ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง และปัจจัยที่ควรให้ความส าคัญดังกล่าวข้างต้น สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนเสริมสร้างความผาสุกและ
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรข้ึน จากกลุ่มปัจจัยปัจจัยที่ควรให้ความส าคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้สูงข้ึน ดังนี้  
 

ปัจจัยท่ีควรให้ความส าคัญ 
ก าหนดวัตถุประสงค์ 

ปัจจัยรายด้าน ปัจจัยรายข้อค าถาม 
1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

(1) ปรมิาณงานในความรับผิดชอบของข้าพเจ้ามีความเหมาะสม 
(2) ข้าพเจ้ามีอิสระทีจ่ะใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงาน
อย่างเต็มที่ ได้ริเริม่สร้างสรรค์ โดยน าแนวคิดใหม่ ๆ มาพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหบุ้คลากรเข้าใจงานที่ตนรับผิดชอบและสร้างแผน 
การท างานของตนเอง และไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถ 
และทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2. แรงจงูใจในการปฏิบัตงิาน 
ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า 

(1) เส้นทางการเตบิโตในการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ามีความชัดเจน 
(2) ข้าพเจ้าได้รบัการประเมินเพือ่การเลือ่นต าแหน่งอย่างเปน็ธรรม 

1. เพื่อสง่เสรมิใหบุ้คลากรได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน และน าความรู้ความสามารถมาใช้ในการ
พัฒนางาน 
2. เพื่อใหบุ้คลากรได้ทราบถึงเส้นทางการพัฒนาทกัษะและ 
ความสามารถของตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าว 
เข้าสู่ต าแหนง่ที่สงูข้ึน 

3. แรงจงูใจในการปฏิบัตงิาน 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพในหน่วยงานของข้าพเจ้า เช่น  
ห้องท างาน แสง เสียง เอื้ออ านวยต่อการท างาน และมีการดูแล
ความสะอาดด้านสาธารณูปโภคอย่างเหมาะสม 
(2) ข้าพเจ้ามีอุปกรณ์/เครื่องมือส าหรบัการท างานที่เหมาะสม 
และเพียงพอ 
(3) หน่วยงานมกีารท างานแบบยืดหยุ่น เช่น Work From Home 

เพื่อใหบุ้คลากรมสีภาพแวดล้อมที่เอือ้อ านวยต่อการท างาน 
มีความสะอาดและปลอดภัย พร้อมทั้งมีอุปกรณ์/เครื่องมือ 
ที่มีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอต่อการท างาน รวมทั้ง 
มีระบบการท างานที่ยืดหยุ่นในสถานการณ์วิกฤติ 
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ปัจจัยท่ีควรให้ความส าคัญ 

ก าหนดวัตถุประสงค์ 
ปัจจัยรายด้าน ปัจจัยรายข้อค าถาม 

4. แรงจงูใจในการปฏิบัตงิาน 
ด้านสัมพันธภาพกับผู้บงัคับบญัชา
และเพือ่นร่วมงาน 

(1) ผู้บงัคับบัญชาไว้วางใจ และเช่ือมั่นในความสามารถของข้าพเจ้า 
(2) ข้าพเจ้าได้รบัการสนบัสนุนและช่วยเหลือในการปฏิบัตงิานจากต่าง
ส านัก/กอง เป็นอย่างด ี

เพื่อใหบุ้คลากรเกิดสมัพันธภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนสร้างแนวทางการปฏิบัตงิานร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบญัชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน 

5. แรงจงูใจในการปฏิบัตงิาน 
ด้านการสง่เสรมิและก่อใหเ้กิด
แรงจงูใจ 

(1) หน่วยงานสนับสนุน ยกย่อง ใหร้างวัล แก่บุคลากร/ทีมงาน ที่มีการ
พัฒนาการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม หรือที่มผีลการด าเนินงานที่มีประสทิธิภาพ 
(2) หน่วยงานมกีารจัดกิจกรรมใหบุ้คลากรได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์เพื่อ
ส่งเสริมความสมัพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน 
(3) ข้าพเจ้าได้รบัทราบความก้าวหน้าหรอืปัญหาของหน่วยงาน และ 
มีส่วนร่วมในการเสนอแนะเพื่อพฒันาหรือแก้ไขปญัหาอปุสรรคที่เกิดข้ึน
ร่วมกัน เช่น ผ่านช่องทางอินทราเน็ต กล่องรับฟงัความคิดเห็น เป็นต้น 

เพื่อใหบุ้คลากรได้รบัการสนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล 
เกิดการยอมรับอย่างเท่าเทียมและภาคภูมิใจใน
องค์กร 

6. แรงจงูใจในการปฏิบัตงิาน 
ด้านการรักษาดุลยภาพระหว่าง 
ชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 

(1) ข้าพเจ้าไม่ต้องท างานที่ได้รบัมอบหมายนอกเวลางาน 
(2) ข้าพเจ้าไมม่ีความเครียดจากการท างานในระดับที่สง่ผลกระทบต่อตนเอง
และครอบครัว 
(3) ข้าพเจ้ามีเวลาออกก าลังกายเพื่อสุขภาพอย่างเหมาะสม 

เพื่อใหบุ้คลากรได้รบัการมอบหมายงานให้เหมาะสม
กับความรู้ ความสามารถ และไม่เป็นอปุสรรคต่อ 
การด าเนินชีวิตส่วนตัวและสังคม 

7. แรงจงูใจในการปฏิบัตงิาน 
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

(1) รายได้จากการท างานของข้าพเจ้าเพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบัน 
(2) การปรบัข้ึนค่าตอบแทนเหมาะสมกับความสามารถและความรับผิดชอบ
ของข้าพเจ้า 
(3) ข้าพเจ้ามีความสะดวกในการรบับริการด้านสวัสดิการของหน่วยงาน 
(4) ข้าพเจ้าได้รบัค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกบัปริมาณงานที่ได้
รับผิดชอบ 

1. เพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมในการพิจารณาความดี
ความชอบ ยึดหลักความรู้ ความสามารถ และผลงาน  
2. เพื่อใหบุ้คลากรในองค์กรได้รบัสวัสดกิารที่
นอกเหนอืจากสวัสดกิารรัฐ 

 



 
 
 
 

 
แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กร 

ของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 



๒๘ 

แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้รโิภค ประจ าปี พ.ศ. 2565 

แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

ปัจจัย วัตถุประสงค ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รบัผิดชอบ 

1. ปัจจัยด้านลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัต ิ

เพื่อใหบุ้คลากรเข้าใจงาน 
ที่ตนรับผิดชอบและสร้าง 
แผนการท างานของตนเอง
และไดพ้ัฒนาความรู้ความ 
สามารถ และทักษะของ 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1. การมอบหมายงานอย่างชัดเจนโดยจัดให้ม ี
การ แบ่งงานในหน้าที่ของบุคลากร หรือ  
2. ระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน หรอืจัดท าคู่มือ 
และ เอกสารแนวทางการปฏิบัติงาน 
3. จัดให้บุคลากรไดร้ับการอบรมพัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคล  

ร้อยละความพึงพอใจของ 
บุคลากรด้านลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัต ิ

ร้อยละ 75 ทุกส านัก/กอง 

2. ปัจจัยด้านความมั่นคง 
และความก้าวหน้า 

1. เพื่อสง่เสรมิใหบุ้คลากรได้มี
โอกาสเข้าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน และน า
ความรู้ความสามารถมาใช้ใน
การพัฒนางาน 
2. เพื่อใหบุ้คลากรได้ทราบถึง
เส้นทางการพัฒนาทักษะและ 
ความสามารถของตนเองเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการก้าว
เข้าสู่ต าแหนง่ที่สงูข้ึน 

1. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน ในหน่วยงานภายนอก เพื่อน าความรู้
ความสามารถมาใช้ในการพัฒนางาน 
2. จัดให้บุคลากรไดร้ับการอบรมพัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคล  
3. แจ้งใหบุ้คลากรทราบถึงหลกัเกณฑ์ ข้อระเบียบ 
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างทั่วถึง 
เช่น หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน หลักเกณฑ ์
การปรับปรงุต าแหน่ง หลักเกณฑ์การประเมินผล
งาน การแจง้ผู้มีคุณสมบัติครบเพื่อประเมินผลงาน
ให้ด ารงต าแหน่งทีสู่งข้ึน โดยแจง้เป็นหนงัสือเวียน/ 
ประชุม ภายในหน่วยงาน เป็นต้น 

ร้อยละความพึงพอใจของ 
บุคลากรด้านความมั่นคง 
และความก้าวหน้า 

ร้อยละ 75 ทุกส านัก/กอง 

 
 
 



๒๙ 

แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้รโิภค ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ปัจจัย วัตถุประสงค ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รบัผิดชอบ 

3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 

เพื่อใหบุ้คลากรมสีภาพแวดล้อม
ที่เอื้ออ านวยต่อการท างาน 
มีความสะอาดและปลอดภัย 
พร้อมทั้งมอีุปกรณ์/เครือ่งมอื 
ที่มีคุณภาพ เหมาะสม และ
เพียงพอตอ่การท างาน รวมทั้ง 
มีระบบการท างานที่ยืดหยุ่น 
ในสถานการณ์วิกฤติ 

1. มีการส ารวจความต้องการและจัดหาวัสดอุปุกรณ์ 
ที่เพียงพอในการท างาน ตลอดจนส ารวจวัสดอุุปกรณ์ 
ที่ช ารุดเพื่อส่งซ่อมเป็นประจ า 
3. มีการปรับปรงุสภาพแวดลอ้ม (แสง,ส,ีเสียง, 
อุณหภูมิ) ให้เอื้อต่อการท างานของบุคลากร 
4. มีการประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางปฏิบัต ิ
ที่เหมาะสมเมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละความพึงพอใจของ 
บุคลากรด้านสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 

ร้อยละ 75 ทุกส านัก/กอง 

4. ปัจจัยด้านสัมพันธภาพ 
กับผูบ้ังคับบัญชาและ 
เพื่อนร่วมงาน 

เพื่อใหบุ้คลากรเกิด
สัมพันธภาพที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้าง 
แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างผู้บงัคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา  
และเพือ่นร่วมงาน 

1. มีกิจกรรมประชุมประจ าเดือน ประจ าป ีหรือ
ประชุมยามเช้า (Morning Brief) หรือกจิกรรมอื่น ๆ 
ระหว่างผู้บงัคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบญัชา และเปิด
โอกาสให้ผู้ใตบ้ังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็น เพื่อ
ร่วมก าหนดการปฏิบัติงานใหเ้กิดประสิทธิภาพ หรือ 
2. มีการจัดกิจกรรมใหบุ้คลากรได้มีโอกาสพบปะ
สังสรรค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน 

ร้อยละความพึงพอใจของ 
บุคลากรด้านสัมพันธภาพ
กับผูบ้ังคับบัญชาและเพือ่น
ร่วมงาน 

ร้อยละ 75 ทุกส านัก/กอง 

5. ปัจจัยด้านการส่งเสริม 
และก่อให้เกิดแรงจูงใจ 

เพื่อใหบุ้คลากรได้รบัการ
สนับสนุน ยกย่อง ใหร้างวัล 
เกิดการยอมรับอย่างเท่าเทียม
และภาคภูมิใจในองค์กร 

1. กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดเีด่น ประจ าป ี
2. กิจกรรมคัดเลือกบุคลากรที่มผีลการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ มผีลงานโดดเด่น 
3. มีการจัดกิจกรรมใหบุ้คลากรได้มีโอกาสพบปะ
สังสรรค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน 
4. มีระบบการแจ้งข่าวหรือประชาสัมพันธ์ใหบุ้คลากร
ไดร้ับทราบความก้าวหน้าหรือปัญหาของหน่วยงาน 
และมสี่วนร่วมในการเสนอแนะเพือ่พัฒนาหรอืแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนร่วมกัน เช่น ผ่านช่องทาง
อินทราเน็ต กล่องรบัฟังความคิดเห็น เป็นต้น 

ร้อยละความพึงพอใจของ 
บุคลากรด้านการส่งเสริม 
และก่อให้เกิดแรงจูงใจ 

ร้อยละ 75 ทุกส านัก/กอง 



๓๐ 

แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้รโิภค ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 

ปัจจัย วัตถุประสงค ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รบัผิดชอบ 

6. ปัจจัยด้านการรักษา 
ดุลยภาพระหว่างชีวิต 
การท างานและชีวิตส่วนตัว 

เพื่อใหบุ้คลากรได้รบัการ
มอบหมายงานให้เหมาะสม 
กับความรู้ ความสามารถ และ 
ไม่เป็นอปุสรรคต่อการด าเนิน
ชีวิตส่วนตัวและสังคม 

1. การมอบหมายงานอย่างชัดเจนโดยจัดให้มกีารแบง่
งานในหน้าที่ของบุคลากรตามความรู้ความสามารถ  
2. จัดหาสถานที่ส าหรบัให้บุคลากรได้ออกก าลงักาย 
หรือผ่อนคลายอิริยาบถ หรือจัดกจิกรรมสันทนาการ 
ในหน่วยงาน 

ร้อยละความพึงพอใจของ 
บุคลากรด้านการรักษา 
ดุลยภาพระหว่างชีวิต 
การท างานและชีวิตส่วนตัว 

ร้อยละ 75 ทุกส านัก/กอง 

7. ปัจจัยด้านค่าตอบแทน 
และสวัสดิการ 

1. เพื่อความโปร่งใสเป็นธรรม 
ในการพจิารณาความดคีวามชอบ 
ยึดหลักความรู้ ความสามารถ 
และผลงาน  
2. เพื่อใหบุ้คลากรในองค์กร 
ได้รับสวัสดิการที่นอกเหนือ 
จากสวัสดิการรัฐ 

1. แจ้งใหบุ้คลากรรบัรู้ข่าวสาร หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลปฏิบัติงานเพื่อพจิารณาเลื่อนเงินเดือน
ประจ าปี ได้แก่ แจ้งเป็นหนงัสอืเวียน ประชุมภายใน
หน่วยงาน หรือลงใน web site เป็นต้น  
2.จัดของที่ระลึกให้บุคลากรทีเ่กษียณ หรือจัดให้มีเงิน
ช่วยเหลือบุคลากรผูป้ระสบภัยหรอืยากล าบาก 
3. การจัดสวัสดิการใหเ้ปล่า/ให้กู้ยมืเงิน 
4. จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี และจัดหา 
อุปกรณ์พยาบาลพื้นฐาน  
5. จัดมุมหลักธรรมทางศาสนาในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน หรือประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรม
จริยธรรม การให้ความรู้แกเ่จ้าหน้าที่ เช่น ทางเว็บไซด์
และโครงการฝึกอบรมธรรมะ  
6. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประกนัสงัคมและสวัสดิการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใหเ้ป็นปัจจุบัน 

ร้อยละความพึงพอใจของ 
บุคลากรด้านค่าตอบแทน 
และสวัสดิการ 

ร้อยละ 75 ทุกส านัก/กอง 

 


