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การจัดท าแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ เกิดจากการส ารวจปัจจัย    
ที่มีผลต่อความผูกพันและประเมินความผูกพันของบุคลากร โดยน าปัจจัยต่าง ๆ มาจัดล าดับความส าคัญและ       
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สร้างแรงจูงใจ ขวัญก าลังใจ ท าให้เกิดความผูกพันในองค์กร มีทัศนคติที่ดี ในการปฏิบัติงาน ผลักดันให้บุคลากร
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล น าไปสู่ความส าเร็จ ตามเป้าหมายขององค์กร 
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 แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 การบริหาร “ทรัพยากรมนุษย์” ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการเล็งเห็นว่า “คน” เป็น
ปัจจัยหลักประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร และเมื่อ “คน” ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหรือ ทรัพยากร
หลักท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมาก องค์กรจึงต้องพบกับความท้าทายใหม่ในการดึงดูดและรักษา “คน” ที่มีค่าให้
อยู่กับองค์กร ดังนั้น การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (Employee Engagement) จึงเป็นประเด็น
ที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ต่อองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรจึงได้ถูก
ยกระดับขึ้นมาเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการน าพาองค์การไปสู่  ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถ ใช้เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์พฤติกรรมของบุคลากรได้ เช่น พฤติกรรม  
กา รขาดงาน  (Absenteeism) และพฤติ ก ร รมการล าออกของบุ คล ากร  ( Employee Turnover)             
เพราะบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูงจะมีแนวโน้มในการปฏิบัติงานกับองค์กรนานกว่า       
และเต็มใจที่จะท างานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ มากกว่าบุคลากรทีม่ีความผูกพันต่อองค์กรในระดับต่ า 
 ส านักโรคไม่ติดต่อ ให้ความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในการสร้างความผูกพันของบุคลากร 
เพ่ือให้การด าเนินการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด จึงได้
จัดท าแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
ภายใต้แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร โดยมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้บุคลากรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นคนดี มีสมรรถนะ และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล และเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมในหลายด้าน  ตั้งแต่การปรับปรุง
สภาพแวดล้อม การจัดสวัสดิการ และการด าเนินงานที่เกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงความเชื่อมโยงของผลลัพธ์การ
ด าเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลกับส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ให้ชัดเจนและเป็นระบบ 

2. วิสัยทัศน์ อ ำนำจหน้ำที่ พันธกิจ ค่ำนิยมและยุทธศำสตร์ส ำนักโรคไม่ติดต่อ ปี 2559 – 2563 
วิสัยทัศน์ 

ส านักโรคไม่ติดต่อ “เป็นองค์การชั้นน าด้านวิชาการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและ
การบาดเจ็บ ของประเทศและระดับนานาชาติ ภายในปี 2563” 
อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2552 
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 แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

ภำรกิจของส ำนักโรคไม่ติดต่อ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มี
สาเหตุหรือปัจจัยก าหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม และ
ระบบบริการที่ไม่เหมาะสม 

2. ก าหนดและพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนินงาน เฝ้าระวังฯ 
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ฯ 
4. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรค

ไม่ติดต่อที่มีสาเหตุหรือ ปัจจัยก าหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม 
พันธุกรรม และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม 

5. เป็นศูนย์ข้อมูลและประสานงานการเฝ้าระวังฯ 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

พันธกิจ 
1. พัฒนาองค์ความรู้  เทคโนโลยี  สร้างนวัตกรรมในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติ ดต่อและ

การบาดเจ็บ ตลอดจนข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บที่ได้มาตรฐานสากล 
2. ถ่ายทอด ส่งเสริม สนับสนุน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  เทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน 

ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บให้กับภาคีเครือข่ายและประชาชน 
3. ผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ และมาตรการด้านโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บและติดตามการ

ด าเนินงานตามนโยบาย/มาตรการ 
4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บใน

ระดับประเทศ 
5. สร้าง สนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพ และประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายการด าเนินงานระวัง 

ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ 

ค่ำนิยม 
 ค่านิยม คือ “I SMART” เป็นค่านิยมที่ก าหนดให้สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกันกับค่านิยมกรม
ควบคุมโรค เพ่ือให้บุคลากรของส านักโรคไม่ติดต่อ ยึดมั่นความถูกต้อง ชอบธรรม และมีจริยธรรม มีความ
เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เปิดใจกว้าง และท างานเป็นทีม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ เน้นหนักใน 6 ประเด็น 
ดังนี้ 

I (Integrity) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  
S (Service Mind) หมายถึง บริการที่ดี  
M (Mastery/ Expertise) หมายถึง การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ   
A (Achievement Motivation) หมายถึง การมุ่งผลสัมฤทธิ์  
R (Relationship) หมายถึง การมีน้ าใจ ใจเปิดกว้างเป็นพี่เป็นน้อง  
T (Teamwork) หมายถึง การท างานเป็นทีม 
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 แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

ยุทธศำสตร์ส ำนักโรคไม่ติดต่อปี 2559-2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้าง สนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

ภายในประเทศและนานาชาติในการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ นโยบาย มาตรการ นวัตกรรม  

การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบทบาทการน าด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรคฯ 

ที่เป็นหลักของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการสื่อสารสาธารณะ ด้านโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเตรียมความพร้อมและด าเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการองค์การแนวใหม่ 
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 แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

3. โครงสร้ำงภำระงำนส ำนักโรคไม่ติดต่อ 
 
 
 
 
 
 
 

 งานพัฒนาวิชาการ    งานพัฒนาคุณภาพระบบ      งานบริหารข้อมลูป้องกัน     งานป้องกันการตกน้ า    งานแผนยุทธศาสตร ์    งานพัฒนาระบบราชการ         งานการเงินและบัญชี  
การป้องกันควบคุมโรคไมต่ิดต่อ    บริการป้องกันควบคุมโรค       การบาดเจ็บจากการจราจร     จมน้ า                               และงบประมาณ     งานพัฒนาระบบจัดการความรู้  งานการเจ้าหน้าท่ี 
เรื้อรังในประชาการ                  ไม่ติดต่อ                            งานป้องกันการบาดเจ็บ      งานป้องกันการพลักตก        งานประเมินผลและข้อมลู    งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล      งานพัสด ุ
 งานพัฒนาศักยภาพภาค ี    งานพัฒนาข้อมูลเฝ้าระวัง     จากการจราจร                   หกล้ม                             งานธุรการ 
เครือข่ายเพื่อป้องกันควบคุม และป้องกันควบคุมโรค             งานป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก                                      งานยานพาหนะและ 
โรคไม่ตดิต่อเรื้อรังในประชากร    ไม่ตดิต่อ            และการบาดเจ็บจากสาเหตอุื่น ๆ                                                 อาคารสถานท่ี 
       งานพัฒนาศักยภาพภาค ี

   เครือข่ายป้องกันควบคุมโรค 
   ไม่ติดต่อ             

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มพัฒนาระบบ 

สาธารณสุข 

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ 

จากการจราจร 

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ 

จากสาเหตุอื่นๆ 

กลุ่มยุทธศาสตร ์

และแผนงาน 

กลุ่มพัฒนาองค์กร กลุ่มบรหิารทั่วไป 
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4. โครงกำรอัตรำก ำลังและบุคลำกรส ำนักโรคไม่ติดต่อ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ำรำชกำร 
- นักวิชาการสาธารณสุข (4) 
- เจ้าพนกังานสาธารณสุข (1) 
พนักงำนรำชกำร 
-นักวิชาการสาธารณสุข (4) 
พนักงำนกระทรวงฯ 
-เจ้าพนักงานเครื่องคอม 
พิวเตอร์ (1) 

ข้ำรำชกำร 
- แพทย์ (1) 
- นักวิชาการสาธารณสุข (6) 
พนักงำนรำชกำร 
-นักวิชาการสาธารณสุข (4) 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 
-เจ้าพนักงานเครื่องคอม 
พิวเตอร์ (1) 
ลูกจ้ำงโครงกำร (1) 
 

ข้ำรำชกำร 
- แพทย์ (1) 
- นักวิชาการสาธารณสุข (3) 
พนักงำนรำชกำร 
-นักวิชาการสาธารณสุข (4) 
พนักงำนกระทรวงฯ 
-เจ้าพนักงานเครื่องคอม 
พิวเตอร์ (1) 
ลูกจ้ำงโครงกำร (3) 

ข้ำรำชกำร 
- นักวิชาการสาธารณสุข (4) 
พนักงำนรำชกำร 
- นักวิชาการสาธารณสุข (2) 
- นักวิชาการเผยแพร ่(1) 
 

ข้ำรำชกำร 
- นักวิชาการสาธารณสุข (5) 
- นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน (1) 
พนักงำนรำชกำร 
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(2) 
- นักวิชาการสาธารณสุข (1) 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร ์(1) 
- เจ้าพนกังานคอมพวิเตอร์ (1) 
พนักงำนกระทรวงฯ 
-เจ้าพนักงานเครื่องคอม 
พิวเตอร์ (1) 

ข้ำรำชกำร 
- นักวิชาการสาธารณสุข (4) 
พนักงำนรำชกำร 
- นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน (1) 
- นักทรัพยากรบุคคล (1) 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 
-เจ้าพนักงานเครื่องคอม 
พิวเตอร์ (1) 

ข้ำรำชกำร 
- นักวิชาการเงินและบัญชี (2) 
- เจ้าพนกังานพัสดุ (1) 
- เจ้าพนกังานธุรการ (4) 
ลูกจ้ำงประจ ำ 
- พนักงานธุรการ (2) 
พนักงำนรำชกำร 
- นักจัดการงานทั่วไป (1) 
- นักวิชาการเงินและบัญชี (2) 
- นักวิชาการพัสดุ (1) 
พนักงำนกระทรวงฯ 
-เจ้าพนักงานพัสดุ (1) 
- นักจัดการงานทั่วไป (2) 
- เจ้าพนกังานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (3) 
- พนักงานขับรถยนต ์(3) 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 
- พนักงานขับรถยนต ์(1) 
 

รองผู้อ ำนวยกำร 
- แพทย์ (2) 
- นักวิชาการสาธารณสุข (1) 

 

ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 

ผู้อ ำนวยกำรระดับสูง (1) 

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มพัฒนาระบบ 

สาธารณสุข 

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ 

จากการจราจร 

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ 

จากสาเหตุอื่นๆ 

กลุ่มยุทธศาสตร ์

และแผนงาน 

กลุ่มพัฒนาองค์กร กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2560 
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จ ำนวนบุคลำกร แบ่งตำมสำยงำน ประเภท 

 
 
 

บุคลำกรจ ำแนกตำมสำยงำน จ ำนวน  ข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำงประจ ำ 
 

จ ำนวน พนักงำนรำชกำร 
 

จ ำนวน อ่ืน ๆ 
 

จ ำนวน 
1. ผู้อ านวยการ 1  วิชาการ จ านวน ทั่วไป จ านวน  
2. แพทย์ 4  ผู้ทรงคุณวุฒิ - อาวุโส -  ชาย 2 ชาย 3 ชาย 6 
3. นักวิชาการสาธารณสุข 41  เช่ียวชาญ 2 ช านาญงาน 5    หญิง 23 หญิง 13 
4. นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

4  ช านาญการพิเศษ 4 ปฏิบัติงาน 2  รวมทั้งสิ้น 2 รวมทั้งสิ้น 26 รวมทั้งสิ้น 19 

5. นักวิชาการเงินและบัญชี 4  ช านาญการ 20          
6. นักจัดการงานทั่วไป 4  ปฏิบัติการ 8          
7. นักวิชาการเผยแพร่ 1  รวมทั้งสิ้น 34 รวมทั้งสิ้น 7        
8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1           ข้อมูล ณ เดือนมกราคม  2560 
9. นักวิชาการพัสดุ 1             
10. นักทรัพยากรบุคคล 1             
11. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1             
12. เจ้าพนักงานพัสดุ 2             
13. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1             
14. เจ้าพนักงานธุรการ 4             
15. เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 1             
16. เจ้าพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

8             

17. พนักงานธุรการ 2             
18. พนักงานขับรถยนต ์ 4             
19. เจ้าหน้าทีโ่ครงการ 4             

รวมทั้งสิ้น 89             
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บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 

 
1. ทฤษฎีกำรจูงใจและธ ำรงรักษำของ Herzberg  

Herzberg ศึกษาถึงเรื่องราวการจูงใจ โดยเสนอว่า ปัจจัย 2 อย่างที่มีผลต่อการจูงใจพนักงานให้
ท างาน คือ 

1. Hygiene Factors หรือเรียกว่าปัจจัยอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องมีในการท างานถ้าขาดส่วนนี้ไปจะ
มีปัญหากับพนักงาน แต่ละปัจจัยอนามัยนี้ไม่ได้เป็นปัจจัยที่จูงใจให้พนักงานอยากท างานโดยตรง ประกอบด้วย 

 1.1 เงินเดือนและสวัสดิการ (Salary and Benefits) 
 1.2 การบังคับบัญชา (Supervision) 
 1.3 สภาพการท างาน (Work Condition) 
 1.4 สถานภาพในการท างาน (Status) 
 1.5 ความมั่นคงในการท างาน (Security) 
 1.6 ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (Relations) 
 1.7 นโยบายต่าง ๆ ในการท างาน (P0licy) 
2. Motivator Factors เป็นปัจจัยที่สามารถจูงใจพนักงานให้อยากท างานได้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้

ประกอบด้วย 
 2.1 ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) 
 2.2 การได้รับความส าคัญ (Recognition) 

  2.3 ความรับผิดชอบในการที่ท้าทาย (Responsibility) 
  2.4 ความน่าสนใจในงาน (Task Interest)  
  2.5 การเจริญเติบโตในการท างาน (Growth)  

2. ทฤษฎีควำมต้องกำรของ Maslow  
 Maslow ระบุว่าบุคคลจะมีความต้องการที่เรียงล าดับจากระดับพ้ืนฐานมากที่สุดไปยังระดับสูงสุด 
(อนิชวัง แก้วจ านงค,์ 2552, หน้า 66-68) มาสโลว์ (Maslow) เรียกล าดับความต้องการนี้ว่า “Hierarchy of 
Needs” ซึ่ง ประกอบด้วย ล าดับความต้องการของมนุษย์จากระดับต่ าไประดับสูง 5 ระดับ ดังนี้ 

1. ความต้องการขั้นพ้ืนฐาน (Physiological Needs) คือ เป็นความต้องการด้านร่างกายเพื่อ ความ 
อยู่รอดของชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร อากาศ น้ า และที่อยู่อาศัย เป็นต้น 

2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการ 
ล าดับที่สองของ Maslow จะถูกกระตุ้นภายหลังจากที่ความต้องการทางร่างกายถูกตอบสนองแล้ว ความ
ต้องการความมั่นคงปลอดภัยจะหมายถึงความต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยปราศจากอันตรายทางร่างกาย
และจิตใจ ความมั่นคงในการท างาน 

3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) คือ ความต้องการระดับที่สาม โดยความต้องการ ทาง 
สังคม หมายถึง ความต้องการที่จะเกี่ยวพัน การมีเพ่ือนและการ ถูกยอมรับโดยบุคคลอ่ืน เพ่ือการตอบสนอง 
ความต้องการทางสังคม 

4. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem needs) คือ ความต้องการระดับที่สี่ เป็นความต้องการ 
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ที่จะให้ผู้อ่ืนยกย่องสรรเสริญตัวเอง มีความภาคภูมิใจในสถานภาพทางสังคม ต้องการชื่อเสียงและการยกย่อง
จากบุคคลอื่น 

5. ความต้องการส าเร็จในชีวิต (Self-actualization Needs) คือ ความต้องการระดับสูงสุดบุคคล 
มักจะต้องการโอกาสที่จะคิดสร้างสรรค์ภายในงาน หรือพวกเขาอาจจะต้องการความเป็นอิสระและความ
รับผิดชอบ ซึ่งความต้องการความสมหวังของชีวิตคือ ความต้องการที่จะบรรลุความสมหวังของตนเองด้วยการ
ใช้ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพอย่างเต็มที่บุคคลที่ถูกจูงใจด้วยความต้องการความสมหวั งของชีวิตและ
แสวงหางานที่ท้าทายความสามารถของพวกเขา การเปิดโอกาสให้พวกเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดค้น
สิ่งใหม่ 

3. ทฤษฏีเกี่ยวกับควำมผูกพันต่อองค์กร ของ Porter และ smith  
 Porter และ smith (อ้างในเบญจมาภรณ์ นวลิมป์, 2546) กล่าวว่า ความผูกพันต่อ องค์กรมี
ความหมายใน 3 ลักษณะ คือ 

1. ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การเป็นลักษณะของบุคคล
ที่มีความเชื่อด้านทัศนคติเชิงบวกต่อองค์การ มีความผูกพันอย่างแท้จริงต่อค่านิยม  และเป้าหมายขององค์การ 
พร้อมสนับสนุนกิจการขององค์การซึ่งเป็นเป้าหมายของตนด้วยมีความเชื่อ ว่าองค์การนี้เป็นองค์การที่ดีที่สุดที่
ตนเองจะท างานด้วยความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ  

2. ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์การเป็นลักษณะที่บุคลากร
เต็มใจที่จะเสียสละอุทิศตน พยายามท างานเต็มความสามารถ เพ่ือให้องค์การประสบความส าเร็จบรรลุ
เป้าหมาย เกิดผลประโยชน์ต่อองค์การและมีความห่วงใยต่อความเป็นไปขององค์การ  

3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การเป็นลักษณะที่บุคลากร
แสดงความต้องการ และตั้ งใจที่จะปฏิบัติงานในองค์การนี้ตล อดไป มีความจงรักภักดีต่อองค์การ                 
มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การ และพร้อมที่จะบอกกับคนอ่ืนว่าตนเป็นสมาชิกขององค์การ 
รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ สนับสนุนและสร้างสรรค์ องค์การให้ดียิ่งขึ้น 

4. ทฤษฏีเกี่ยวกับควำมผูกพันต่อองค์กร ของ Steer 
Steer (อ้างใน จักรพันธ์ เทพพิทักษ์, 2551) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ

องค์การในประเด็นดังต่อไปนี้  
1. ความผูกพันต่อองค์กร สามารถใช้ท านายอัตราการเข้าและการออกจากงานได้ ดีกว่าความพึงพอใจ

ในงาน ทั้งนี้เพราะความผูกพันต่อองค์กรเป็นแนวความคิดที่มีลักษณะครอบคลุม มากกว่าความพึงพอใจในงาน 
และค่อนข้างมีเสถียรภาพมากกว่า  

2. ความผูกพันต่อองค์กร เป็นแรงผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความรู้สึกในความเป็นเจ้าของร่วมภายในองค์การ  

3. ความผูกพันต่อองค์กร ยังเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างความต้องการของบุคคลในองค์การกับ
เป้าหมายขององค์การ เพ่ือช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้  

4. มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์การ  
5. ช่วยลดการควบคุมจากภายนอก ซึ่งเป็นผลมาจากการที่สมาชิกในองค์การมีความรักความผูกพันต่อ

องค์การของตน 
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5. ทฤษฏีเกี่ยวกับควำมผูกพันต่อองค์กร ของ Porter and Steers 
Porter and Steers (1992) (อ้างในพัชราภรณ์ ศุภมั่งมี,2548) ได้แบ่งประเภทของความผูกพัน      

ต่อองค์กรเป็น 2 ประเภท ซึ่งนิยมน าไปใช้อย่างกว้างขวาง ได้แก่  
1. แนวคิดประเภททัศนคติ (Attitudinal Type) ซึ่งถือว่าความผูกพันต่อองค์กรเป็นทัศนคติที่ส่งผล

กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กร เป็นการแสดงตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และรู้สึกเกี่ยวพัน
กับองค์กรอย่างแนบแน่น เนื่องจากมีความเชื่อในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มีความตั้งใจที่จะทุ่มเท 
ความพยายามเพ่ือองค์กร และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอยู่กับองค์กร 

2. แนวคิดประเภทพฤติกรรม (Behavioral Type) ซึ่งมองว่าความผูกพันต่อองค์กรเป็นกระบวนการที่
บุคคลเข้ามาสู่องค์กรโดยสร้างความผูกพันขึ้น เพ่ือผลประโยชน์ของตนเองมิใช่เพ่ือองค์กร มีสาระส าคัญว่า การ
ลงทุนเป็นสาเหตุทาให้บุคคลเกิดความรู้สึกผูกพันโดยสิ่งที่ลงทุนไป  เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ระยะเวลา เป็นต้น ทาให้เขาได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากองค์กร เช่น ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
การเลื่อนต าแหน่ง การลาออกจากงานจะท าให้เขาสูญเสียผลประโยชน์นั้นเอง 

6. แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกำรผูกพันต่อองค์กร ของปรียำพร วงศ์อนุตรโรจน์ 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2541) (อ้างในพัชราภรณ์ ศุภมั่งม,ี 2548) ความผูกพันต่อองค์การเป็น  

ตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพของความมั่นคงของสมาชิกในองค์การ การที่บุคคลจะเกิดความผูกพันต่อองค์การ และมี  
ความต้องการที่จะอยู่กับองค์การต้องอาศัยปัจจัย 3 ประการ คือ 

1. ปัจจัยด้านบุคคล (Personal Factor) คือคุณลักษณะส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงาน ประกอบด้วย 
ประสบการณ์ เพศ จ านวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ เวลาในการท างาน เชาว์ปัญญา ระดับเงินเดือน 
แรงจูงใจในการท างาน ความสนใจในงาน 

2. ปัจจัยด้านงาน (Factor in the Job) ได้แก่ลักษณะงาน ทักษะในการท างาน ขนาดของ หน่วยงาน 
ความห่างไกลของบ้านและท่ีท างาน โครงสร้างของงาน มีผลต่อความผูกพันองค์การ 

3. ปัจจัยด้านการจัดการ (Factor Controllable by Management) ได้แก่ ความมั่นคงในงาน  
ผลประโยชน์ รายรับ โอกาสก้าวหน้า อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ เพ่ือนร่วมงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา 
ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร ความเข้าใจกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน 

7. แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกำรผูกพันต่อองค์กร ของ Buchanan 
 Buchanan (1974) (อ้างในสายพิณ สว่างจิต, 2548) ได้แบ่งปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ 
องค์การ (Antecedents of Organizational Commitment) ออกเป็น 4 ปัจจัยหลัก คือ  

1. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) เช่น อายุ เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน 
สถานภาพสมรส ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ อาท ิ 
เช่น สมาชิกมีอายุมากเท่าไร ก็จะมีความผูกพันต่อองค์การมากข้ึนเท่านั้น 

2. ปัจจัยที่เก่ียวกับลักษณะงาน (Role – related Characteristics Factors) โดยมี ตัวแปรย่อย  
ที่เป็นลักษะของงานได้แก่ ความส าคัญของงาน ลักษณะงานที่ท้าทาย การมีส่วนร่วมในการท างานการมีโอกาส  
ก้าวหน้า ความมีอิสระในการท างาน จะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ 

3. ปัจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะขององค์การ (Organization Factors) มีตัวแปรย่อยหลายตัวที่มี 
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ เช่น ลักษณะการกระจายอ านาจในองค์การ ความส าคัญของหน้าที่
งาน ของตนต่อองค์การหรือเพ่ือนร่วมงาน ความชัดเจนของกฎข้อบังคับ ขั้นตอนต่างๆ ในการท างาน ความเป็น
เจ้าของ กิจการ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการท างาน 
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4. ปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ในการท างาน (Work Experience Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับ
ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน ว่ามีความรับรู้ต่อการปฏิบัติงานในองค์การอย่างไรบ้างในลักษณะดังต่อไปนี้ 
ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อหน่วยงาน ความรู้สึกว่าหน่วยงานมีความยุติธรรม ในการพิจารณาความดี
ความชอบ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือนร่วมงาน ความพึงพอใจต่อผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ 
ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การทั้งสิ้น 

8. แนวคิดหลักของกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ : PMQA 
แนวคิดหลักของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA คือ ต้องการที่จะเห็นหน่วยงาน

ภาครัฐให้ความส าคัญกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นให้การน าองค์กรเป็นไปอย่างมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ให้ความส าคัญกับประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มี
ความยืดหยุ่นคล่องตัว ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเอง มีความริเริ่มและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัดสินใจโดย
อาศัยข้อมูลสารสนเทศอย่างแท้จริง และท างานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นส าคัญประกอบด้วย 7 หมวด คือ 

หมวด 1 การน าองค์กร  
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห ์และการจัดการความรู้  
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  
หมวด 6 การจัดกระบวนการ  
หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวกับการ
ก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร 

HR 2 : ส่วนราชการมีการดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และ
สวัสดิภาพในการท างานของบุคลากร มีการประเมินและปรับปรุงปัจจัยดังกล่าว 

HR 3 : ส่วนราชการมีการประเมินความผูกพันของบุคลากร มีวิธีการและตัววัดที่ใช้ในการประเมิน
ความผูกพันของบุคลากรที่มีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มของบุคลากร 

แนวทำงกำรด ำเนินกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนควำมผำสุก และควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนและให้
เกิดควำมผูกพันต่อองค์กร ดังนี้  
1. การก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร  

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรแบ่งได้เป็น     
2 ประเภท 

1.1 ปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการท างาน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน และเป็นปัจจัยที่จะสามารถป้องกันการเกิดความไม่พึงพอใจในการ
ท างาน ได้แก่ นโยบายการบริหารงาน การติดต่อสื่อสาร ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
เพ่ือนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการท างานด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย การป้องกันภัย อุปกรณ์การ
ปฏิบัติงานการพัฒนา/ ฝึกอบรมบุคลากร การบริการและสวัสดิการ ความมั่นคงในงานและโอกาสที่เท่าเทียม
กัน  

1.2 ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงที่จูงใจให้คนชอบและ
รักงาน ส่งผลให้บุคคลในองค์การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  ได้แก่ ความส าเร็จของงาน 
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ความก้าวหน้าในงานและการยกย่องชมเชย ลักษณะของงานและปริมาณงานที่รับผิดชอบการกระจายอ านาจ
การตัดสินใจ 

2. การวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และการสร้างแรงจูงใจของบุคลากร  
เมื่อส่วนราชการได้ด าเนินการส ารวจปัจจัยสร้างบรรยากาศในการท างาน (Hygiene Factors) และ

ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) ให้น ามาวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร หรือก าหนดตัวชี้วัดและวิธีประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของ
บุคลากร 

3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
สภาพแวดล้อมในการท างาน ครอบคลุมถึงด้านการปฏิบัติงาน สุขอนามัย ความปลอดภัย การป้องกันภัย 

อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  
ความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตาม

พันธกิจ และบุคลากรมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  
ส่วนราชการควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  เพ่ือน ามาออกแบบ 

ปรับปรุง และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกกลุ่ม เพ่ือสร้างความพึงพอใจ
ให้กับบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรที่ดีขึ้น เช่น 
ด้านสุขอนามัย มีการจัดบริการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี จัดกีฬา กิจกรรมสันทนาการต่างๆ ด้านความ
ปลอดภัย มีการปิดป้ายสัญลักษณ์บอกทางหนีไฟ โทรทัศน์วงจรปิด มีแผนการเตรียมความพร้อม ต่อภาวะ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน มีการจัดสถานที่ท างานให้สะอาด มีอากาศ
ถ่ายเท แสงสว่างเพียงพอ ด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัยและใช้งานได้
ตลอดเวลา เป็นต้น  

4. การจัดระบบการสนับสนุนบุคลากรในเรื่องการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร ความก้าวหน้า และความมั่นคงใน
อาชีพ การบริการและสวัสดิการที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร  

แนวทางในการสนับสนุนบุคลากร เช่น การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ การสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานในหน้าที่หรือแบ่งงานกันท า การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในทุกๆด้าน การขยายเวลา
ครอบคลุมในการรักษาพยาบาลเป็นต้น  

นอกเหนือจากสวัสดิการที่ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนดไว้ ส่วนราชการควรมี
การส ารวจความต้องการของบุคลากรในเรื่องนโยบาย สวัสดิการ การบริการเพ่ิมเติม เช่น ชั่วโมงการท างานที่
ยืดหยุ่น การจัดบริการรถรับส่ง กิจกรรมการเรียนรู้ การให้การศึกษานอกเหนือจากงานในหน้าที่ การสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานในหน้าที่หรือการแบ่งงานกันท า เป็นต้น และน ามาก าหนดนโยบายจัดระบบสวัสดิการการ
ให้บริการ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมของการท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรแต่ละระดับ
แต่ละประเภท รวมทั้งด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อสวัสดิการ บริการต่างๆที่จัดให้เพ่ือทบทวนและ
ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ ควรด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมใน 
การปฏิบัติงาน หรืออาจก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายเพ่ือทบทวนการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

การสนับสนุนและสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากรมีข้ันตอนแนวการด าเนินการ ดังนี้  
4.1) การก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรทุกระดับ ทุก

ประเภท ผู้บริหารต้องให้บุคลากรมีส่วนร่วม โดยส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรแต่ละระดับ แต่ละกลุ่ม
ต าแหน่ง เพ่ือก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจ  

4.2) เมื่อก าหนดปัจจัยแล้ว องค์กรต้องมีการประเมินผล โดยการก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงปัจจัย
ดังกล่าวเพ่ือน าผลการประเมินที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆน าไปปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมให้ปัจจัยที่ส าคัญดังกล่าว
เกิดขึ้นจริงในองค์กร ส่งผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรแต่ละกลุ่ม รูปแบบการ
ประเมินท าได้หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง การส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม การสังเกตพฤติกรรม
ของบุคลากร การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น อัตราการโอนย้าย อัตราการขาดงาน  

4.3) การเชื่อมโยงผลการประเมินความพึงพอใจกับผลลัพธ์การด าเนินการขององค์กร  น าผลการ
ประเมินความผาสุกมาเทียบเคียงกับผลการด าเนินการขององค์กรในตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงกันในลักษณะของ
เหตุและผล จัดล าดับความส าคัญของเส้นทางความผาสุกและสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี โดยค านึงถึงความ
เป็นไปได้ในการปรับปรุง สิ่งที่ท าได้ก่อนจะได้รับการแก้ไขก่อนหลัง จากนั้นจึงน าปัจจัยไปจัดท าแผนปรับปรุง 
พัฒนา เพ่ือยกระดับความผาสุก และการสร้างแรงจูงใจให้สูงขึ้น  

4.4) การประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และการสร้างแรงจูงใจของบุคลากร ในไตรมาสถัดไป    
ซึ่งผลการประเมินต้องสูงขึ้น 

ในการก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากร ทุกระดับทุก
ประเภท ควรค านึงถึงความเสมอภาคความโปร่งใส ความเป็นธรรม ความสมัครใจ ความจ าเป็นและความ
เร่งด่วนประกอบด้วย อีกทั้ง ผู้บริหารต้องให้บุคลากรในองค์การมีส่วนร่วม โดยการส ารวจความคิดเห็นของ
บุคลากรเพ่ือน าความคิดเห็นดังกล่าวมาก าหนดปัจจัย เช่น การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับความรู้สึกของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร ความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ ความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบสวัสดิการ
ขององค์กร เป็นต้น 
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 แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพแสดงกรอบแนวคิดในกำรด ำเนนิงำน 
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 แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

บทที่ 3 
กระบวนกำรจัดท ำแผนเสริมสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรส ำนักโรคไม่ติดตอ่ 

 
กระบวนการจัดท าแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ ประจ าปีงบประมาณ      

พ.ศ. 2560 – 2562 มีข้ันตอนการด าเนินงานประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน ก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ  
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันเพ่ือจัดท าแผน โดยก าหนด

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ (มาตรการ) ตัวชี้วัด และแผนงาน/
โครงการ 

ขั้นตอนที่ 3  จัดท าแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 พร้อมก าหนดนโยบายเสริมสร้างความผูกพัน 

ขั้นตอนที่ 4 น าเสนอแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562และนโยบายเสริมสร้างความผูกพันให้ผู้บริหาร
พิจารณาลงนามเพ่ือสื่อสารในหน่วยงานต่อไป 

ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินการตามแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 และติดตามผลให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และเสนอให้ผู้บริหารทราบต่อไป 
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 แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

บทที่ 4 
แผนเสริมสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรส ำนักโรคไม่ติดต่อ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560– 2562 

 
ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรส ำนักโรคไม่ติดต่อ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 
2562 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรปฏิบัติงำน มีเป้าประสงค์ ดังนี้ 
1.1 บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานอย่างครอบคลุม ทั่วถึง  

และต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2 หน่วยงานมีโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ สายการบังคับบัญชาและการมอบอ านาจที่ 

เหมาะสม ชัดเจน 
1.3 บุคลากรกรมควบคุมโรคมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
1.4 บุคลากรมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท างานพร้อมทั้งมีอุปกรณ์/เครื่องมือ 

ส าหรับการท างานที่มีคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอต่อการท างาน 
1.5 บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดการปฏิบัติงานได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง 

เป็นธรรม เพ่ือพิจารณาความดีความชอบและได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกรกรมควบคุมโรค 

มีเป้าประสงค์ ดังนี้ 
2.1 บุคลากรได้รับการศึกษาพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถให้เหมาะสมกับต าแหน่ง 
2.2 บุคลากรได้รับการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
2.3 บุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นได้รับการยกย่องชมเชย 
2.4 บุคลากรได้รับการเสริมสร้างทัศนคติด้านความเสมอภาคหญิงชายในการท างาน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรปรับปรุงพัฒนำระบบสวัสดิกำรกรมควบคุมโรค มีเป้าประสงค์ ดังนี้ 
3.1 บุคลากรกรมควบคุมโรคได้รับสวัสดิการอย่างครอบคลุมทั่วถึง 
3.2 บุคลากรกรมควบคุมโรคได้รับสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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 แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

 แผนเสริมสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรส ำนักโรคไม่ติดต่อ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2562  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรปฏิบัติงำน 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 60 61 62 
1.1 บุคลากรไดร้ับข้อมูล 
ข่าวสาร เมื่อเกิดการเปลีย่นแปลง
ในหน่วยงานอย่างครอบคลุม 
ทั่วถึง และต่อเนื่องผ่านช่อง
ทางการสื่อสารภายใน 
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ร้อยละของบุคลากรที ่
ได้รับทราบข้อมูล 
ข่าวสาร เมื่อเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงใน 
หน่วยงานอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว  
ทันสถานการณ ์

ร้อยละ 80 85 90 1. การด าเนินการ 
เกี่ยวกับนโยบาย
และการบริหาร
จัดการองค์กร 

1. โครงการพัฒนากลไกการ
สื่อสารนโยบายยุทธศาสตร ์
และการเปลีย่นแปลงภายใน 
องค์กร 
2. โครงการสร้างพัฒนาสื่อ 
และช่องทางการสื่อสาร 
ภายในองค์กร 

   คณะท างาน
สื่อสาร 

1.2 หน่วยงานมีโครงสร้าง 
องค์กร การแบ่งหน้าท่ี 
สายการบังคับบัญชาและ 
การมอบอ านาจที่เหมาะสม 
ชัดเจน 
 

- ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อ
โครงสร้างองค์กร การ
แบ่งหน้าท่ี สายการ
บังคับบัญชาและการ
มอบอ านาจ 

ร้อยละ 80 85 90 3. โครงการทบทวนและ 
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
การแบ่งหน้าท่ี สายการบังคับ 
บัญชาและการมอบอ านาจ 
4. โครงการปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ และวิธีปฏบิัติงานให ้
เป็นธรรม และเอื้อต่อการ 
ปฏิบัติงาน 

   งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

1.3 บุคลากรส านักโรคไม่ตดิต่อมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ 
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
 
 
 
 

- ร้อยละของการด าเนิน 
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในหน่วยงาน 

ร้อยละ 80 90 100 2. พัฒนา
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรใน
หน่วยงาน 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรของหน่วยงาน 

   กลุ่มพัฒนา
องค์กร 
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 แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 60 61 62  
1.4 บุคลากรม ี
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวย 
ต่อการท างานพร้อมท้ังม ี
อุปกรณ/์เครื่องมือ ส าหรับ 
การท างานท่ีมีคุณภาพ 
เหมาะสมและเพยีงพอต่อ 
การท างาน 

- ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
- ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
ความพร้อมทั้งอุปกรณ/์
เครื่องมือ ส าหรับการ
ท างาน 

 80 85 90 
 

3. พัฒนา 
สภาพแวดล้อมการ 
ท างาน 

6. การส ารวจความต้อง 
และจัดหาอุปกรณ์ในการ 
ท างาน 
7. โครงการสร้างเสริมคณุภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อมท่ีดีของ
บุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ 
8. กิจกรรม Big Cleaning Day 
9. โครงการปรับปรุง 
สภาพแวดล้อม (แสง,ส,ีเสียง, 
การยศาสตร)์ และใช้ 
หลักการยศาสตร์มา 
ประยุกต์ใช้ 

   กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผนงาน 
กลุ่มพัฒนา
องค์กร 
กลุ่มบรหิาร
ทั่วไป 
 

1.5 บุคลากรมีส่วนร่วมใน 
การก าหนดการปฏิบตัิงาน 
ได้รับการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 
เพื่อพิจารณาความด ี
ความชอบและได้รับ 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและ 
เหมาะสม 

- ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่ไดร้ับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็น
ธรรมและเหมาะสม 

 80 85 90 4. พัฒนาระบบการ 
บริหารผลการ 
ปฏิบัติงานให้ม ี
ประสิทธิภาพ 

10. โครงการปรับปรุง 
กระบวนงานมอบหมาย และ 
การถ่ายทอดตัวช้ีวัดสู่ระดับ 
บุคคล 
11. โครงการพัฒนาระบบ 
ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน 

   กลุ่มพัฒนา
องค์กร 
กลุ่มบรหิาร
ทั่วไป 
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 แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกรส ำนักโรคไม่ติดต่อ 
เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 60 61 62 
2.1 บุคลากรไดร้ับการศึกษา
พัฒนาทักษะความรู้ 
ความสามารถให้เหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 
 
2.2 บุคลากรไดร้ับการ
มอบหมายให้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ และไม่เป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินชีวิต
ส่วนตัวและสังคม 

- ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 
 
 
 
- ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับมอบหมายงาน
เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ และไม่
เป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินชีวิต ส่วนตัวและ
สังคม 

ร้อยละ 
 
 
 
 
ร้อยละ 

80 
 
 
 

 
80 

85 
 
 
 

 
90 

90 
 
 
 

 
10
0 

5.การสร้าง
ความก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการงานท่ี
สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานชีวิต
ส่วนตัวและสังคม
ของบุคลากรส านัก
โรคไม่ตดิต่อ 

12. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
13. โครงการพัฒนาทักษะการ
มอบหมายงานท่ีมีประสิทธิภาพ
ให้แก่หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน 
14. โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตบุคลากรด้วยการบริหาร
เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
- 
 

 
- 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

กลุ่มพัฒนา
องค์กร 

2.3 บุคลากรทีม่ีผลงานโดดเด่น
ได้รับการยกย่องชมเชย 
 
2.4 บุคลากรไดร้ับการเสริมสร้าง
ทัศนคติด้านความเสมอภาคหญิง
ชายในการท างาน 

- จ านวนบุคลากรได้รบั
การยกย่องชมเชย 
 
- ร้อยละของหน่วยงาน
ด าเนินการเสริมสร้าง
ทัศนคติด้านความเสมอ
ภาคหญิงชายในการ
ท างาน 

คน 
 
 
ร้อยละ 

2 
 
 
- 

2 
 
 

80 

2 
 
 

90 

6. สนับสนุนให้เกิด
การยอมรับอย่างเท่า
เทียมและเกิดความ
ภาคภูมิใจในองค์กร 

15. กิจกรรมการคัดเลือก
บุคลากรที่มผีลงานโดดเด่น 
16. โครงการถ่ายทอดองค์
ความรู้ เรื่องสิทธิและความ
เสมอภาคระหว่างชายหญิง 

 
 
- 

 
 
 
 

 
 
 

กลุ่มพัฒนา
องค์กร 
งานการเจ้า
หน้า 
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 แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

บทที่ 5 
กำรติดตำมและกำรประเมินผล 

 
 การติดตามและประเมินผลแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนิน  
การอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับ    
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมมีประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม/โครงการ
เป็นไปที่ก าหนดไว้มีความคุ้มค่า กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมได้รับประโยชน์หรือไม่ ดังนั้น ส านัก
โรคไม่ติดต่อ จึงก าหนดขั้นตอนการติดตามและการประเมินผล ดังนี้ 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 พร้อมปัญหาอุปสรรค และเสนอแนวทางการด าเนินงานเสริมสร้าง
ความผูกพันในปีงบประมาณต่อไป  

2. ประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนเสริมสร้างความผูกพัน 
ของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562  

3. จัดท ารายงานเสนอผู้บริหารหน่วยงานรับทราบ 
 

 



 แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

ข 
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 แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 
 

 

 1.   หน่วยงาน หมายถึง ส านักโรคไม่ติดต่อ 
 2.   ผู้อ านวยการ หมายถึง    ผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดตอ่ 
 3.   ผู้บังคับบญัชา หมายถึง ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ 

  (- ส าหรับหัวหน้ากลุ่ม ผู้บงัคับบญัชาเหนือข้ึน 
  ไป 1 ระดับ หมายถึง ผู้อ านวยการส านักฯ 
  - ส าหรับผูป้ฏิบัติงาน ผู้บังคบับญัชาเหนือข้ึน 
  ไป 1 ระดับ หมายถึง หัวหน้ากลุ่ม) 

 4.   ระดับความคิดเห็น 
 ระดับ 1 คือ น้อยที่สุด 
 ระดับ 2 คือ น้อย 
 ระดับ 3 คือ ปานกลาง 
 ระดับ 4 คือ มาก 
 ระดับ 5 คือ มากที่สุด 
  
 

แบบส ำรวจควำมผูกพันของบุคลำกรส ำนักโรคไม่ติดต่อ 

 
   
  แบบส ารวจนี้  มีวัตถุประสงค์เ พ่ือประเมินความผูกพันของบุคลากรในส านักโรคไม่ติดต่อ                  
อย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั้งองค์กร และเพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA) 
ต่อไป 

  กลุ่มพัฒนาองค์กร ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง โดยข้อมูลจะถูกวิเคราะห์                       
เป็นภาพรวม และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 

ค าชี้แจง 
แบบส ารวจนี้ แบ่งออกเป็น  4  ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ส่วนที่ 2  ค าถามประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ   
   ส่วนที่ 3  ค าถามประเมินความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ   
  ส่วนที่ 4  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

การกรอกแบบประเมินในส่วนที่ 2 
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 แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล   
  ( กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หรือเติมค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน) 

1.  เพศ 
  1.1   ชาย      1.2  หญิง 

2.  อำยุ              ปี  
  2.1  Gen B พ.ศ. 2498-2507 (51-60ปี)    2.2  Gen X พ.ศ. 2508-2522 (36-50 ปี)  
  2.3  Gen Y พ.ศ. 2523-2540 (18-35ปี)   

3.  วุฒิกำรศึกษำ 
  3.1   ต่ ากว่าปริญญาตรี    3.2  ปริญญาตรี    
  3.3  สูงกว่าปริญญาตรี       

4.  สถำนภำพกำรท ำงำน 
  4.1   ข้าราชการ    
    4.1.1  ประเภทวิชาการ   4.1.1.1  ระดับปฏิบัติการ 4.1.1.2  ระดับช านาญการ 

      4.1.1.3   ระดับช านาญการพิเศษ 4.1.1.4   ระดับเชี่ยวชาญ  
    4.1.2  ประเภททั่วไป 4.1.2.1   ระดับปฏิบัติงาน 4.1.2.2   ระดับช านาญงาน 

      4.1.2.3   ระดับอาวุโส     
  4.2   พนักงานราชการ  
  4.3   ลูกจ้างประจ า 
    4.4   พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
 
5.  หน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนในปัจจุบัน 
        5.1 กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข    5.5  กลุ่มยุทธศาสตร์และ
แผนงาน  
     5.2  กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง    5.6  กลุ่มพัฒนาองค์กร  
     5.3  กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร  5.7  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
     5.4  กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอ่ืนๆ 

           
6.  ระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนในส ำนักโรคไม่ติดต่อ (เกิน 6 เดือน ปัดเป็น 1 ปี)                       ปี 
  6.1  5 ปีหรือต่ ากว่า  6.2  6 – 10 ปี   
  6.3  11– 15 ปี  6.4   16 – 20 ปี 
  6.5   21 – 25 ปี  6.6   มากกว่า 25 ปีขึ้นไป 

7.  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในปัจจุบัน 
   7.1  หัวหน้ากลุ่ม   7.2  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน         
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 แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

ส่วนที่ 2 ค ำถำมประเมินปัจจัยที่มีผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรส ำนักโรคไม่ติดต่อ   

 (กรุณาตอบโดยใส่เครื่องหมาย  ในช่อง “ระดับความคิดเห็น” ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน) 
 

ค ำถำม 

ระดับควำมคิดเห็น 
1 

น้อย
ที่สุด 

2 
น้อย 

3 
ปำน
กลำง 

4 
มำก 

5 
มำก
ที่สุด 

1. ด้ำนนโยบำยและกำรบริหำรงำนขององค์กร 

    1. หน่วยงานมีการก าหนดวสิัยทัศน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย ที่มีความชัดเจนและ
เหมาะสม 

     

    2. หน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบวิสัยทัศน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย 
อย่างชัดเจน 

     

    3. หน่วยงานมโีครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ สายการบงัคับบัญชาและการมอบ
อ านาจที่เหมาะสม ชดัเจน 

     

    4. หน่วยงานมีกฎ ระเบียบ และวิธีปฏบิัติงานที่เปน็ธรรมและเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

     

    5. เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน ทา่นได้รับการสื่อสารที่ทนัเวลาและชัดเจน      

2. ด้ำนกำรบังคับบญัชำและกำรควบคุมดูแล 

    6. ท่านได้รบัมอบหมายงานที่ชัดเจน      

    7. ผู้บังคับบัญชาของท่านมกีารก าหนดตัวชี้วัด KPI และเปา้หมายการท างาน อย่าง
เหมาะสมและชัดเจน 

     

    8. ผู้บังคับบัญชาของท่านมคีวามเป็นกลาง และรับฟังข้อคิดเห็นผู้ใต้บังคับบัญชา      

    9. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มวีิธีการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งในหน่วยงาน ได้อย่าง
เหมาะสมและเปน็ธรรม 

     

3. ด้ำนควำมสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงำน 

    10. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการท างานเปน็ทีม      

    11. หน่วยงานทา่น สนบัสนนุ และสง่เสริมให้บุคลากร ได้มโีอกาสท างานร่วมกัน      

    12. ท่านมีความความสัมพนัธ์ที่ดีกับผู้บังคบับัญชา        

    13. ท่านมีความความสัมพนัธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน      

    14. ท่านสามารถท างานกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างราบรื่น      

4. ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

    15. สภาพแวดล้อมในหน่วยงานเอ้ืออ านวยต่อการท างาน เช่น  ไม่มีกลิน่ เสียง รบกวน 
แสงพอเพียง อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
 

     

    16. สถานที่ท างานเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก และมีพืน้ที่เพียงพอต่อการท างาน 
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 แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

ค ำถำม 

ระดับควำมคิดเห็น 

1 
น้อย
ที่สุด 

2 
น้อย 

3 
ปำน
กลำง 

4 
มำก 

5 
มำก
ที่สุด 

    17. ท่านรู้สึกมีความปลอดภัยในชีวิตการท างาน      

    18. อุปกรณ์/เครื่องมือส าหรับการท างานมีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอต่อการ
ท างาน 

     

    19. หน่วยงานของท่านมีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในที่ท างาน      

5. ด้ำนเงินเดือนและสวัสดิกำร 

    20. ท่านได้รบัค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสม กับความสามารถและปริมาณงาน                
ที่ท าอยู ่

     

    21. ท่านได้รบัการประเมินผลการปฏบิัติงานที่เปน็ธรรม      

    22. ท่านได้รบัการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนเงินเดือนอย่างเป็นธรรม      

    23. ท่านได้รบัการดูแลเร่ืองสุขภาพของท่านอยา่งเพียงพอ      

    24. หน่วยงานมีการดูแลเร่ืองสุขภาพของท่านอยา่งสม่ าเสมอ      

6. ด้ำนควำมม่ันคงในกำรท ำงำน 

    25. ท่านรู้สึกมีความมัน่คงในอาชีพ      

    26. ท่านรู้สึกว่าหน่วยงานของท่านมีความมั่นคง      

    27. ท่านรู้สึกว่าต าแหน่งทีท่า่นปฏบิัติงานมีความมั่นคง      

    28. ท่านรู้สึกว่าภาระงานทีท่่านรับผิดชอบมีความยั่งยืน      

7. ด้ำนชีวิตส่วนตัว 

    29. ท่านสามารถแบ่งเวลาในการท างาน เวลาสว่นตัว และสังคมได้อย่างเหมาะสม      

    30. ท่านสามารถท างานโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตของท่าน      

    31. ท่านสามารถเดินทางมาท างานได้อย่างสะดวก      

8. ด้ำนควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน 

    32. ท่านได้เห็นผลส าเร็จของงานที่ท่านท าอย่างชัดเจน      

    33. ท่านมีส่วนร่วมในการท างานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของหน่วยงาน      

    34. ท่านมีโอกาสตัดสินใจเพื่อความส าเร็จของงานของท่าน      

    35. ท่านมีความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึนจากการท างาน      
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 แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

ค ำถำม 

ระดับควำมคิดเห็น 
1 

น้อย
ที่สุด 

2 
น้อย 

3 
ปำน
กลำง 

4 
มำก 

5 
มำก
ที่สุด 

9. ด้ำนกำรได้รับกำรยอมรับ 

    36. ท่านได้รบัการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน      

    37. ท่านได้รบัโอกาสที่เทา่เทียมกันในการท างาน      

    38. หน่วยงานมีมาตรฐานในการให้รางวัลและยกย่องบุคลากรอย่างเหมาะสม      

    39. หน่วยงานสนับสนนุ ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากรที่ปฏบิัติงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

     

10. ด้ำนลักษณะงำนที่ท ำ 

      40. ท่านได้รบัมอบหมายงานที่ตรงกบัความรู้ความสามารถของท่าน      

      41. ท่านได้รบัโอกาสในการท างานทีท่้าทายอยู่เสมอ      

      42. ท่านมีอิสระในการปฏิบัติงาน ตามขอบเขตทีไ่ด้รับมอบหมาย        

11. ควำมรับผิดชอบในงำน 

     43. หน่วยงานมีการก าหนดหน้าที่ความรบัผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน      

     44. งานที่ทา่นรับผิดชอบ เป็นงานที่มีความส าคัญ      

     45. ท่านได้รบัโอกาสและมสี่วนร่วมในการก าหนดขอบเขตของงานทีไ่ด้รับมอบหมาย      

     46. งานที่ทา่นรับผิดชอบ มีปริมาณงานเหมาะสม      

12. ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน 

     47.ท่านรู้สึกว่ามีความก้าวหน้าในต าแหนง่หน้าที่การงาน      

     48. ท่านได้รบัโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเปน็ในการ
ปฏิบัติงาน 

     

     49. ท่านได้รับการพัฒนาทกัษะและความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าว
ไปสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้นอยู่เสมอ 
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 แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

ส่วนที่ 3 ค ำถำมประเมินควำมผูกพันของบุคลำกรส ำนักโรคไม่ติดต่อ   

ค ำถำม 

ระดับควำมคิดเห็น 
1 

น้อย
ที่สุด 

2 
น้อย 

3 
ปำน
กลำง 

4 
มำก 

5 
มำก
ที่สุด 

1. ด้ำนควำมเชื่อม่ันอย่ำงแรงกล้ำและกำรยอมรับเป้ำหมำยและค่ำนิยมขององค์กร 

    1. ท่านมีความเชื่อมัน่ว่าวสิยัทัศน์ พันธกิจ ยทุธศาสตร์ นโยบายที่หน่วยงานก าหนด จะ
น าพาไปสู่ความส าเร็จ 

     

    2. ท่านมีความรู้สึกวา่เป้าหมายการด าเนนิงานของหน่วยงาน ตรงกับเป้าหมายการ
ด าเนินงานของทา่น 

     

    3. ท่านมีความรู้สึกวา่ความส าเร็จของหน่วยงาน คือความส าเร็จของท่านด้วย      

    4. ท่านพร้อมสนบัสนุน หรือยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน        

    5. ท่านมีความรู้สึกวา่หน่วยงานของทา่น เปน็หน่วยงานที่ดทีี่สุดแห่งหนึ่งในการท างาน      

2. ด้ำนควำมเต็มใจที่จะทุ่มเทควำมพยำยำมอย่ำงมำกเพื่อประโยชน์ขององค์กร 

    6. ท่านมีความมุง่มั่นและทุ่มเทท างานอย่างเต็มที่ เพื่อให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย      

    7. ท่านยอมสละเวลาเพื่อท างานให้เต็มที่โดยไม่หวังค่าล่วงเวลา      

    8. ท่านค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน      

    9.ท่านคิดว่าอนาคตของหนว่ยงาน คืออนาคตของท่านด้วย      

3. ด้ำนควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำที่จะคงไว้ซึ่งควำมเป็นสมำชิกภำพขององค์กร 

     10. ท่านมีความรู้สึกภาคภมูิใจที่เป็นบุคลากรของหน่วยงาน      

     11. ท่านรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน      

     12. ท่านมักบอกคนอื่นเสมอ ว่าหน่วยงานที่ทา่นท างานอยู ่เป็นหน่วยงานทีน่่าท างาน
ด้วย 

     

     13. ท่านจะพูดปกป้องหนว่ยงานของทา่นเสมอ เมื่อมีข่าวทางดา้นลบกับหน่วยงาน      

     14. ท่านอยากท างาน เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึน้      

     15. ท่านรู้สึกว่า อยากอยู่กับหน่วยงานไปจนเกษียนหรือนานที่สุดเทา่ที่                            
จะเป็นไปได ้
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 แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

ส่วนที่ 4  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
.........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................... .................................... 
.........................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................. ............ 
.........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  
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 แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 
 
 

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ 

  ส านักโรคไม่ติดต่อได้ด าเนินการส ารวจความผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยแบบส ารวจนี้   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความผูกพันของบุคลากรในส านักโรคไม่ติดต่ออย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั้งองค์กร    
และเพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA) ต่อไป 

1. วิธีด าเนินการ 
1. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของส านักโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ข้าราชการ  
พนักงานราชการ ลูกจา้งประจ า พนักงานกระทรวง ลูกชั่วคราวและลูกจ้างโครงการ จ านวน 83 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจความผูกพัน 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบส ารวจ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  
- เพศ 
- อายุ 
- วุฒิการศึกษา 
- สถานภาพการท างาน 
- หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
- ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในส านักโรคไม่ติดต่อ  
- หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 

ส่วนที่ 2   ค าถามประเมินปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ จ านวน 12 ด้าน ดังนี ้
  1. ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร จ านวน 5 ข้อ 
  2. ด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล จ านวน 4 ข้อ 
  3. ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  จ านวน 5 ข้อ 
  4. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  จ านวน 5 ข้อ 
  5. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ   จ านวน 5 ข้อ 
  6. ด้านความมั่นคงในการท างาน   จ านวน 4 ข้อ 
  7. ด้านชีวิตสว่นตัว    จ านวน 3 ข้อ 
  8. ด้านความส าเร็จในการท างาน   จ านวน 4 ข้อ  

9. ด้านการได้รับการยอมรับ   จ านวน 4 ข้อ 
  10. ด้านลักษณะงานที่ท า    จ านวน 3 ข้อ 
  11. ความรับผิดชอบในงาน   จ านวน 4 ข้อ 
  12. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  จ านวน 3 ข้อ 
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ส่วนที่ 3   ค าถามประเมินความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ  จ านวน 3 ด้าน  

1. ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร  
จ านวน 5 ข้อ 

2. ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์กร 
จ านวน 4 ข้อ 

3. ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร 
จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 4   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
การประเมินผลส ารวจความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ ใช้ระดับความคิดเห็นของ ลิเคิร์ท  

(Likert  Scales)  ดังนี้ 
  ระดับ 1  เท่ากับ  น้อยที่สุด 
  ระดับ 2  เท่ากับ  น้อย 
  ระดับ 3  เท่ากับ  ปานกลาง 
  ระดับ 4  เท่ากับ  มาก 
  ระดับ 5  เท่ากับ   มากที่สุด 
      เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนน 
  คะแนน 4.21 – 5.00  เท่ากับ มากที่สุด 
  คะแนน 3.41 – 4.20  เท่ากับ มาก 
  คะแนน 2.61 – 3.40  เท่ากับ ปานกลาง 
  คะแนน 1.81 – 2.61  เท่ากับ น้อย 
  คะแนน 1.00 – 1.80  เท่ากับ น้อยที่สุด 
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สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส านักโรคไม่ติดต่อได้แจกแบบส ารวจแก่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 83 ชุด ได้กลับคืนมา 74 ชุด  
คิดเป็นร้อยละ 89.16  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 15 20.3 
หญิง 59 79.7 
รวม 74 100 

  

อายุ จ านวน ร้อยละ 
Gen B พ.ศ. 2498-2507  

(51-60ปี) 
11 14.9 

Gen X พ.ศ. 2508-2522  
(36-50 ปี) 

29 39.2 

Gen Y พ.ศ. 2523-2540 
(18-35ปี) 

34 45.9 

รวม 74 100 
 

วุฒิการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 12 16.2 

ปริญญาตร ี 35 47.3 
สูงกว่าปริญญาตร ี 27 36.5 

รวม 74 100 
 

สถานภาพการท างาน จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 36 48.1 

พนักงานราชการ 22 29.9 
ลูกจ้างประจ า 2 2.6 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 14 18.2 
รวม 74 100 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 
 

กลุ่ม จ านวน ร้อยละ 
1. กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข 10 13.5 
2. กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 11 14.9 
3. กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจาก
จราจร 

6 8.1 

4. กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจาก
สาเหตุอ่ืนๆ  

6 8.1 

5. กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 9 12.2 
6. กลุ่มพัฒนาองค์กร 7 9.5 
7. กลุ่มบริหารทั่วไป 25 33.8 

รวม 74 100 
 

ระยะเวลา จ านวน ร้อยละ 
5 ปีหรือต่ ากว่า 39 52.7 

6 – 10 ป ี 17 23 
11 – 15 ป ี 18 24.3 

รวม 74 100 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ จ านวน ร้อยละ 
หัวหน้ากลุ่ม 8 10.8 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 66 89.2 
รวม 77 100 
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 แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 
 
 

          

ปัจจัยรายด้าน/ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร 3.51 .691 มาก 
    1. หน่วยงานมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย  
ที่มีความชัดเจนและเหมาะสม 

3.62 .806 มาก 

    2. หน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ นโยบาย อย่างชัดเจน 

3.59 .810 มาก 

    3. หน่วยงานมีโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ สายการบังคับบัญชา
และการมอบอ านาจที่เหมาะสม ชัดเจน 

3.58 .722 มาก 

    4. หน่วยงานมีกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานที่เป็นธรรมและเอ้ือ 
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

3.43 .845 มาก 

    5. เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน ท่านได้รับการสื่อสารที่
ทันเวลาและชัดเจน 

3.30 .918 ปานกลาง 

2. ด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 3.65 .753 มาก 
    6. ท่านได้รับมอบหมายงานที่ชัดเจน 3.72 .750 มาก 
    7. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการก าหนดตัวชี้วัด KPI และเป้าหมาย
การท างาน อย่างเหมาะสมและชัดเจน 

3.62 .716 มาก 

    8. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความเป็นกลาง และรับฟังข้อคิดเห็น
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

3.70 .932 มาก 

    9. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีวิธีการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งใน
หน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

3.55 1.022 มาก 

3. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 3.75 .728 มาก 
    10. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการท างานเป็นทีม 3.58 .951 มาก 
    11. หน่วยงานท่าน สนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากร ได้มีโอกาส
ท างานร่วมกัน 

3.59 .905 มาก 

    12. ท่านมีความความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา   3.77 .837 มาก 
    13. ท่านมีความความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 3.91 .725 มาก 
    14. ท่านสามารถท างานกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างราบรื่น 3.88 .776 มาก 
4. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 3.14 .580 ปานกลาง 
    15. สภาพแวดล้อมในหน่วยงานเอื้ออ านวยต่อการท างาน เช่น     
ไม่มีกลิ่น เสียง รบกวน แสงพอเพียง อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
 

3.31 .757 ปานกลาง 

    16. สถานที่ท างานเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก และมีพ้ืนที่
เพียงพอต่อการท างาน 
 

3.04 .898 ปานกลาง 

    17. ท่านรู้สึกมีความปลอดภัยในชีวิตการท างาน 
 

3.35 .745 ปานกลาง 

ส่วนที่ 2  ค าถามประเมินปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของบุคลากร 
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 แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 
 
 

ปัจจัยรายด้าน/ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D ระดับความ
พึงพอใจ 

    18. อุปกรณ์/เครื่องมือส าหรับการท างานมีคุณภาพ เหมาะสม และ
เพียงพอต่อการท างาน 

3.00 .876 ปานกลาง 

    19. หน่วยงานของท่านมีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในที่ท างาน 

3.00 .776 ปานกลาง 

5. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 3.42 .668 มาก 
    20. ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสม กับความสามารถ
และปริมาณงานท่ีท าอยู่ 

3.42 .794 มาก 

    21. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม 3.55 .779 มาก 
    22. ท่านได้รับการพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเลื่อนเงินเดือน
อย่างเป็นธรรม 

3.54 .744 มาก 

    23. ท่านได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพของท่านอย่างเพียงพอ 3.38 .789 ปานกลาง 
    24. หน่วยงานมีการดูแลเรื่องสุขภาพของท่านอย่างสม่ าเสมอ 3.19 .805 ปานกลาง 
6. ด้านความม่ันคงในการท างาน 3.54 .777 มาก 
    25. ท่านรู้สึกมีความมั่นคงในอาชีพ 3.57 .861 มาก 
    26. ท่านรู้สึกว่าหน่วยงานของท่านมีความม่ันคง 3.58 .844 มาก 
    27. ท่านรู้สึกว่าต าแหน่งที่ท่านปฏิบัติงานมีความมั่นคง 3.51 .880 มาก 
    28. ท่านรู้สึกว่าภาระงานที่ท่านรับผิดชอบมีความยั่งยืน 3.49 .832 มาก 
7. ด้านชีวิตส่วนตัว 3.47 .664 มาก 
    29. ท่านสามารถแบ่งเวลาในการท างาน เวลาส่วนตัว และสังคมได้
อย่างเหมาะสม 

3.26 .829 ปานกลาง 

    30. ท่านสามารถท างานโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตของท่าน 3.46 .706 มาก 
    31. ท่านสามารถเดินทางมาท างานได้อย่างสะดวก 3.70 .872 มาก 
8. ด้านความส าเร็จในการท างาน 3.64 .653 มาก 
    32. ท่านได้เห็นผลส าเร็จของงานที่ท่านท าอย่างชัดเจน 3.66 .668 มาก 
    33. ท่านมีส่วนร่วมในการท างานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

3.70 .697 มาก 

    34. ท่านมีโอกาสตัดสินใจเพื่อความส าเร็จของงานของท่าน 3.53 .831 มาก 
    35. ท่านมีความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้นจาก
การท างาน 

3.68 .742 มาก 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2  ค าถามประเมินปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของบุคลากร (ต่อ) 
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ปัจจัยรายด้าน/ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D ระดับความพึงพอใจ 
9. ด้านการได้รับการยอมรับ 3.38 .678 ปานกลาง 
    36. ท่านได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน   3.58 .683 มาก 
    37. ท่านได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการท างาน 3.57 .778 มาก 
    38. หน่วยงานมีมาตรฐานในการให้รางวัลและยกย่อง
บุคลากรอย่างเหมาะสม 

3.15 .871 ปานกลาง 

    39. หน่วยงานสนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากร
ที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.22 .911 ปานกลาง 

10. ด้านลักษณะงานที่ท า 3.55 .663 มาก 
    40. ท่านได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้
ความสามารถของท่าน 

3.51 .745 มาก 

    41. ท่านได้รับโอกาสในการท างานที่ท้าทายอยู่เสมอ 3.57 .795 มาก 
    42. ท่านมีอิสระในการปฏิบัติงานตามขอบเขตที่ได้รับ
มอบหมาย  

3.58 .811 มาก 

11. ความรับผิดชอบในงาน 3.51 .645 มาก 
    43. หน่วยงานมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรอย่างชัดเจน 

3.50 .745 มาก 

    44. งานที่ท่านรับผิดชอบ เป็นงานที่มีความส าคัญ 3.62 .823 มาก 
    45. ท่านได้รับโอกาสและมีส่วนร่วมในการก าหนด
ขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมาย 

3.51 .832 มาก 

    46. งานที่ท่านรับผิดชอบ มีปริมาณงานเหมาะสม 3.42 .722 มาก 
12. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 3.18 .802 ปานกลาง 
    47.ท่านรู้สึกว่ามีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 2.96 .957 ปานกลาง 
    48. ท่านได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

3.43 .861 มาก 

    49. ท่านได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นอยู่เสมอ 

3.15 .932 ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

  ส่วนที่ 2  ค าถามประเมินปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของบุคลากร (ต่อ)   ส่วนที่ 2  ค าถามประเมินปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของบุคลากร (ต่อ)   ส่วนที่ 2  ค าถามประเมินปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของบุคลากร (ต่อ)   ส่วนที่ 2  ค าถามประเมินปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของบุคลากร (ต่อ) 
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ส่วนที่ 3 ค าถามประเมินความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ   

ปัจจัยรายด้าน/ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านความเชื่อม่ันอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร 

3.49 .646 มาก 

    1. ท่านมีความเชื่อมั่นว่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายที่
หน่วยงานก าหนด จะน าพาไปสู่ความส าเร็จ 

3.32 .760 ปานกลาง 

    2. ท่านมีความรู้สึกว่าเป้าหมายการด าเนินงานของหน่วยงาน ตรง
กับเป้าหมายการด าเนินงานของท่าน 

3.34 .727 ปานกลาง 

    3. ท่านมีความรู้สึกว่าความส าเร็จของหน่วยงาน คือความส าเร็จ
ของท่านด้วย 

3.64 .853 มาก 

    4. ท่านพร้อมสนับสนุน หรือยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนใน
หน่วยงาน   

3.78 .708 มาก 

    5. ท่านมีความรู้สึกว่าหน่วยงานของท่าน เป็นหน่วยงานที่ดีที่สุด
แห่งหนึ่งในการท างาน 

3.39 .841 ปานกลาง 

2. ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อ
ประโยชน์ขององค์กร 

3.77 .655 มาก 

    6. ท่านมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทท างานอย่างเต็มที่ เพื่อให้หน่วยงาน
บรรลุเป้าหมาย 

3.86 .764 มาก 

    7. ท่านยอมสละเวลาเพ่ือท างานให้เต็มท่ีโดยไม่หวังค่าล่วงเวลา 3.84 .741 มาก 
    8. ท่านค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 3.73 .708 มาก 
    9. ท่านคิดว่าอนาคตของหน่วยงานคืออนาคตของท่านด้วย 3.65 .748 มาก 
3. ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิก
ภาพขององค์กร 

3.59 .769 มาก 

     10. ท่านมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นบุคลากรของหน่วยงาน 3.55 .909 มาก 
     11. ท่านรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน 3.64 .804 มาก 
     12. ท่านมักบอกคนอ่ืนเสมอว่าหน่วยงานที่ท่านท างานอยู่เป็น
หน่วยงานที่น่าท างานด้วย 

3.45 .878 มาก 

     13. ท่านจะพูดปกป้องหน่วยงานของท่านเสมอ เมื่อมีข่าวทาง 
ด้านลบกับหน่วยงาน 

3.69 .843 มาก 

     14. ท่านอยากท างานเพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีความเจริญ- 
ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

3.81 .734 มาก 

     15. ท่านรู้สึกว่าอยากอยู่กับหน่วยงานไปจนเกษียนหรือนานที่สุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

3.43 1.095 มาก 
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การวิเคราะห์ผลการส ารวจเพื่อน าไปจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยและความผูกผูกพัน 

ค่าเฉลี่ยปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ จ านวน 12 ด้าน  ดังนี้   

ที ่ ด้าน ค่าเฉลี่ย 
1 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 3.14 
2 ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 3.18 
3 ด้านการได้รับการยอมรับ 3.38 
4 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 3.42 
5 ด้านชีวิตส่วนตัว 3.47 
6 ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร 3.51 
7 ความรับผิดชอบในงาน 3.51 
8 ด้านความมั่นคงในการท างาน 3.54 
9 ด้านลักษณะงานที่ท า 3.55 

10 ด้านความส าเร็จในการท างาน 3.64 
11 ด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 3.65 
12 ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 3.75 

 

  ค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากร จ านวน 3 ด้าน ดังนี้  

ที ่ ด้าน ค่าเฉลี่ย 
1 ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 3.49 
2 ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์กร 3.59 
3 ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร 3.77 
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รายช่ือคณะผู้จัดท า 
 
คณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

1. ผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ      ที่ปรึกษา 
2. นายแพทย์ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์ รองผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ  ประธานคณะท างาน 
3. นางนิตยา    พันธุเวทย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน 
4. นางอัจฉรา  ภักดีพินิจ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน 
5. นางสาวส้ม  เอกเฉลิมเกียรติ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน 
6. นางสมพร  คล้ายเณร นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ คณะท างาน 
7. นางสาวเพียงใจ ทองวรรณดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน คณะท างาน 
8. นางสาวสิริพร ณรัฐกิจ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  คณะท างาน 
9. นายกัณฑพล  ทับหุ่น  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  คณะท างาน 
10. นายพานนท์  ศรีสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข   คณะท างาน 
11. นางสาวรักนิรันดร์ เครือประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุข   คณะท างาน 
12. นางสาวนันนภัส กันตพัตชญานนท์  นักวิชาการสาธารณสุข   คณะท างาน 
13. นางสาวจริยา บัวอยู่  นักทรัพยากรบุคคล    คณะท างานและเลขานุการ 
14. นายชิต  หัสชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        คณะท างานและ 

      ผูช้่วยเลขานุการ 
15. นางสาวกัลยา โพธิ์จันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน       คณะท างานและ 

      ผูช้่วยเลขานุการ 
 
รายช่ือบุคลากรกลุ่มพัฒนาองค์กร 

1. นางนิตยา    พันธุเวทย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  หัวหน้ากลุ่ม 
2. นายจ าเริญ  บุณยรังษ ี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
3. นางสาวธาริณี พังจุนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
4. นางสาวปิยนุช จันทร์อักษร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
5. นายชิต  หัสชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6. นางจริยา  ส่งเสริม  นักทรัพยากรบุคคล 
7. นางสาวนวิยา เกิดปรางค์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 


