
 

 หน้าที ่1 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
กำรประเมินควำมผำสุกของบุคลำกร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตำก 

 
               การสร้างความสุขในท่ีท างานถือวา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าใหก้ารบริหารองคก์รเป็นไป
ดว้ยความราบร่ืน เพื่อลดความเครียดและความขดัแยง้ในองคก์ร การส ารวจคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาความผาสุกของบุคลากร ในส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตาก โดยทีผูต้อบแบบสอบถาม 
จ านวน 60 คน โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ ประกอบดว้ย 4 ส่วนคือ 1)ขอ้มูลทัว่ไป 2)ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัภาระงานและการการน าองคก์ร 3)ความพึงพอใจโดยรวม 4) ขอ้เสนอแนะ วิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
               ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 45 คน
(ร้อยละ76.3) มีอายุเฉล่ีย 41.2 ปี อายตุ ่าสุด 23 ปี สูงสุด 59 ปี การศึกษาส่วนใหญ่ระดบั ปริญญาตรี 
ร้อยละ 72.9 เป็นขา้ราชการ ร้อยละ 88.1 ส่วนใหญ่มีอายรุาชการเฉล่ีย  16.7 ปี บทบาทหนา้ท่ีใน
ปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นผูป้ฏิบติั ร้อยละ 83.1 
               ความผาสุกในดา้นการท างานในภาพรวม พบวา่ ในปี 2563 ระดบัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 
3.61  S.D.= .39  ในปีงบประมาณ 2564 ระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.52 S.D.= .39  ความผาสุกเก่ียวกบั
โอกาสและความกา้วหนา้ในอาชีพในปี 2563 เท่ากบั 4.06 S.D.= .71 ในปีงบประมาณ 2564 มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 S.D.= .73  ความผาสุกดา้นการรักษาดุลยภาพระหวา่งชีวิตการท างานและชีวิต
ส่วนตวั ในปี 2563ท่ีค่าเฉล่ีย 4.21 S.D.= .71  ในปีงบประมาณ 2564 ท่ีค่าเฉล่ีย 4.47 S.D.= .90  ความ
ผาสุกโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 81.03 รู้สึกเฉยๆ ร้อยละ 15.5 และ ไม่มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 12.7  
              เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นงานในความรับผิดชอบ พบวา่ 
ในปี2363 ระดบัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย  3.61 .39  ในงบประมาณ 2564 ระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 
 4.52  . .39  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานในปี 2563 ระดบัปานกลางท่ีค่าเฉล่ีย 3.89       .84 
ในปีงบประมาณ 2564 ระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.86      .68   ความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าและ
วฒันธรรมในองคก์รใน2563 ระดบัค่อนขา้งมากท่ีค่าเฉล่ีย 4.35    .35 ในปัจจุบนั ระดบัมากมาก ท่ี
ค่าเฉล่ีย 4.60       .67   เก่ียวกบัโอกาสและความกา้วหนา้ในอาชีพในปี 2563 ระดบัค่อนขา้งมากท่ีค่า
เฉล่ีเท่ากบั 4.06      .71 ในปัจจุบนัระดบัค่อนขา้งมากท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28    .73  ความผาสุกดา้น
การรักษาดุลยภาพระหวา่งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั ในอดีตท่ีผา่นมาระดบัค่อนขา้งมาก ท่ี
ค่าเฉล่ีย4.21    .71  ในปัจจุบนั ระดบัค่อนขา้งมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.47     .90   

 
 



 

 หน้าที ่2 

สรุปผลกำรประเมินควำมผำสุก ของบุคลำกรสำธำรณสุขจังหวัดตำก(ตุลำคม 2564) 
 
 
 
 

 
1.1 เพศ 
  

  
1.2 อาย ุ

  
 อายุต าสุด   23 ปี 
 อายุสูงสุด   59 ปี 
 อายุเฉล่ีย  41.6 ปี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
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1.3 ระดบัการศึกษา   

 
 
1.4 สถานภาพการท างาน  

 
 
1.5 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานปัจจุบนั 
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1.6 อายุราชการ 

 
 
 
1.7 บทบาทหน้าท่ีในงานปัจจุบนั   
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
ที ่  รายการประเมิน จำนวน ร้อยละ 
1 ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- เพศชาย 
- เพศหญิง 

 
15 
45 

 
23.7 
76.3 

 ผลรวม 60 100 
2 ระดับการศึกษา 

- ต่ำกว่าปริญญาตร ี
- ปริญญาตร ี
- สูงกว่าปริญญาตร ี

 
2 
43 
15 

 
3.4 
72.9 
23.7 

 ผลรวม 60 100 
3 สถานภาพการทำงาน 

- ข้าราชการ  
- พนักงานราชการ/พกส 
- ลูกจ้างประจำ 

 
52 
2 
5 

 
88.1 
3.4 
8.5 

 ผลรวม 59 100 
4 อายุราชการ 

- ต่ำกว่า 5 ป ี
- 5-10 ปี 
- 10-15 ปี 
- 15-20 ปี 
- 20-25 ปี 
- มากกว่า 25 ป ี

 
21 
14 
9 
3 
3 
11 

 
35.6 
23.7 
15.3 
5.1 
5.1 
18.6 

 ผลรวม 59 100 
5 บทบาทหน้าท่ี 

- หัวหน้าฝ่าย/กลุม่งาน ที่มีผู้ใต้บังคบับัญชา 
- ผู้ปฏิบัติงาน 

 
49 
10 

 
83.1 
16.9 

 ผลรวม 59 100 
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2.1 ควำมคิดเห็นเกีย่วกบังำนในควำมรับผิดชอบ  

 
จากตารางท่ี 2.1 งานใน ความรบัผดิชอบ ประเดน็ทีผู่ต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด ไดร้บั
มอบหมายงานทีต่รงกบัความสามารถ(ค่าเฉลีย่ 4.78      .42   )ส่วนประเดน็ทีม่คีวามพงึพอใจน้อยทีสุ่ด มี
อสิระในการตดัสนิใจ   เพื่อความส าเรจ็ในงาน(ค่าเฉลีย่ 4.41     .51  ) ความพงึพอใจในหวัขอ้งานที่
รบัผดิชอบค่อนขา้งมาก ทีค่่าเฉลีย่ 4.52      .39 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวัขอ้/ประเดน็ 
ปัจจุบัน ในอดีตที่ผ่ำนมำ 

x̄ S.D. ผล x̄ S.D. ผล 
1. ปรมิาณงานในความ

รบัผดิชอบ มคีวาม
เหมาะสม 

4.41 .51 ค่อนขา้งมาก 3.22 .55 พงึพอใจปาน
กลาง 

2. มอีสิระในการตดัสนิใจ   
เพื่อความส าเรจ็ในงาน 

4.26 .46 ค่อนขา้งมาก 4.01 .48 ค่อนขา้งมาก 

3. ไดร้บัมอบหมายงาน        
ทีต่รงกบัความสามารถ 

4.78 .42 ค่อนขา้งมาก 3.58 .47 พงึพอใจปาน
กลาง 

4. หวัหน้างานรบัรูข้อบเขต
ความรบัผดิชอบงาน  

4.52 .45 ค่อนขา้งมาก 3.66 .35 พงึพอใจปาน
กลาง 

 
5. เพื่อนร่วมงานรบัรูข้อบเขต

ความรบัผดิชอบงาน  

 
4.63 

 
.55 

ค่อนขา้งมาก  
3.58 

 
.44 

พงึพอใจปาน
กลาง 

 
รวม 

 
4.52 

 
.39 

ค่อนข้างมาก  
3.61 

. 
.50 

พึงพอใจปาน
กลาง 

ส่วนท่ี 2 การประเมินความคิดเหน็ของท่านต่อแง่มุมต่าง ๆ ในการท างาน 
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2.2 ความคิดเหน็เก่ียวกบัสภาพแวดล้อมในการท างาน  

 

หวัขอ้/ประเดน็ 
2564 2563 

x̄ S.D. ผล x̄ S.D. ผล 
1.มอีุปกรณ์/เครื่องมอื
ส าหรบัการท างานที่
เหมาะสม 

5.34 .76 มาก 4.76 .53 ค่อนขา้งมาก 

2.สภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพในหน่วยงานเช่น
หอ้งท างาน แสง และเสยีง 
เอือ้อ านวยต่อการท างาน  

4.68 .49 ค่อนขา้งมาก 4.19 .56 ค่อนขา้งมาก 

3.รูส้กึปลอดภยัในขณะ
ท างาน 

5.11 .66 มาก 3.90 .60 ปานกลาง 

4.ไดร้บัความร่วมมอืจากเพื่อน
ร่วมงานในการปฏบิตังิานเป็น
อย่างด ี

4.73 .90 ค่อนขา้งมาก 3.66 .87 ปานกลาง 

5.ทมีงานมกีารแลกเปลีย่น
ความรูแ้ละประสบการณ์ซึง่กนั
และกนั 

4.61 .63 ค่อนขา้งมาก 3.60 .66 ปานกลาง 

6.เมื่อเกดิปัญหาในกาปฏบิตังิาน 
 ไดรั้บทราบขอ้มูล และมีการ
ประชุมรว่มกนัเพื่อหาแนวทาง
ปฏบิตัทิีเ่หมาะสม 

4.60 .52 ค่อนขา้งมาก 3.52 .58 ปานกลาง 

7.บุคลากรทุกคนมโีอกาสท า
กจิกรรมต่างๆ ร่วมกนั เช่น 
กฬีาส ีปีใหม่ เป็นตน้ 

5.14 .09 มาก 4.09 .25 ค่อนขา้งมาก 

8.บุคลากรทุกคนมส่ีวนร่วม
ในการพฒันาหน่วยงานทัง้
ดา้นสถานที ่และการ
ใหบ้รกิาร 

4.69 .78 ค่อนขา้งมาก 3.44 .75 ปานกลาง 

รวม 
4.86 .68 ค่อนข้างมาก 3.89 .84 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 2.2  เกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มในการท างานประเดน็ทีผู่ต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด
คอืมอีุปกรณ์/เครื่องมอืส าหรบัการท างานทีเ่หมาะสม(ค่าเฉลีย่ 5.34    x̄ .76) ส่วนประเดน็ทีม่คีวามพงึพอใจน้อย
ทีสุ่ดคอื เมื่อเกดิปัญหาในการปฏบิตังิานขา้พเจา้ไดรั้บทราบขอ้มลู และมีการประชุมร่วมกนัเพื่อหาแนวทางปฏบิตัิ
ทีเ่หมาะสม(ค่าเฉลีย่ 4.60    x̄ .52   ) 



 

 หน้าที ่8 

2.3 ความคิดเหน็เก่ียวกบัภาวะผู้น าและวฒันธรรมในองคก์ร  

จากตารางท่ี 2.3 ความคดิเห็นเกี่ยวกบัภาวะผู้น าและวฒันธรรมในองค์กร ผู้ตอบแบบสอบถาม มคีวามพงึ
พอใจมากทีสุ่ดคอืผูน้ าสามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเรจ็ได้ (ค่าเฉลี่ย 5.23    .35) ส่วนประเดน็ทีม่คีวาม
พงึพอใจน้อยที่สุดคอื บุคลากรในหน่วยงานยดึแนวทางการร่วมคดิ ร่วมท า และ   ร่วมรบัผดิชอบ(ค่าเฉลี่ย
4.33     .56) ความพงึพอใจรวม ค่อนขา้งมากที(่ค่าเฉลีย่ 4.60     .67) 

 

หวัขอ้/ประเดน็ 
2564 2563 

x̄ S.D. ผล x̄ -S.D. ผล 
1.การก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ        
ยุทธศาสตร ์นโยบาย แผนงาน 
โครงสรา้งสายบงัคบับญัชา การ
มอบอ านาจมคีวามเหมาะสม 

4.52 .47 ค่อนขา้งมาก 4.38 .51 ค่อนขา้งมาก 

2.ผูน้ าสามารถเป็นตน้แบบทีด่ใีหแ้ก่
เจา้หน้าทีร่ะดบัอื่นๆ ได ้

4.49 .51 ค่อนขา้งมาก 4.46 .63 ค่อนขา้งมาก 

3.ผูน้ าสามารถน าพาองคก์รไปสู่
ความส าเรจ็ได ้

5.23 .35 มาก 4.69 .41 ค่อนขา้งมาก 

4.หวัหน้างานไวว้างใจ และเชื่อมัน่       
ในความสามารถของขา้พเจา้และ
เอาใจใส่ในการช่วยแกปั้ญหาต่าง ๆ  

5.01 .27 ค่อนขา้งมาก 4.77 .35 ค่อนขา้งมาก 

5.หวัหน้างานมคีวามยตุธิรรมใน
การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

4.50 .49 ค่อนขา้งมาก 4.31 .52 ค่อนขา้งมาก 

6.หวัหน้างานมวีธิกีารแกไ้ขปัญหา
และความขดัแยง้ในหน่วยงานดว้ย
ความเหมาะสมและเป็นธรรม 

4.57 .54 ค่อนขา้งมาก 4.25 .63 ค่อนขา้งมาก 

7.หน่วยงานใหค้วามส าคญัต่อ
บุคลากรภายในหน่วยงาน 

4.47 .58 ค่อนขา้งมาก 4.25 .66 ค่อนขา้งมาก 

8.มกีารชื่นชมเจา้หน้าทีผู่น้ าเสนอ
ความคดิใหม่ๆ 

4.44 .50 ค่อนขา้งมาก 4.20 .48 ค่อนขา้งมาก 

9.หน่วยงานมกีารแจง้ขอ้มลู
ขา่วสารใหข้า้พเจา้ทราบอย่าง
สม ่าเสมอ 

4.53 .45 ค่อนขา้งมาก 4.20 .55 ค่อนขา้งมาก 

10.บุคลากรในหน่วยงานยดึแนว
ทางการร่วมคดิ ร่วมท า และรว่ม
รบัผดิชอบ 

4.33 .56 ค่อนขา้งมาก 4.01 .51 ค่อนขา้งมาก 

รวม 
4.60 .67 ค่อนข้างมาก 4.35 .35 ค่อนข้างมาก 
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2.4 ความคิดเหน็เก่ียวกบัโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองคก์ร  

 
จากตารางที่ 2.4 ความคดิเห็นเกี่ยวกบัโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชพีในองค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพงึพอใจมากทีสุ่ดคอืมโีอกาสไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถในการพฒันางาน(ค่าเฉลีย่ 4.73      .60  ) ส่วน
ประเดน็ที่มคีวามพงึพอใจน้อยที่สุดคอืมกีารวางแผนทีจ่ะส่งเสรมิใหข้า้พเจา้ก้าวขึน้ไปสู่ต าแหน่งที่สูงกว่าได้
ตามล าดบัค่าเฉลี่ย(3.80      .64 ) ความพึงพอใจเกี่ยวกับโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร
ค่อนขา้งมาก(ทีค่่าเฉลีย่ 4.28     .73) 
 
 
 
 
 
 
 

หวัขอ้/ประเดน็ 
2564 2563 

x̄ S.D. ผล x̄ S.D. ผล 
1.ไดร้บัการพฒันาทกัษะและ
ความสามารถเพื่อเตรยีมความ
พรอ้มในการกา้วไปสู่ต าแหน่งที่
สงูขึน้อยู่เสมอ 

4.19 .72 ค่อนขา้งมาก 3.47 .77 ปานกลาง 

2.มโีอกาสไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถในการพฒันางาน 

4.73 .60 ค่อนขา้งมาก 4.47 .50 ค่อนขา้งมาก 

3.มโีอกาสไดร้บัการสนับสนุน
และส่งเสรมิใหเ้ขา้ร่วมประชมุ/
อบรม/สมัมนาและศกึษาดงูาน 

4.68 .59 ค่อนขา้งมาก 4.42 .64 ค่อนขา้งมาก 

4. เสน้ทางการเตบิโตในการ
ปฏบิตังิานมคีวามชดัเจน 

3.96 .71 ปานกลาง 3.85 .67 ปานกลาง 

5.ไดร้บัการประเมนิเพื่อการ
เลื่อนต าแหน่งอย่างเป็นธรรม 

4.11 .73 ค่อนขา้งมาก 3.96 .68 ปานกลาง 

6.หน่วยงานมกีารวางแผนทีจ่ะ
ส่งเสรมิใหก้า้วขึน้ไปสู่ต าแหน่งที่
สงูกว่าไดต้ามล าดบั 

3.80 64 ปานกลาง 3.76 .54 ปานกลาง 

7.รูส้กึมคีวามมัน่คงในอาชพี       
การงาน 

4.52 .67 ค่อนขา้งมาก 4.54 .68 ค่อนขา้งมาก 

รวม 
4.28 .73 ค่อนข้างมาก 4.06 .71 ค่อนข้างมาก 



 

 หน้าที ่10 

2.5 ความคิดเหน็เก่ียวกบัการรกัษาดลุยภาพระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั  

 
จากตารางที ่2.5 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการรกัษาดุลยภาพระหวา่งชวีติการท างานและชวีติส่วนตวั ผูต้อบ
แบบสอบถาม มคีวามพงึพอใจคอ่นขา้งมาก(ค่าเฉลีย่ 4.47   .90 ) ประเดน็ทีม่คีวามพงึพอใจมากทีสุ่ดคอืมี
เวลาออกก าลงักายเพื่อสุขภาพอย่างเหมาะสม(ค่าเฉลีย่ 4.69      .71 )  ส่วนประเดน็ทีม่คีวามพงึพอใจ
น้อยทีสุ่ดคอื ตอ้งท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย นอกเวลางาน(ค่าเฉลีย่ 4.09      .68 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวัขอ้/ประเดน็ 
2564 2563 

x̄ S.D. ผล x̄ S.D. ผล 
1. บ่อยครัง้ทีต่อ้งท างานทีไ่ดร้บั

มอบหมาย นอกเวลางาน 
 

4.09 .68 ค่อนขา้งมาก 4.23 .66 ค่อนขา้งมาก 

2.การท างานของไม่เป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินชวีติ
ครอบครวั 

4.35 .49 ค่อนขา้งมาก 4.06 .90 ค่อนขา้งมาก 

3.สามารถแบ่งเวลาในการ
ท างาน เวลาส่วนตวั เวลา
ครอบครวัและสงัคม ไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

4.55 .73 ค่อนขา้งมาก 4.15 .64 ค่อนขา้งมาก 

4.มเีวลาออกก าลงักายเพื่อ
สุขภาพอย่างเหมาะสม 

4.69 .71 ค่อนขา้งมาก 4.33 .50 ค่อนขา้งมาก 

5.การท างานของไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพกัผ่อน 

4.68 .76 ค่อนขา้งมาก 4.30 .73 ค่อนขา้งมาก 

รวม 
 

4.47 .90 ค่อนข้างมาก 4.21 .71 ค่อนข้างมาก 



 

 หน้าที ่11 

 
ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 
    2563   2564  2565 

รูส้กึเฉยๆ   รอ้ยละ 19.04   15.5   2.25   
ไม่มคีวามพงึพอใจ  รอ้ยละ 11.11   12.07  10.23 
มคีวามพงึพอใจ   รอ้ยละ 68.25   81.03  87.52 

  
 
 
 
 
 

 

ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
1. ควรมีการจัดโครงสร้างการทำงานที่มีความชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดการเกี่ยงงาน   
2. การมอบหมายงานในหน้าที่ ควรพิจารณาถึงตำแหน่งงาน ภาระงานที่เหมาะสมตามตำแหน่ง 
สมรรถนะ อายุงาน และเงินเดือนหรือค่าตอบแทน เพ่ือลดการบั่นทอนความตั้งใจทำงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน  
3. การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ควรนำภาระงานมาประกอบการพิจารณา ไม่ใช่เพียงผลงานเพียง
อย่างเดียว เพราะบางคนทำงานเพียง 1 เรื่องก็สามารถที่จะพัฒนางานดีกว่าผู้ที่ต้องรับงานหลาย
งาน 
4. ระบบ Buddy น้องๆที่อายุน้อยกว่า30 ปี จับคู่เป็น buddy กับพี่ที่อายุมากกว่า 30 ปี เพื่อเชื่อม
สัมพันธ์ที่ดี หรือน้องที่เข้ามาอยู่ในสสจ.ใหม่ ควรได้รับการจับคู่ buddy กับพี่ที่อายุมากกว่า 30 ปี 
รวมถึงการแนะนำน้องในการปฎิบัติตัว การเคารพและให้เกียรติกับพ่ีๆที่อยู่ในสสจ. และการสร้าง
กฎ ระเบียบ ให้กับน้องๆในการปฎิบัติตัว เช่น เวลา 09.00 น.น้องๆยังนั่งกินข้าวอยู่ที่ร้านอาหาร 
หรืออีกมุมมองก็เป็นการ KM ไร้รูปแบบก็ดีค่ะ 
5. อยากให้เจ้าหน้าที่องค์กรให้ความสำคัญกับงานอ่ืนๆเท่าเทียมกัน  
 
                    
 
 

ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจโดยรวม 


