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คำนำ 

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานและ
ลูกจ้าง ในแต่ละพิพิธภัณฑ์และศูนย์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจและปจัจยั
ที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง อพวช. ซึ่งนำผลการสำรวจที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ และต่อยอดใน
การพัฒนาบุคลากร รวมถึงนำมาพัฒนาการทำงานได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 

ในการนี้ กองบุคลากร ขอขอบพระคุณในความร่วมมือผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน และผู้ที่ให้ความ
ช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ได้เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ซึ่งกองบุคลากรจะนำผล     
การวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

      กองทรัพยากรบุคคล  
สำนักบริการกลาง 

มีนาคม ๒๕๖๔ 
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บทท่ี ๑ บทนำ 
              
๑.๑  ความเป็นมาและความสำคญั 

การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันน้ันต่างมุ่งเน้นพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพ และเกิดผลการ
ดำเนินงานที่โดดเด่น  

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างยิ่ง   
โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี 
และเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันให้กับบุคลากร หรือการหาเครื่องมือเพื่อนำไปสู่การสร้างและ
บริหารความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรในองค์กร เพื่อสร้างความสุขให้บุคลากรในองค์กร สิ่งต่างๆ
เหล่าน้ีย่อมส่งผลให้การบริหารองค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ 

ด้วยเหตุนี้ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จึงได้จัดทำการสำรวจความพึงพอใจและความ
ผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง เพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร และนำผลการสำรวจมา
พัฒนาการทำงานได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 
๑.๒  วัตถุประสงค์การสำรวจความคิดเห็น 

เพื่อศึกษาและเปรียบเปรียบเทียบความพึงพอใจและความผกูพันของพนักงานและลูกจ้าง องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ และเปรียบเทียบความพึงพอใจและความผูกพันกบัปงีบประมาณที่ผ่านมา รวมถึงนำมาพจิารณา
ปรับปรงุการดำเนินงานด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคลต่อไป 
๑.๓ ขอบเขตการสำรวจความคิดเห็น 

การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กร มีขอบเขตการสำรวจ ดังนี้ 
๑.๓.๑ ขอบเขตของเนื้อหา 
 การสำรวจครั้งนี้เน้นสำรวจความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อทราบถึงความพึงพอใจและความ
ผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
๑.๓.๒ กลุ่มตัวอย่าง (Sample Group)  

กลุ่มตัวอย่าง (Sample Group) หมายถึง บางส่วนของประชากรที่ถูกเลือกมาเป็นตัวแทนของ
ประชากรในการศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสำรวจครั้งนี้  คือ พนักงานและลูกจ้าง อพวช. จาก
ทุกพิพิธภัณฑ์และศูนย์ 
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๑.๔ กรอบแนวคิด 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ  
- อายุ  
- วุฒิการศึกษา  
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

กับ อพวช.  
- ระดับพนกังาน 
- สถานภาพ 
- จำนวนบุตร 

ความพึงพอใจ 
 

- ด้านค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทน 
- ด้านลักษณะงาน 
- ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการ

ทำงาน 
- ด้านการบริหารองค์กรและการบังคับบัญชา 
- ด้านความก้าวหน้าในการทำงาน 
- ด้านการพัฒนาบุคลากร 
- ด้านการพิจารณาความดีความชอบ 
- ด้านความสำเรจ็และการยอมรบันับถือ 

ความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง 

- ปัจจัยที่มผีลตอ่ความผูกพันองค์กร 
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บทท่ี ๒ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
              
๒.๑  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

๒.๑.๑ ความหมายของความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรม จึงเป็นการยากทีจ่ะวัด
ความพึงพอใจได้โดยตรง แต่สามารถวัดได้โดยทางอ้อม โดยการวัดจากการแสดงความคิดเห็นของ
บุคคล ซึ่งต้องตรงกับความรู้สึกที่แทจ้ริง จึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้ ทั้งนี้ มผีู้ให้ความหมาย
ของความพึงพอใจไว้หลายความหมาย เช่น 

Muchinsky (๒๕๒๖) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน เป็นการ
ตอบสนองตามอารมณ์ และความรูเ้กี่ยวกบัความชอบและไม่ชอบ กล่าวคือเป็นระดบัของความรู้สึก
ชอบ พอใจ แบะยินดีที่คนได้รบัจากงานความพึงพอใจในงานน้ี เป็นการตอบสนองทีเ่ป็นเรือ่งของ
แต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างจากขวัญ (Morale) เป็นการตอบสนองที่เกิดข้ึนกับคนทัง้กลุ่ม 

Davis and Newstrom (๒๕๒๘) กล่าวถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิาน 
หมายถึง ความพึงพอใจหรือไม่พงึพอใจของผู้ปฏิบัตงิาน เปน็ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง
ของผู้ปฏิบัติงานทีม่ีต่องานกบัผลประโยชน์ทีจ่ะได้รบั 

พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตสถาน (๒๕๔๒) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้
ว่า พึงพอใจ หมายถึง รกั ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

วิรุฬ พรรณเทวี (๒๕๔๒) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของ
มนุษย์ที่ไม่เหมือนกันข้ึนอยู่กับแต่ละบุคคลว่ามีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวัง
หรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้าม
อาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ
สิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อยสอดคล้องกับ ฉัตรชัย  (๒๕๓๕) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง
ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะ
เกิดข้ึนเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง 
ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึน หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการ
ตอบสนอง 

กาญจนา อรุณสอนศรี (๒๕๔๖) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการ
แสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่า
บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม ่สามารถสังเกตโดยการแสดงออกทีค่่อนข้างสลบัซบัซ้อนและต้องมีสิ่ง
เร้าที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะทำให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสิ่งเร้าจึงเป็น
แรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานน้ัน 
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จากความหมายของความพึงพอใจข้างต้น พอสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
ทัศนคติหรือ ความรูสึกของบุคคลที่มีความชอบ หรือพอใจในงานที่ก่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการ
ทำงาน มีความกระตือรือร้น มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานให้
กับองค์กร 

 

๒.๑.๒ แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

Kotler and Armstrong (๒๐๐๒) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดข้ึนต้องมีสิ่งจูงใจ 
(motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิด
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง  ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  
ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด 
เช่น ความหิวกระหายหรือความลำบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา (psychological) 
เกิดจากความต้องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สิน (belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทำในช่วงเวลา
นั้น ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดย
ทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มี ๒ ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ และทฤษฎีของซิก
มันด์ ฟรอยด์ 

        ๑. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation) 

         อับราฮมั  มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าทำไมคนจึงถูกผลักดันโดย
ความต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง ทำไมคนหนึง่จงึทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อให้ได้มา
ซึ่งความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลับทำสิง่เหล่าน้ัน เพื่อให้ได้รบัการยกย่องนบัถือจาก
ผู้อื่น คำตอบของมาสโลว์ คือ ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามลำดับจากสิง่ที่กดดันมากทีสุ่ด
ไปถึงน้อยทีสุ่ด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จัดลำดับความต้องการตามความสำคัญ คือ 

๑.๑ ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพื้นฐาน คือ 
อาหาร ที่พกั อากาศ ยารักษาโรค 

๑.๒ ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่า 
ความต้องการเพื่อความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย 

๑.๓  ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นการต้องการการยอมรับจากเพือ่น 
๑.๔  ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการการยกย่อง

ส่วนตัว ความนับถือ และสถานะทางสังคม 
๑.๕  ความต้องการให้ตนประสบความสำเร็จ (self – actualization needs) เป็น

ความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการทำทุกสิง่ทุกอย่างได้สำเรจ็ 
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บุคคลพยายามทีส่ร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่สำคัญที่สุดเป็นอันดบัแรกก่อน
เมื่อความต้องการนั้นได้รบัความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นใหบุ้คคล
พยายามสร้างความพึงพอใจใหก้ับความต้องการที่สำคัญที่สดุลำดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่อด
อยาก (ความต้องการทางกาย) จะไมส่นใจต่องานศิลปะช้ินลา่สุด (ความต้องการสูงสุด) หรือไม่
ต้องการยกย่องจากผู้อื่น หรอืไม่ต้องการแม้แต่อากาศทีบ่ริสทุธ์ิ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความ
ต้องการแตล่ะข้ันได้รับความพงึพอใจแล้วกจ็ะมีความต้องการในข้ันลำดับต่อไป 

 

๒. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ 

ซิกมันด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมกัไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทาง
จิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างใหเ้กิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิม่และควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง สิง่
เร้าเหล่าน้ีอยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดคำที่ไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์
อยู่เหนือเหตผุลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก 

ขณะที่ ชาริณี (๒๕๓๕) ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพงึพอใจไว้ว่า บุคคลพอใจจะ
กระทำสิ่งใดๆที่ใหม้ีความสุขและจะหลกีเลี่ยงไม่กระทำในสิ่งที่เขาจะไดร้ับความทุกขห์รือความ
ยากลำบาก โดยอาจแบง่ประเภทความพอใจกรณีนี้ได้ ๓ ประเภท คือ 

๒.๑ ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความพึง
พอใจว่ามนุษย์โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใดๆ 

๒.๒ ความพอใจเกี่ยวกบัตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจ
ว่ามนุษย์จะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ไม่จำเป็นว่าการแสวงหาความสุขต้องเป็น
ธรรมชาติของมนุษยเ์สมอไป 

๒.๓ ความพอใจเกี่ยวกบัจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี้ถือว่ามนุษย์
แสวงหาความสุขเพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสงัคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผู้ไดร้ับ
ผลประโยชน์ผู้หนึง่ด้วย 

 เมนาร์ด ดับบริล เชลลี่ (Maynard W.Shelly.๑๙๗๕:๙) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึง
พอใจ ซึ่งสรุปได้ว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึก แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ ความรู้สึกในทางบวก
และความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวกเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดข้ึนแล้วทำให้เกิดความสุข 
ความสุขนี้เป็นความสุขที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอื่นๆ กล่าวคือเป็นความรู้สึกที่มีระบบ
ย้อนกลับความสุขสามารถทำให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกอื่นๆ ความรู้สึกทางลบ 
ความรู้สึกทางบวกและความรู้สกึที่มคีวามสัมพนัธ์กันอย่างสลับซับซ้อนและระบบความสมัพันธ์ของ
ความรู้สึกทั้งสามนี้ เรียกว่า ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเมื่อระบบความพึง
พอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ 
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 Herzberg (๒๕๓๒ : ๖๗-๖๙) ได้ศึกษาทฤษฎีจูงใจค้ำจุน (Motivation Maintenance 
Theory)หรือ ทฤษฎีจูงใจสุขอนามัย(Motivation Hygiene Theory) เป็นทฤษฎีที่ ช้ีให้เห็นถึง
ปัจจัยสำคัญ ๒ ประการ ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัย
ทั้งสองได้แก่ ปัจจัยจูงใจ (MotivationFactor) และปัจจัยสุขอนามัย หรือ ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene 
Factor) 

 ปัจจัยจูงใจ (MotivationFactor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติโดยตรง เป็นปัจจัยที่จูง
ใจให้บุคลากรในหน่วยงานเกดิความพึงพอใจ และปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสทิธิภาพย่ิงข้ึน ปัจจัยจูง
ใจมี ๕ ประการคือ 
 ๑. ความสำเร็จของงาน (Achievement) 
 ๒. การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) 
 ๓. ความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน (Advancement) 
 ๔. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Work Itself) 
 ๕. ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
 ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factor) เป็นปัจจัยที่ไม่ใช่สิ่งจูงใจ แต่เป็นปัจจัยที่จะค้ำจุนให้เกิด
แรงจูงในการปฏิบัติงานของบุคคล ปัจจัยค้ำจุนน้ีเป็นสิ่งจำเป็นเพราะถ้าไม่มีปัจจัยเหล่าน้ี บุคคลใน
องค์กรอาจเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยค้ำจุน ๑๐ ประการ คือ 

๑. นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy and Administration)  
๒. การปกครองบังคับบัญชา (Supervision-Technical)  
๓. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (Interpersonal Relations-Supervisor)  
๔. สภาพการปฏิบัติงาน (Working Conditions)  
๕. เงินเดือน (Salary) 
๖. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (Interpersonal Relations -Peers)  
๗. ความเป็นอยูส่่วนตัว (Personal Life)  
๘. ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา (Interpersonal Relations-Subordinates) 
๙. สถานภาพของอาชีพ (Status)  
๑๐. ความมั่น คงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Job Security)  
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๒.๑.๓ ความสำคัญของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นความรูสึกรวมของบุคคลที่มีต่อการทำงานใน

ทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานและไดรับผลตอบแทนคือผลที่เป็น
ความพึงพอใจที่ทำให้บุคคลเกิดความ รู้สึกกระตือรือร้นมีความมั่งมั่นที่จะทำงาน มีขวัญและ
กำลังใจ สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงาน รวมทั้งการส่งผลต่อ
ความสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ 

 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน (๒๕๓๘, หนา ๑๔๓) ให้ความสำคัญของความพึงพอใจไว้ ดังนี ้
๑) การรับรูปัจจัยต่างๆ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจงาน ทำให้หน่วยงานสามารถนำไปใช้  
    ในการสร้างปัจจัยเหล่าน้ีให้เกิดข้ึนเป็นประโยชนต่อการทำงาน 
๒) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทำให้บุคคลมีมีความตั้งใจในการทำงาน ลดการขาดงาน  
    การลางาน การมาทำงานสาย และขาดความรับผิดชอบที่มีต่อหน่วยงาน 
๓) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นการเพิ่มผลผลิตของบุคคลทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพ  
    และประสิทธิผลไดบรรลุเป้าหมายขององคการ 
 

อํารุง เหมรา (๒๕๓๓, หนา ๑๖) ไดประมวลความสำคัญของความพึงพอใจการปฏิบัติงานไว้ ดังนี้ 
๑) ความพึงพอใจก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ  
    หน่วยงานหรือองค์การ 
๒) ความพึงพอใจเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจอันดีต่อกันและต่อหน่วยงานหรือ 
    องค์การ 
๓) ความพึงพอใจเสริมสร้างความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดีต่อหน่วยงานหรือองค์การ 
๔) ความพึงพอใจก่อให้เกิดความสามัคคีในหมูคณะ มีการรวมพลังเพื่อขจัดปัญหาในองค์กร 
    ร่วมกัน 
๕) ความพึงพอใจช่วยเกื้อหนุนให้กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ สามารถใช้บังคับควบคุมความ 
    ประพฤติของผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบวินัยอันดี 

   ๖) ความพึงพอใจก่อให้เกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาในองค์กรร่วมกันปฏิบัติงานอยู 
๗) ความพึงพอใจช่วยเกื้อหนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ในกิจการต่างๆของ 
    หน่วยงานหรือองค์กร 
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๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพัน 

 ๒.๒.๑ ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ 

 การสร้างความผูกพันต่อองค์การ หรือ Employee Engagement เป็นแนวคิดที่เกิดข้ึนมานาน ใน
มุมมองของนักบรหิารทรัพยากรบุคคลส่วนใหญ่ตระหนักดีว่า ประสทิธิภาพขององค์การ มิได้ข้ึนอยู่กับปัจจัยใด
ปัจจัยหนึ่ง หากแต่ประกอบด้วยความเช่ือมโยงระหว่างปจัจยัต่างๆ ซึ่งอาจสง่ผลถึงความผูกพันในองค์การทีล่ด
น้อยลง อันจะสง่ผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กรต่อไป การศึกษาถึงการสร้างความผู้พันต่อองค์การนั้น 
มีผู้ให้ความหมายของความผูกพันไว้หลายความหมาย เช่น 

 Allen and Meyer (๑๙๙๗ อ้างถึงใน ศิริพร ศีตมโนชญ์: ๑๑) ได้ให้ความหมายความผูกพันตอ่องค์การ
ว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นความจงรักภักดีและเต็มใจทีจ่ะอุทิศตนใหก้ับองค์การ ซึง่เป็นผลมาจากบรรทัด
ฐานทางสงัคมโดยทีบุ่คคลรู้สึกว่าเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์การบุคคลนั้นต้องมีความจงรักภักดีต่อองค์การ 

 Sheldon (๑๙๗๑, p. ๑๔๓) ให้ความหมายของคำว่า ความผูกพันต่อองค์การว่า เป็นทัศนคติ หรือ
ความรู้สึกที่มีสมาชิกต่อองค์การ เป็นการประเมินองค์การในทางบวกทำให้บุคคลนั้นๆ เกิดความรูส้ึกผูกพันตอ่
องค์การ และเกิดเป็นความตั้งใจที่จะทำใหบ้รรลเุป้าหมาย 

 Marsh and Mannari (๑๙๗๗, p.๕๗) ให้ความหมายว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นความตั้งใจของ
พนักงานทีจ่ะให้ความพยายามอย่างมาก เพื่อประโยชน์ขององค์การเป็นความสามารถทีจ่ะอยูก่ับองค์การ
ตลอดไป และมีความรู้สกึเป็นส่วนหนึง่ขององค์การตลอดจนการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 

 Scott (อ้างถึงใน พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ ๒๕๕๒: ๑๖๙) มองความผูกพันต่อองค์การว่า เป็นความ
สอดคล้องต้องกันระหว่างเป้าหมายบุคคลกับเป้าหมายขององค์การ ในลักษณะทีพ่นักงานจะแสดงตนและพยาม
ยามเพื่อองค์การได้บรรลเุป้าหมาย Scott เห็นว่าความผกูพนัทางใจนี้มั่นคงมาก ถึงข้ันที่ว่าพนักงานอาจรักษา
ความจงรกัภักดีต่อองค์การแม้ว่าจะถูกองค์การลงโทษก็ตาม 

 Robinson, Perryman, and Hayday ๒๐๐๔ (อ้างถึงใน ภัทราพร : ๘) ได้ให้ความหมายว่า ความ
ผูกพันองค์การของพนักงาน คือ ความเช่ือและความภาคภูมิใจในองค์การ มีความปรารถนาที่จะทำงานให้ดีข้ึน มี
สัมพันธภาพที่ดีกบัเพือ่นร่วมงาน พร้อมที่จะทุ่มเททำงานอยา่งเต็มที่ และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องเพือ่
องค์การ 

 สมพงษ์ เกษมสิน ๒๕๓๒ ให้ความหมายว่า ความผูกพันต่อองค์การ เป็นความรูส้ึกและพฤติกรรมของ
พนักงานทีม่ีต่อองค์การ โดยมีการยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ เต็มใจทำเพื่อความสำเรจ็ของ
องค์การและต้องการคงอยู่กับองค์การตอ่ไป 
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 สมยศ นาวีการ ๒๕๓๖ ให้ความหมายไว้ว่า ความผูกพันต่อองค์การ เป็นการแสดงออกทีม่ากกว่าความ
จงรกัภัคดีที่เกิดข้ึนตามปกติเพราะเป็นความสัมพันธ์ทีเ่หนียวแน่นและผลกัดันใหบุ้คคลเต็มใจทีจ่ะอทุิศตัวเองเพื่อ
สร้างสรรค์ใหอ้งค์การอยู่ในสถานะที่ดีข้ึน 

 จากแนวความคิดของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การหมายถึง ทัศนคติ
และความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์การ ซึ่งพิจารณาจากลักษณะการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง      
มีความตั้งใจทุ่มเทพลังกาย พลังใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การวางไว้ ตลอดจนการมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และมีความต้องการที่จะคงไว้ซึ่ง
สมาชิกภาพขององค์การ  

 ๒.๒.๒ ความสำคัญของความผูกพันต่อองค์การ 

 ความผูกพันต่อองค์การเป็นสิ่งทีม่ีความสำคัญต่อประสทิธิภาพขององค์การ ผู้ทีม่ีความผูกพันตอ่องค์การ
สูงจะปฏิบัตงิานได้ดีกว่าผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์การต่ำหรือไม่มีเลย ซึง่เป็นประโยชน์ต่อทัง้องค์การและ
ผู้ปฏิบัตงิาน นักวิชาการต่างๆ ได้กล่าวถึงความสำคัญของความผูกพันตอ่องค์การไว้ดังนี้ 

 Robert และ Hunt (๑๙๙๑:๑๔๘-๑๔๙) กล่าวว่า การมีความผูกพันตอ่องค์การในระดบัต่ำเป็น
สัญญาณอันตรายทีบ่่งบอกถึง อัตราการลาออก การขาดงาน การเฉ่ือยชาในการทำงานของพนกังาน ความไม่
จงรกัภักดีต่อองค์การ มีพฤติกรรมต่อต้านกิจกรรมขององค์การขาดกำลังใจในการทำงาน 

 Steer (อ้างถึงใน เชาวลิต ๒๕๓๒ : ๑๐) กล่าวว่า ความรู้สึกผูกพันจะสง่ผลใหพ้นักงานพยายามใช้
ความสามารถของตนเองเรียนรู้ถึงเป้าหมายขององค์การ และอุทิศความตั้งใจทีจ่ะทำงานเพือ่บรรลุภารกจิของ
องค์การโดยส่วนรวม ความผูกพันต่อองค์การจงึเป็นเรื่องสำคัญในการบริหารงาน โดยสรปุได้ ดังนี้ 

๑. การศึกษาเรือ่งความผกูพันต่อองค์การมีความสำคัญ เนื่องจากสามารถใช้ทำนายอัตรากรเข้า
และออกจากงานได้ดีกว่าการศึกษาเรื่องความถึงพอใจในงาน 

๒. ความผกูพันต่อองค์การยังเป็นแรงผลกัดันผูป้ฏิบัติงาน ให้ทำงานได้ดีกว่าผู้ไมม่ีความผูกพนั
ต่อองค์การที่ตนทำงานอยู ่

๓. ความผกูพันต่อองค์การ ยังเป็นตัวช้ีถึงความมีประสทิธิภาพขององค์การ 

 

 

 



  

  

ผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กรองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๔  ๑๐ 

 

 นอกจากนี้ Steer (๑๙๗๗: ๑๒๒-๑๒๓) ยงัเห็นว่าความผูกพันต่อองค์การมีความสมัพันธ์ก่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพต่อองค์การ ดังนี ้

๑. พนักงานผูท้ี่มีความผกูพันต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ จะแสดงการมสี่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การในระดับสูง 

๒. พนักงานผูท้ี่มีความผกูพันต่อองค์การในระดับสูง จะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในที่ที่
ดำรงอยู่กบัองค์การ เพื่อทำงานใหบ้รรลุเป้าหมายตามที่บุคคลเช่ือถือ 

๓. พนักงานผูท้ี่มีความผกูพันเป็นเสมือนหนึ่งเดียวกันกับองค์การในระดบัสงู  จะเพิม่ระดบัการ
มีส่วนร่วมในงานมากขึ้น เนื่องจากมีความเช่ือว่างานของตนเป็นตัวเช่ือมไปสู่การบรรลเุป้าหมายของ
องค์การ 

๔. พนักงานผูท้ี่มีความผกูพันต่อองค์การในระดับสูง จะเต็มใจใช้ความพยายามเพื่อองค์การและ
ขยายผลการทำงานไปสู่การมผีลงานในระดบัสงู 

 Buchanan (อ้างถึงใน จิระจิตต์, ๒๕๒๕: ๔๙-๕๐) เห็นว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง 
เพราะความผูกพันต่อองค์การจำเป็นต่อความอยูร่อด และความมีประสิทธิภาพขององค์การเพราะจุดหมาย
สำคัญในการบรหิารงานทุกองค์การ คือให้องค์การคงอยู่ในสภาพที่มีสุขภาพดีสามารถดำเนินงานต่อไปได้ ความ
ผูกพันต่อองค์การยงัเป็นทัศนคติที่มีความสำคัญยิ่งของทุกองค์การ กล่าวคือ 

๑. ความผกูพันต่อองค์การเป็นตัวเช่ือมระหว่างจินตนาการของพนักงาน และเป้าหมายองค์การ 
หรือทำให้องค์การบรรลเุป้าหมายที่วางไว้ 

๒. ทำให้พนักงานรูส้ึกว่าตนเองมีส่วนเป็นเจ้าขององค์การ และเป็นผูท้ี่มสี่วนในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพใหเ้กิดแก่องค์การ 

๓. เป็นการช่วยลดการควบคุมจากภายนอก ซึง่เป็นผลมาจากการทีส่มาชิกมึความรักและความ
ผูกพันต่อองค์การของตนมากนั่นเอง 

 กรณี (กีร์ตบิุตร) มหานนท์ (๒๕๒๙ : ๑๗) ได้เน้นถึงความสำคัญของความผูกพันตอ่องค์การในลกัษณะ
ต่อไปนี้ 

๑. พนักงานซึง่มีความผูกพันอย่างแทจ้ริงต่อเป้าหมาย และค่านิยมขององค์การมีแนวโน้มทีจ่ะมี
ส่วนร่วมในกจิกรรมขององค์การในระดบัสงู 

๒. พนักงานซึง่มีความผูกพันต่อองค์การสูง มักจะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็น
สมาชิกองค์การตลอดไป เพื่อทำงานใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีต่นเองเลื่อมใสศรทัธา 



  

  

ผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กรองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๔  ๑๑ 

 

๓. พนักงานซึง่มีความผูกพันต่อองค์การและเลื่อมใสศรัทธาในเป้าหมายขององค์การจะมีความ
ผูกพันอย่างมากต่องาน เพราะเห็นว่างานคือหนทาง ซึ่งตนสามารถทำประโยชน์กบัองค์การใหบ้รรลุ
เป้าหมายได้อย่างสำเรจ็ 

๔. บุคลซึง่มีความผกูพันต่อองค์การสูงจะเตม็ใจทีจ่ะใช้ความพยายามอย่างมาพอสมควรในการ
ทำงานให้กบัองค์การ ทำใหม้ีผลการทำงานอยู่ในระดับดกีว่าคนอื่น 

 จากความเห็นของนักวิชาการข้างต้น สรปุได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน เป็นตัวบง่ช้ีถึง
ความมีประสิทธิผลขององค์การทีส่ำคัญตัวหนึ่ง และยังเป็นตัวทำนายอัตราการเข้าและการออกจากงานของ
พนักงานได้ดีกว่าความพึงพอใจในงาน 

๒.๒.๓ องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ 

 ความหมายและองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ L.Porter และ F.J. Smith (๑๙๙๑) ให้
ความหมายว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็น ระดบัของความเป็นอันหนึง่อันเดียวกันของสมาชิกกับองค์การซึ่ง
แสดงใหเ้ห็นถึงความเกี่ยวพันกัน อย่างแน่นแฟ้นของสมาชิกที่มีต่อองค์กรซึง่มีความหมายใน ๓ ลักษณะ คือ  

๑. ความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การเป็น ลักษณะของบุคคล
ที่มีความเช่ือด้านทัศนคติเชิงบวกต่อองค์การ มีความผูกพันอย่างแท้จริงนิยมและเป้าหมายขององค์การ พรอม
สนับสนุนกจิการขององค์การซึง่เป็นเป้าหมายของตนด้วย มีความเช่ือว่าองค์การนี้ เป็นองค์การที่ดีทีสุ่ดที่ตนเอง
จะทำงานด้วย ภาคภูมิใจที่ไดเป็นส่วนหนึง่ ขององค์การ 

๒. ความเต็มใจทีจ่ะทุม่เทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชนขององค์การ เป็นลกัษณะที่บุคลากรเต็ม
ใจที่จะเสียสละอทุิศตน พยายามทำงานเตม็ความสามารถ เพื่อให้องค์การประสบความสำเร็จบรรลเุป้าหมาย 
เกิดผลประโยชนต่อองค์การ และมีความห่วงใยต่อความเป็นไปขององค์การ 

๓. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ะคงไวซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ เป็นลักษณะทีบุ่คลากร
แสดงความต้องการ และตั้งใจทีจ่ะปฏิบัติงานในองค์การนี้ตลอดไป มีความจงรักภักดีต่อองค์การ มีความ
ภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การ และพรอมที่จะบอกกับคนอื่นว่า ตนเป็นสมาชิกขององค์การ รู้สกึว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ สนับสนุนและสร้างสรรค์องค์การให้ดีย่ิงข้ึน มีความเช่ือว่าองค์การนี้ เป็น
องค์การที่ดทีี่สุดที่ตนเองจะทำงานด้วย ภาคภูมิใจที่ไดเป็นสว่นหนึ่งขององค์การ 
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บทท่ี ๓ วิธีการดำเนินงาน 
              

ในการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง อพวช. ประจำปี ๒๕๖๔ มสีาระสำคัญ
ในการดำเนินการ ดังนี ้

๑. การกำหนดกลุม่ตัวอย่าง 
๒. เครื่องมือที่ใช้สำรวจความคิดเห็น 
๓. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
๔. การวิเคราะห์ข้อมลูและรายงานผล 

๓.๑ การกำหนดกลุ่มตัวอยา่ง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสำรวจความคิดเห็น คือ พนักงานและลูกจ้างองค์การพพิิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ โดยแบ่งออกเป็น ๑๒ สำนัก/ศูนย์ ได้แก่ 

๑. สำนักตรวจสอบภายใน 
๒. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต อพวช. 
๓. สำนักผูอ้ำนวยการ 
๔. สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร ์
๕. สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
๖. สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน 
๗. ศูนย์พัฒนาความตระหนกัด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
๘. สำนักบริการผูเ้ข้าชม 
๙. สำนักบริการกลาง 
๑๐. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร ์
๑๑. สำนักวิศวกรรมและการผลิตสื่อ 
๑๒. สำนักพฒันาธุรกจิและเครือข่าย 

๓.๒ เครื่องมือท่ีใช้สำรวจความคิดเห็น 

 ๓.๒.๑ การสร้างเครื่องมือและแบบสอบถามที่ใช้ในการสำรวจความคิดเห็น มลีำดับข้ันตอน ดังนี้ 

  ๑) ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็น ทั้งเอกสารทางด้านทฤษฎีงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง อินเทอรเ์น็ตเพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นลักษณะคำถามในแบบสอบถาม (Questionnaire) 

  ๒) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 
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  ๓) รูปแบบของแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเปน็ ๔ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ คำถามเกี่ยวกับปจัจัยส่วนบุคคล       

ส่วนที่ ๒ คำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน  

ส่วนที่ ๓ คำถามเกี่ยวกับความผกูพันต่อองค์กร     

ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นแบบสำรวจปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ 

 ๓.๒.๒ เกณฑ์คะแนนตามวิธีการคำนวณโดยใช้สูตรการคำนวณความกว้างของอันตรภาพช้ันของแบบ
สำรวจส่วนที่ ๒ มีดังนี ้

อันตรภาคช้ัน    =      
คะแนนสูงสดุ −  คะแนนต่ำสุด

จำนวนช้ันที่ต้องการ
 

                           อันตรภาคช้ัน      =         
๔ – ๑

๔
   = ๐.๗๕ 

   
  การแปลผลความหมายของคะแนนเฉลี่ย มีดังนี้  
 

ระดับคะแนนเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน 
๓.๒๖ – ๔.๐๐ มีความพึงพอใจ/ความผูกพันในระดับมากทีสุ่ด 
๒.๕๑ – ๓.๒๕ มีความพึงพอใจ/ความผูกพันในระดับมาก 
๑.๗๖ – ๒.๕๐ มีความพึงพอใจ/ความผูกพันในระดับนอ้ย 
๑.๐๐ – ๑.๗๕ มีความพึงพอใจ/ความผูกพันในระดับนอ้ยทีสุ่ด 

 

 ๓.๒.๓ นำแบบสำรวจไปเกบ็รวบรวมข้อมลูกบักลุม่ตัวอย่างข้างต้น 

๓.๓ การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสำรวจ 

๑. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในด้านความพึงพอใจและ
ความผูกพัน จากเอกสาร ตำรา หนงัสอื บทความ วิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อนำมา
ประกอบการเรียบเรียงข้อมลูและอธิบายผลการสำรวจ 

 ๒. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการใช้แบบสำรวจออนไลน์ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้
จำนวน ๑๒ กลุ่ม 
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๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมลู 

 การสำรวจครัง้นี้ ได้เก็บรวบรวมแบบสำรวจออนไลน์และนำผลแบบสำรวจมาตรวจสอบดูความสมบูรณ์
ของข้อมูล จากนั้นจงึนำมาวิเคราะหป์ระมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package 
for Social Science) โดยการคำนวณหาค่าสถิติตามลำดับ ดังต่อไปนี ้

๑. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของพนักงานและลูกจ้าง อพ. ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานกับ อพวช. ระดับพนักงาน สถานภาพ จำนวนบุตร  โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentages) 

๒. การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานและลูกจ้างที่มีต่อองค์กร โดยใช้
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentages) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  

๓. การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างข้อมูลทั่วไปของพนักงานและลูกจ้าง อพวช. จำแนก
ตามเพศ โดยใช้ Independent sample t-test 
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บทท่ี ๔  
ผลการสำรวจความคิดเห็นและวเิคราะห์ข้อมูล 

              
การสำรวจครั้งนี้มุ่งศึกษาความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง องค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยได้ศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง (ประกอบด้วยสำนักตรวจสอบภายใน ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต อพวช. สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักบริการผู้
เข้าชม สำนักบริการกลาง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักวิศวกรรมและการผลติสื่อ และสำนักพัฒนาธุรกจิ
และเครือข่าย)  โดยมีการนำเสนอผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล ออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลปจัจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกบั อพวช. ระดับพนกังาน สถานภาพ จำนวนบุตร  

ส่วนที่ ๒  ระดับความพึงพอใจของพนกังานและลกูจ้าง ทัง้ ๘ ด้าน  

ส่วนที่ ๓ ระดับความผกูพันของพนักงานและลกูจ้างที่มีต่อองค์กร 

ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ศึกษาได้กำหนด
สัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดังนี ้

  n แทน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 

  X̅ แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 

  S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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๑.  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานและลูกจ้าง 
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานและลูกจ้างที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๑๔๓ คน 

สามารถจำแนกข้อมูลของพนักงานและลูกจ้าง ดังนี้ 
 

๑.๑ จำแนกตามเพศ 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจเป็นเพศชาย จำนวน ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒ 
และเพศหญิง จำนวน ๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘ ซึ่งผู้ตอบแบบสำรวจเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ดังแสดงใน 
แผนภาพท่ี ๔.๑ 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑  แสดงสัดส่วนร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจจำแนกตามเพศ 
  

 

 

 

 

 

 

 

เพศ

เพศชาย

เพศหญิง

เพศชาย ร้อยละ ๔๒

เพศหญิง ร้อยละ ๕๘
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๒. จำแนกตามอายุ 

 จากผลการวิเคราะหข้์อมูลอายุของผูต้อบแบบสำรวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจทีม่ีอายุน้อยกว่า ๓๐ ปี มี
จำนวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗ ผู้ตอบแบบสำรวจที่มีอายุ ๓๐ – ๓๙ ปี มีจำนวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๘.๕ ผู้ตอบแบบสำรวจที่มีอายุ ๔๐ – ๔๙ ป ีมีจำนวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓ และผู้ตอบแบบสำรวจที่มี
อายุ ๕๐ ปีข้ึนไป มีจำนวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖ สรุปว่าผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่มีอายุ ๓๐ – ๓๙ ปี 
รองลงมา คือ ๔๐ – ๔๙ ป ีน้อยกว่า ๓๐ ปี และ๕๐ ปีข้ึนไป ตามลำดับ ดังแสดงใน แผนภาพท่ี ๔.๒  

 

 
แผนภาพท่ี ๔.๒ แสดงสัดส่วนร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจจำแนกตามอายุ 
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น้อยกว่า ๓๐ ปี ๓๐ - ๓๙ ปี ๔๐ - ๔๙ ปี ๕๐ ปี ขึ้นไป

อายุ



  

  

ผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กรองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๔  ๑๘ 

 

๓. จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสำรวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจมี วุฒิ ปวช./
ปวส./อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๘ ปริญญาตรี จำนวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๙.๔ ปริญญาโท จำนวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒ และปริญญาเอก จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๖ 
สรุปว่าผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี รองลงมาคือ ปริญญาโท ปริญญาเอก และปวช./
ปวส./อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ตามลำดับ ดังแสดงใน แผนภาพท่ี ๔.๓ 

                          

แผนภาพท่ี ๔.๓ แสดงสัดส่วนร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจจำแนกตามวุฒิการศึกษา 
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ผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กรองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๔  ๑๙ 
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ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานกับ อพวช.

ไม่เกิน ๒ ปี ๒ - ๕ ปี ๖ - ๑๐ ปี ๑๑ - ๑๕ ปี ๑๖ ปีขึ้นไป

๔. จำแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานกบั อพวช. 

จากผลการวิเคราะหข้์อมูลระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสำรวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจที่
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับ อพวช. ไม่เกิน ๒ ปี มีจำนวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖  ๒ – ๕ ปี มี
จำนวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓ ๖ – ๑๐ ปี มีจำนวน ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗ ๑๑ – ๑๕ ปี มี
จำนวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔ และ ๑๖ ปีข้ึนไป มีจำนวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕ สรุปว่าผู้ตอบแบบ
สำรวจส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานกับ อพวช. ๖ – ๑๐ ปี รองลงมาคือ ๑๖ ปีข้ึนไป  ๒ – ๕ ปี  ๑๑ – 
๑๕ ปี และไม่เกิน ๒ ปี ตามลำดับ ดังแสดงใน แผนภาพท่ี ๔.๔ 

 

แผนภาพท่ี ๔.๔ แสดงสัดส่วนร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจจำแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานกบั อพวช. 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

ผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กรองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๔  ๒๐ 

 

๕. จำแนกตามประเภทบุคลากร 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทบุคลากรของผู้ตอบแบบสำรวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจที่มีประเภท
บุคลากร พนักงานระดับ ๔-๕ มีจำนวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘ พนักงานระดับ ๖-๗ มีจำนวน ๒๕ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๗.๕ พนักงานระดับ ๘-๙ มีจำนวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘ พนักงานระดับ ๑๐ มีจำนวน ๔ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๘ และลูกจ้าง มีจำนวน ๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒ สรุปว่าผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่มี
ประเภทบุคลากร ลูกจ้าง รองลงมาคือ พนักงานระดับ ๔-๕ พนักงานระดับ ๖-๗ พนักงานระดับ ๘-๙ และ 
พนักงานระดับ ๑๐ ตามลำดับ ดังแสดงใน แผนภาพท่ี ๔.๕ 

 

แผนภาพท่ี ๔.๕ แสดงสัดส่วนร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจจำแนกตามประเภทบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทบุคลากร พนักงานระดับ ๔-๕ 
ร้อยละ ๒๓.๘ 

พนักงานระดับ ๑๐
ร้อยละ ๒.๘  พนักงานระดับ ๘-๙ 

ร้อยละ ๑๖.๘ 

ลูกจ้าง
ร้อยละ ๓๙.๒  

พนักงานระดับ ๖-๗
ร้อยละ ๑๗.๕  



  

  

ผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กรองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๔  ๒๑ 

 

๖. จำแนกตามสถานภาพ 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสำรวจ พบว่า มีผู้ตอบแบบสำรวจมีสถานภาพ โสด 
มีจำนวน ๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑ สมรส มีจำนวน ๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕ และหย่าร้าง/หม้าย       
มีจำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓ สรุปว่าผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพ โสด รองลงมาคือ สมรส
และหย่าร้าง/หม้าย ตามลำดับ ดังแสดงใน แผนภาพท่ี ๔.๖ 

 
     

แผนภาพท่ี ๔.๖ แสดงสัดส่วนร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจจำแนกตามสถานภาพ 
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ผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กรองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๔  ๒๒ 

 

๗. จำแนกตามจำนวนบุตร 

 จากผลการวิเคราะหข้์อมูลจำนวนบุตรของผู้ตอบแบบสำรวจ พบว่า มีผู้ตอบแบบสำรวจมีจำนวนบุตร ๑
คน จำนวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕ จำนวนบุตร ๒ คน มีจำนวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕ จำนวน
บุตร ๓ คน มีจำนวน ๗ คิดเป็นร้อยละ ๓ และมากกว่า ๓ คนไม่มีผู้ตอบคำถาม สรุปว่าผู้ตอบแบบสำรวจส่วน
ใหญ่เป็นจำนวนบุตร ๑ คน รองลงมาคือจำนวนบุตร ๒ คนจำนวนบุตร ๓ คน และมากกว่า ๓ คน ตามลำดับ ดัง
แสดงใน แผนภาพท่ี ๔.๗ 

 

 
แผนภาพท่ี ๔.๗ แสดงสัดส่วนร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจจำแนกตามจำนวนบุตร 

 

 

 

 

 

 

จ านวนบุตร

จ านวนบุตร ๒ คน
ร้อยละ ๓๙.๕

จ านวนบุตร ๓ คน
ร้อยละ ๓

จ านวนบุตร ๑ คน
ร้อยละ ๕๓.๕



  

  

ผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กรองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๔  ๒๓ 

 

๒. ระดบัความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง 

การสำรวจครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผู้สำรวจได้สำรวจ ความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้าง ๖ ด้าน ได้แก่ ค่าจ้าง
และผลประโยชน์ตอบแทน ลักษณะงาน ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน การบริหารองค์กร
และการบังคับบัญชา การพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าในการทำงาน ความสำเร็จและการพิจารณาความดี
ความชอบ  ซึ่ งปีที่ผ่านมา คือ ความสำเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ 
ความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน นโยบายและการบริหารองค์กร สภาพแวดล้อมใน
การทำงาน การปกครองบังคับบัญชา การสื่อสารขององค์กร ระบบการประเมินผลการดำเนินงาน การพัฒนา
บุคลากร ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล โดยผู้สำรวจได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ได้ผลสำรวจดังตารางที่ ๑ 
 
ตารางท่ี ๑  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความพึงพอใจและความผูกพัน

ของพนักงานและลูกจ้าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ โดยภาพรวม 
 

ความพึงพอใจของพนัก  งานและลูกจ้าง 
ระดับความพึงพอใจ 

x̄  S.D. แปลความหมาย 
ด้านค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทน ๒.๖๒ ๐.๙๘ มาก 
ด้านลักษณะงาน ๒.๙๙ ๐.๘๔ มาก 
ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน ๒.๘๕ ๐.๘๔ มาก 
ด้านการบริหารองค์กรและการบังคับบัญชา ๒.๘๘ ๐.๙๓ มาก 
ด้านการพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าในการทำงาน ๒.๓๓ ๑.๑๔ มาก 
ด้านความสำเรจ็และการพจิารณาความดีความชอบ ๒.๘๕  ๐.๘๙ มาก 

เฉลี่ยโดยภาพรวม ๒.๗๕ ๐.๙๔ มาก 
 

จากตารางที่ ๑ พบว่า ระดับความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้าง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x  = ๒.๗๕,  
σ = ๐.๙๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้างอยู่ในระดับมาก จำนวนหก
ด้าน คือ ด้านลักษณะงาน ( x  =๒.๙๙, σ = ๐.๘๔) ด้านการบริหารองค์กรและการบังคับบัญชา ( x  = ๒.๘๘, 
σ = ๐.๙๓) และมีระดับความพึงพอใจเท่ากันจำนวน ๒ ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการ
ทำงาน ( x  = ๒.๘๕, σ = ๐.๘๔) และด้านความสำเร็จและการพิจารณาความดีความชอบ ( x  = ๒.๘๕, σ = 
๐.๘๙) ด้านค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทน ( x = ๒.๖๒ , σ = ๐.๙๘) และด้านการพัฒนาบุคลากรและ
ความก้าวหน้าในการทำงาน ( x  = ๒.๓๓, σ = ๑.๑๔) ตามลำดับ 
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แผนภาพท่ี ๔.๘ แสดงระดับความพงึพอใจของพนักงานและลูกจ้าง โดยภาพรวม 

 
 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละรายด้าน ประกอบด้วย ๖ ด้าน ได้แก่ ค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบ

แทน ลักษณะงาน ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน การบริหารองค์กรและการบังคับบัญชา การ
พัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าในการทำงาน ความสำเร็จและการพิจารณาความดีความชอบ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลแสดงดังตารางที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

ผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กรองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๔  ๒๕ 

 

ตารางท่ี ๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความพึงพอใจของพนักงานและ
ลูกจ้าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยรายข้อ 

 

ความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้าง 
ระดับความพึงพอใจ 

x̄  S.D. แปลความหมาย 
ด้านค่าจา้งและผลประโยชน์ตอบแทน ๒.๖๒ ๐.๙๘ มาก 
๑. ท่านคิดว่าเงินเดือนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถและปริมาณงานทีร่ับผิดชอบ 

๒.๕๗ ๐.๐๔ 
มาก 

๒. องค์กรจัดให้มสีวัสดิการนอกเหนอืจากค่าจ้างอย่าง
เหมาะสม เสมอภาคเท่าเทียม และเพียงพอกับความ
ต้องการ 

๒.๕๗ ๐.๙๒ 
มาก 

๓. ท่านไดร้บัความสะดวกรวดเร็วในการใช้สทิธ์ิเบิกค่า 
รักษาพยาบาลและค่าสวัสดกิารต่าง ๆ 

๒.๗๗ ๐.๙๙ 
มาก 

ด้านลักษณะงาน ๒.๙๙ ๐.๘๔ มาก 
๔. ท่านมีความพอใจลักษณะงานทีร่ับผิดชอบในปัจจุบัน ๓.๐๓ ๐.๘๐ มาก 
๕. ท่านเช่ือว่างานที่ท่านปฏิบัติเป็นงานทีท่้าทายและได้ใช้
ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที ่

๓.๑๘ ๐.๗๐ 
มาก 

๖. ท่านคิดว่างานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถของท่าน 

๓.๐๐ ๐.๘๗ 
มาก 

๗. ปริมาณงานที่ไดร้ับมอบหมายมีความเหมาะสมกับ
ระยะเวลาที่ตองปฏิบัต ิ

๒.๗๔ ๐.๙๕ 
มาก 

๘. ท่านได้รับการมอบหมายในการบรหิารจัดการกิจกรรม
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบในงานของตนเองได้อย่าง
เต็มที ่

๓.๐๐ ๐.๙๐ 
มาก 

ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน ๒.๘๕ ๐.๘๔ มาก 
๙. วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่งมอืมีเพียงพอและคุณภาพ
เหมาะสม กบัการปฏิบัติงาน 

๒.๗๒ ๐.๘๔ 
มาก 

๑๐. การจัดสถานที่ทำงานมีความเหมาะสม เป็นสัดส่วน 
และถูกสุขลักษณะ 

๒.๖๖ ๐.๙๑ 
มาก 

๑๑. ท่านรู้สกึปลอดภัยในชีวิต และทรัพยส์ินตลอดเวลาที ่
ปฏิบัตงิานภายในองค์กร 

๒.๗๔ ๐.๘๙ 
มาก 

๑๒. องค์กรมีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และบรรยากาศ
โดยรอบที่เหมาะสมกบัการปฏิบัตงิาน 

๒.๗๔ ๐.๗๔ 
มาก 

๑๓. องค์กรมีการจัดบริการ/สิ่งอํานวยความสะดวก เช่น      
น้ำดื่ม ห้องนำ้ ห้องอาหาร ฯลฯ ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ 

๒.๘๒ ๐.๗๙ 
มาก 

๑๔. องค์กรส่งเสริมให้มีบรรยากาศการทำงานเป็นทีม ๒.๘๓ ๐.๘๙ มาก 



  

  

ผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กรองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๔  ๒๖ 

 

ความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้าง 
ระดับความพึงพอใจ 

x̄  S.D. แปลความหมาย 
๑๕. ท่านได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่าง
ดี เมื่อท่านประสบปัญหาในการปฏิบัติงาน 

๓.๑๓ ๐.๗๙ 
มาก 

ด้านการบริหารองค์กรและการบังคบับัญชา ๒.๘๘ ๐.๙๓ มาก 
๑๖. ผู้บังคับบญัชาสื่อสารข้อมลูที่ถูกตอ้ง ชัดเจน และ
ทันเวลากบัท่านอย่างสม่ำเสมอ 

๒.๘๙ ๐.๙๗ 
มาก 

๑๗. องค์กรจัดให้มีช่องทางสำหรับการติดต่อสื่อสาร
ภายในหลากหลายรปูแบบและใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

๒.๙๕ ๐.๘๘ 
มาก 

๑๘. องค์กรมีการกำหนดนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 

๒.๗๓ ๐.๙๔ 
มาก 

๑๙. องค์กรของท่านมีกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่
เหมาะสม เป็นธรรม และสนับสนุนการปฏิบัตงิานของท่าน 

๒.๘๕ ๐.๘๘ 
มาก 

๒๐. ผู้บังคับบญัชาของท่านสามารถให้คำแนะนำใน          
การปฏิบัตงิาน และสอนงานได้เป็นอย่างด ี

๒.๙๗ ๐.๙๓ 
มาก 

๒๑. ผู้บังคับบญัชาเปิดโอกาสให้ท่านได้มสี่วนร่วมใน        
การตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นในงานได้อย่างเต็มที่ 

๓.๑๓ ๐.๗๖ 
มาก 

๒๒. ผู้บังคับบญัชามีการให้รางวัล ยกย่องชมเชย หรือให้
กำลังใจบุคลากรในโอกาสต่าง ๆ 

๒.๖๔ ๑.๑๒ 
มาก 

ด้านการพัฒนาบุคลากรและความก้าวหนา้ในการทำงาน ๒.๓๓ ๑.๑๔ น้อย 
๒๓. องค์กรมีนโยบายให้พนักงานไดร้ับโอกาสในการศึกษา
ต่อในระดับที่สงูข้ึน 

๒.๔๑ ๑.๒๑ 
น้อย 

๒๔. ท่านรับรู้ถึงเส้นทางความก้าวหน้าในการทำงานตาม
ตำแหน่งงานของท่าน 

๒.๒๖ ๑.๑๔ 
น้อย 

๒๕. องค์กรของท่านมีนโยบายในการข้ึนสู่ตำแหนง่ที่สงูข้ึน
อย่างเป็นธรรมและโปรง่ใส 

๒.๓๑ ๑.๑๕ 
น้อย 

๒๖. ท่านได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะและ
ความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่
ตำแหน่งทีสู่งข้ึน 

๒.๔๖ ๑.๑๑ 
น้อย 

๒๗. ท่านได้รับการพิจารณาเลื่อนระดับ/ตำแหนง่ตาม
หลักเกณฑ์และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

๒.๑๘ ๑.๒๓ 
น้อย 

๒๘. องค์กรของท่านมีแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
ของตำแหน่งงานอย่างชัดเจน 

๒.๒๑ ๑.๑๐ 
น้อย 

๒๙. บรรยากาศในหน่วยงานของท่านสง่เสรมิให้บุคลากรมี
ความกระตือรอืร้นที่จะพฒันาตนเอง 

๒.๔๖ ๑.๐๓ 
น้อย 

ด้านความสำเร็จและการพิจารณาความดีความชอบ ๒.๘๕ ๐.๘๙ มาก 
๓๐. องค์กรมีหลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการ ๒.๓๘ ๑.๑๐ น้อย 



  

  

ผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กรองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๔  ๒๗ 

 

ความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้าง 
ระดับความพึงพอใจ 

x̄  S.D. แปลความหมาย 
ปฏิบัติงานที่โปรง่ใสและเป็นธรรม 
๓๑. ท่านได้เห็นผลสำเร็จของการทำงานทีท่่านทำอย่าง
ชัดเจน 

๒.๙๒ ๐.๘๕ 
มาก 

๓๒. ท่านมีพัฒนาการในการปฏิบัตงิานให้เกิดผลสมัฤทธ์ิที่
ดีข้ึนได้ตามลำดับ 

๓.๐๕ ๐.๗๐ 
มาก 

๓๓. ผู้บังคับบญัชาและเพื่อนร่วมงาน มักขอความคิดเห็น
ในการปฏิบัตงิานจากท่าน 

๒.๘๘ ๐.๙๖ 
มาก 

๓๔. ท่านมีความรู้สกึว่าเป็นส่วนหนึง่ของหน่วยงาน ๓.๐๔ ๐.๗๙ มาก 
๓๕. ท่านมีโอกาสนำเสนอผลงานในที่ประชุมหรือได้รบั
การเผยแพร่ให้ผูอ้ื่นได้ทราบ 

๒.๘๔ ๐.๙๒ 
มาก 

เฉลี่ยโดยภาพรวม ๒.๗๕ ๐.๙๔ มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 
๒.๗๕ 

(ร้อยละ 
๖๘.๗๕) 

๐.๙๔ 

มาก 

 

ทั้งนี้ ผลการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้าง  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้มีการแก้ไขและ
ปรับปรุงข้อคำถามข้ึนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สามารถมา
ใช้ประโยชน์ และต่อยอดในการพัฒนาบุคลากร รวมถึงนำมาพัฒนาการทำงานได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับบริบทในปัจจบุัน ซึ่ง ปีที่ผ่านมาจะมีทัง้หมด  ๑๓ ด้าน ได้แก่ ความสำเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะ
งาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน นโยบายและการบริหาร
องค์กร สภาพแวดล้อมในการทำงาน การปกครองบังคับบัญชา การสื่อสารขององค์กร ระบบการประเมินผลการ
ดำเนินงาน การพัฒนาบุคลากร ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล และในปี ๒๕๖๔ จะมีทั้งหมด ๖ ด้าน 
ได้แก่ ค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทน ลักษณะงาน ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน การ
บริหารองค์กรและการบังคับบัญชา การพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าในการทำงาน ความสำเร็จและการ
พิจารณาความดีความชอบ โดยผู้สำรวจจะนำผลการสำรวจในภาพรวมเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

เมื่อนำผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับปี งบประมาณที่ผ่านมาพบว่า ระดับความพึงพอใจของ
พนักงานและลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = ๓.๗๙) โดยด้านที่มีระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านความสำเร็จของงาน 

 ผลการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( x  = ๒.๙๙) โดยด้านที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  คือ ด้านลักษณะงาน   



  

  

ผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กรองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๔  ๒๘ 

 

 ทั้งนีไ้ด้มีการแก้ไขและปรับปรุงข้อคำถามขึ้นใหม่ จึงนำความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวมมาเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตารางที่ ๓  

ตารางท่ี ๓ การเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
จากการสำรวจในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยภาพรวม 

 

ความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้าง 
ระดับความพึงพอใจ x̄  

ปี ๒๕๖๐ 
 

ปี ๒๕๖๑ 
 

ปี ๒๕๖๒ 
 

ปี ๒๕๖๓ 
(๑) 

ปี ๒๕๖๔ 
(๒) 

ส่วนต่าง 
(๒) – (๑) 

ร้อยละ ๗๐.๒๐ ๗๐.๔๐ ๗๒.๐๐ ๗๕.๘๐ ๖๘.๗๕ - ๗.๐๕ 
 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๙ แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้าง อพวช.จาก   
การสำรวจในปงีบประมาณ ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปงีบประมาณ 
๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  และปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยภาพรวม 
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๓. ระดบัความผูกพันในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง 

การสำรวจครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผู้สำรวจได้สำรวจปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานและลูกจ้างใน
ประเด็นต่างๆ โดยผู้สำรวจได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ได้ผลวิจัยดังตารางที่ ๔ 
 
ตารางท่ี ๔  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความผูกพันของพนักงานและ

ลูกจ้าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยภาพรวม 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันองค์กร 
ระดับความผูกพัน 

x̄  S.D. แปลความหมาย 
๑. ท่านมีความภูมิใจที่ทำงานใน อพวช. ๓.๓๒ ๐.๘๘ มากที่สุด 
๒. ท่านรู้สกึว่าปัญหาต่าง ๆ ของ อพวช. คือปัญหา 
ของท่าน 

๒.๘๓ ๑.๑๖ มาก 

๓. ท่านมักจะพูดถึง อพวช. ในด้านดีกับบุคคลภายนอก
เสมอ 

๓.๒๕ ๐.๙๘ มาก 

๔. ท่านคิดว่ามีความเป็นส่วนหนึง่ของ อพวช. ๓.๒๔ ๑.๐๒ มาก 
๕. ท่านคิดว่า อพวช. มีความหมายและความสำคัญ
สำหรับท่านมาก 

๓.๑๕ ๑.๐๐ มาก 

๖. ท่านมีความสุขในการทำงานที่ อพวช. ๓.๑๑ ๑.๐๑ มาก 
๗. ท่านคิดว่าท่านจะทำงานให้กับ อพวช. จนเกษียณอายุ ๒.๕๘ ๑.๔๕ มาก 
๘. ท่านเต็มใจที่จะใช้ความรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณ์เพื่อใหง้านของ อพวช. ประสบความสำเร็จ 

๓.๔๒ ๐.๘๘ มากที่สุด 

๙. ท่านเต็มใจที่จะทำงานนอกหนือจากหน้าที่ความ
รับผิดชอบหากได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 

๓.๐๖ ๑.๐๘ มาก 

๑๐. ท่านรู้สกึยินดีเสมอ หาก อพวช. มีความสำเรจ็หรือมี
ช่ือเสียง 

๓.๓๗ ๑.๐๒ มากที่สุด 

เฉลี่ยโดยภาพรวม ๓.๑๓ ๑.๐๕ มาก 
 

จากตารางที่ ๔  พบว่า ระดับผกูพันของพนกังานและลกูจ้าง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x  =  ๓.๑๓,  σ = 
๑.๐๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความผูกพันของพนกังานและลูกจ้างอยู่ในระดับมากทีสุ่ด มีจำนวนสาม
ปัจจัย คือท่านเต็มใจที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพือ่ให้งานของ อพวช. ประสบความสำเรจ็ 
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( x  = ๓.๔๒, σ = ๐.๘๘) ท่านรูส้ึกยินดีเสมอ หาก อพวช. มีความสำเรจ็หรือมีช่ือเสียง ( x  = ๓.๓๗, σ =
๑.๐๒) ท่านมีความภูมิใจทีท่ำงานใน อพวช.  ( x  = ๓.๓๒, σ = ๐.๘๘) อยู่ในระดบัมากจำนวนเจ็ดปัจจัย คือ 
ท่านมักจะพูดถึง อพวช. ในด้านดีกับบุคคลภายนอกเสมอ ( x  = ๓.๒๕, σ = ๐.๙๙) ท่านคิดว่ามีความเป็นส่วน
หนึ่งของ อพวช.( x  = ๓.๒๔, σ = ๑.๐๒) ท่านคิดว่า อพวช. มีความหมายและความสำคัญสำหรับท่านมาก (
x  = ๓.๑๓, σ = ๑.๐๓) ท่านมีความสุขในการทำงานที่ อพวช. ( x  = ๓.๑๑, σ = ๑.๐๑) ท่านเต็มใจที่จะ
ทำงานนอกหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบหากได้รับมอบหมายเพิ่มเติม( x  = ๓.๐๖, σ = ๑.๐๘) ท่านรูส้ึกว่า
ปัญหาต่าง ๆ ของ อพวช. คือปัญหาของท่าน( x  =  ๒.๘๓, σ =๑.๑๖) และท่านคิดว่าท่านจะทำงานใหก้ับ 
อพวช. จนเกษียณอายุ( x  = ๒.๕๘, σ = ๑.๔๔) ตามลำดับ 

 
 

 

แผนภาพที่ ๔.๑๐ แสดงระดับความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง โดยภาพรวม 
ทั้งนี้ ผลการสำรวจความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้มีการแก้ไขและ

ปรับปรุงข้อคำถามข้ึนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สามารถมา
ใช้ประโยชน์ และต่อยอดในการพัฒนาบุคลากร รวมถึงนำมาพัฒนาการทำงานได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง

3.42 3.37 3.32 3.25 3.24 3.13 3.12 3.06
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กับบริบทในปัจจบุัน ซึ่ง ปีที่ผ่านมาจะมีทั้งหมด  ๒๐ ด้าน ได้แก่ ท่านพอใจที่ได้ใช้ชีวิตการทำงานในองค์กรแห่งนี้ 
ท่านรู้สึกว่าปัญหาต่าง ๆ ขององค์กรคือปัญหาของท่าน ท่านชอบพูดถึงองค์กรของท่านในด้านดีกับ
บุคคลภายนอก ท่านรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ท่านรู้สึกผูกพันทางจิตใจกับองค์กรที่ท่านทำงานอยู่ ท่านคิด
ว่าองค์กรนี้มีความหมายและความสำคัญสำหรับท่านมาก ท่านรู้สึกว่ามีส่วนเป็นเจ้าขององค์กรที่ท่านทำงานอยู่ 
ท่านมีความสุขในการทำงานกับองค์กรนี้ แม้ว่าเงินเดือน และสวัสดิการจะไม่จูงใจเท่าที่ควร ท่านยังคงอยู่กับ
องค์กรนี้เพราะได้เงินเดือนเป็นค่าตอบแทนที่คุ้มค่า ท่านอยากจะอยู่ กับองค์กรนี้เพราะได้รับสวัสดิการและ
ผลประโยชน์ที่เหมาะสม ท่านคิดว่าหากลาออกจากองค์กรนี้ สิ่งสำคัญที่ท่านต้องคำนึงถึงคือ งานใหม่หายากและ
ค่าตอบแทนอาจไม่คุ้มค่า ท่านรู้สึกว่ามีทางเลือกน้อยเกินไปหากลาออกจากองค์กรที่ทำงานอยู่ ท่านคิดว่าเป็น
การไม่ถูกต้องหากจะลาออกจากองค์กรเพราะได้รบัข้อเสนอจากองค์กรอื่นทีด่ีกว่า ท่านยังคงมีความจงรักภักดีต่อ
องค์กรอยู่เสมอ ท่านคิดว่าท่านจะทำงานให้กับองค์กรของท่านตลอดชีวิตเพียงองค์กรเดียว ท่านคิดว่าคนเราไม่
จำเป็นต้องจงรักภักดีกับองค์กรของตนตลอดไป ท่านสามารถทำงานกับองค์กรอื่นได้ดีเช่นเดียวกันหากชนิดของ
งานคล้ายคลึงกัน ถ้าท่านลาออก ท่านจะเสียโอกาสหลายสิ่งหลายอย่าง ซึ่งองค์กรอื่นอาจจะให้ท่านได้ไม่มาก
เท่านี้ ท่านพอใจมากที่จะใช้ชีวิตการทำงานที่องค์กรนี้ตลอดไป และท่านเต็มใจที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์เพื่อให้งานขององค์กรประสบความสำเร็จ และในปี ๒๕๖๔ จะมีทั้งหมด ๑๐ ด้าน ได้แก่ท่านมี
ความภูมิใจที่ทำงานใน อพวช. ท่านรู้สึกว่าปัญหาต่าง ๆ ของ อพวช. คือปัญหาของท่าน ท่านมักจะพูดถึง อพวช. 
ในด้านดีกับบุคคลภายนอกเสมอ ท่านคิดว่ามีความเป็นส่วนหนึ่งของ อพวช. ท่านคิดว่า อพวช. มีความหมายและ
ความสำคัญสำหรับท่านมาก ท่านมีความสุขในการทำงานที่ อพวช.  ท่านคิดว่าท่านจะทำงานให้กับ อพวช. จน
เกษียณอายุ ท่านเต็มใจที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อให้งานของ อพวช. ประสบ
ความสำเร็จ ท่านเต็มใจที่จะทำงานนอกหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบหากได้รับมอบหมายเพิ่มเติม และท่าน
รู้สึกยินดีเสมอ หาก อพวช. มีความสำเร็จหรือมีช่ือเสียง 

เมื่อนำผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาพบว่า ระดับความผูกพันของพนักงาน
และลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = ๓.๕๗) โดยด้านที่มีระดับความผูกพัน
มากที่สุด คือ ท่านเต็มใจที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อให้งานขององค์กรประสบ
ความสำเร็จ 

 ผลการสำรวจความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
( x  = ๓ .๑๓) โดยด้านที่มีระดับความผูกพันมากที่สุด คือท่านเต็มใจที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์เพื่อให้งานของ อพวช. ประสบความสำเร็จ   

 ทั้งนีไ้ด้มีการแก้ไขและปรับปรุงข้อคำถามขึ้นใหม่ จึงนำระดับความผูกพันของพนักงานและลูกจ้างเฉลี่ย
ในภาพรวมมาเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตารางที่ ๕ 
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ตารางท่ี ๕ การเปรียบเทียบความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ จากการสำรวจในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยภาพรวม 
 

 

๔ การเรียงลำดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในองค์กร 

การสำรวจครัง้นี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจและความผูกพนัของพนักงานและลูกจ้าง องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผูส้ำรวจไดส้ำรวจปัจจัยทีส่ง่ผลต่อความสุขในองค์กร โดยกำหนดปัจจัยทีส่่งผล
ต่อความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้าง ๖ ด้าน โดยผู้สำรวจได้ทำการวิเคราะห์ข้อมลูจากค่าสถิติพื้นฐาน 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ได้ผลสำรวจดังตารางที ่๕ 

ตารางท่ี ๕  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความผูกพันของพนักงานและ
ลูกจ้าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยภาพรวม 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันองค์กร 
ระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุข 
x̄  S.D. การเรียงลำดับ 

๑. ด้านค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทน 2.85 1.90 6 
๒. ด้านลักษณะงาน 3.45 1.74 4 
๓. ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน 3.79 1.61 2 
๔. ด้านการบริหารองค์กรและการบังคับบัญชา 3.10 1.33 5 
๕. ด้านการพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าในการ
ทำงาน 

3.75 1.58 
3 

๖. ด้านความสำเรจ็และการพจิารณาความดีความชอบ 4.04 1.81 1 
 

จากตารางที่ ๕  พบว่า ระดับปจัจัยที่สง่ผลต่อความสุขเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าปจัจัยที่สง่ผลต่อความสุข
ความของพนักงานและลกูจ้างอยู่ในระดบัมากที่สุด  คือ ด้านความสำเรจ็และการพจิารณาความดีความชอบ ( x  
= 4.04, σ = 1.81) รองลงมาคือด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน ( x  = 3.79, σ =1.61) ด้าน

ความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง 

ระดับความผูกพัน x̄  
ปี 

๒๕๖๐ 
 

ปี 
๒๕๖๑ 

 

ปี 
๒๕๖๒ 

 

ปี  
๒๕๖๓ 
(๑) 

ปี 
 ๒๕๖๔ 

(๒) 

ส่วนต่าง 
(๒) – (๑) 

เฉลี่ยโดยภาพรวม ๓.๕๐ ๓.๖๐ ๓.๔๙ ๓.๕๗ ๓.๑๓ -๐.๔๔ 
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การพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าในการทำงาน  ( x  = 3.75, σ = 1.58) ด้านลักษณะงาน ( x  = 3.45, σ 
= 1.74) ด้านการบริหารองค์กรและการบังคับบัญชา ( x  = 3.10, σ = 1.33) และด้านค่าจ้างและผลประโยชน์
ตอบแทน ( x  = 2.85, σ = 1.90) ตามลำดับ 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๑๐ แสดงปัจจัยทีส่่งผลต่อความสุขในองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.85

3.45

3.79

3.10

3.75

4.04

๑. ด้านค่าจ้างและ
ผลประโยชน์ตอบแทน

๒. ด้านลักษณะงาน

๓. ด้านสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในการทํางาน

๔. ด้านการบริหารองค์กร
และการบังคับบัญชา

๕. ด้านการพัฒนาบุคลากร
และความก้าวหน้าในการ

ทํางาน

๖. ด้านความสําเร็จและ
การพิจารณาความดี

ความชอบ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในองค์กร
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บทท่ี ๕  
สรุปผลสำรวจความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

              

การสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้เป็นการศึกษาและรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจและความ
ผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อทราบถึงความ
พึงพอใจและความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง อพวช. และเปรียบเทียบความพึงพอใจและความผูกพันกับ
ปีงบประมาณที่ผา่นมา เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ของกองบุคลากร สำนักบริหาร องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับบรบิทหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งแหล่งข้อมูลของผู้ตอบแบบสำรวจที่ใช้ในการศึกษา มีจำนวน ๑๔๓ คน จากสำนัก/ศูนย์
ต่างๆใน อพวช . ประกอบด้วยสำนักตรวจสอบภายใน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อพวช. สำนัก
ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา สำนักวิทยาศาสตร์สู่
ชุมชน ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักบริการผู้เข้าชม สำนักบริการกลาง สำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักวิศวกรรมและการผลิตสื่อ และสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย ซึ่งสรุปผลการ
สำรวจความคิดเห็นได้ดังนี้ 

๑. ระดบัความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง 

ระดับความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านลักษณะงาน 
ด้านการบริหารองค์กรและการบังคับบัญชา และมีระดับความพึงพอใจเท่ากันจำนวน ๒ ด้าน คือ ด้าน
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน และด้านความสำเร็จและการพิจารณาความดีความชอบ ด้านค่าจ้าง
และผลประโยชน์ตอบแทน และด้านการพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าในการทำงาน ตามลำดับ  

อพวช. ควรมีการปรับปรุงและพัฒนา ด้านการพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าในการทำงาน โดย
เพิ่มเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรมากกว่าการฝึกอบรม โดยเน้นไปในด้าน Non Training เช่น การสอนงาน 
(Coaching)  การให้คำปรึกษา (Mentoring) การมอบหมายงาน /โครงการพิเศษ (Special Project) การให้
คำปรึกษาแนะนำ (Consulting) เป็นต้น ให้มากยิ่งข้ึน รวมถึงบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยการจัดฝึกอบรมผ่าน
ระบบออนไลน์ให้แก่บุคลากร เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 
19) เพื่อพัฒนาบุคลากรในกลุ่มงานต่างๆให้มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อ
ตอบสนองภารกิจองค์กร รวมถึงควรสร้างแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ สำหรับโครงสร้างงานใหม่ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านต่างๆ เช่น การสรรหาและคัดเลือก การวางแผนการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากร รวมถึงการประเมินผล
งานและสมรรถนะของบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนกว่าปัจจุบัน 
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ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ จากการสำรวจในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยภาพรวม พบว่า ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ มีด้านที่มีส่วนต่างลดลงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมเฉลี่ยลดลง ๑.๐๔   

เมื่อนำผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาพบว่า ระดับความพึงพอใจของ
พนักงานและลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = ๓.๗๙) โดยด้านที่มีระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านความสำเร็จของงาน 

ผลการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( x  = ๒.๙๙) โดยด้านที่มีระดับความพึงพอใจมาก  คือ ด้านลักษณะงาน 

เนื่องจาก อพวช. มีการปรับปรุงแก้ไขข้อคำถามและเกณฑ์คะแนนการประเมินฯ จาก ๕ ระดับ เป็น 
๔ ระดับ ทำให้การเปรียบเทียบไม่สามารถนำมาเปรียบรายด้านกับปีที่ผ่านมาได้ ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของพนักงานและลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีระดับความพึงพอใจ
มาก  คือ ด้านลักษณะงาน 

ส่วนผลการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับต่ำที่สุด คือ ด้านการพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าในการทำงาน   

๒. ระดบัความผูกพันในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง          

ระดับความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งอยู่ในระดับมากจำนวน ๓ 
ปัจจัย คือท่านเต็มใจที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อให้งานของ อพวช. ประสบความสำเร็จ  
ท่านรู้สึกยินดีเสมอ หาก อพวช. มีความสำเร็จหรือมีช่ือเสียง ท่านมีความภูมิใจที่ ทำงานใน อพวช.อยู่ในระดับ
มากจำนวน ๗ ปัจจัย คือ ท่านมักจะพูดถึง อพวช. ในด้านดีกับบุคคลภายนอกเสมอ  ท่านคิดว่ามีความเป็นส่วน
หนึ่งของ อพวช.ท่านคิดว่า อพวช. มีความหมายและความสำคัญสำหรับท่านมาก ท่านมีความสุขในการทำงานที่ 
อพวช. ท่านเต็มใจที่จะทำงานนอกหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบหากได้รับมอบหมายเพิ่มเติมท่านรู้สึกว่า
ปัญหาต่าง ๆ ของ อพวช. คือปัญหาของท่าน และท่านคิดว่าท่านจะทำงานให้กับ อพวช. จนเกษียณอายุ
ตามลำดับ 

อพวช. ควรจัดทำแผนปฏิบัติการที่ส่งเสริมความผูกพัน โดยนำปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันขององค์กร
มาจัดทำแผนการสร้างสุขในองค์กรให้กับบุคลากร และสร้างทัศนคติที่ดีให้กับบุคลากรด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการมอบหมายหมายงานที่มีความท้าทายและสร้างคุณค่าให้แก่บุคลากร เพื่อจูงใจให้บุคลากรเหล่านั้นมี
ความผูกพันต่อองค์กรมากยิ่งข้ึน ทั้งในด้านการปลูกผังทัศนคติ การมีส่วนร่วมและรักองค์กร หากบุคลากรที่รัก
และผูกพันกับองค์กร พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อองค์กร บุคลากรเหล่านี้ คือ คนที่ร่วมกิจกรรมกับองค์กรอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งจะแสดงออกถึงการอยากมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะถูกร้องขอหรือไม่ก็พร้อมที่จะทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อองค์กรตลอดไป 
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๓. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสขุในองค์กร 

 ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขความของ
พนักงานและลูกจ้างอยู่ในระดับมากที่สุด  คือ ด้านความสำเร็จและการพิจารณาความดีความชอบ รองลงมาคือ
ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน ด้านการพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าในการทำงาน      
ด้านลักษณะงาน ด้านการบริหารองค์กรและการบังคับบัญชา และด้านค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทน 
ตามลำดับ 

 อพวช. และต้นสังกัดของบุคลากรควรกำหนดเกณฑ์และเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มี
ความชัดเจนยิ่งข้ึน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ภารกิจของหน่วยงาน ทำให้ผู้ถูกประเมินและผู้ประเมินสามารถสร้างผลงานหรือสร้างความสำเร็จในงานและมี
เกณฑ์การวัดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการประเมินผลงานนั้นสามารถบ่งบอกได้ถึงปริมาณและคุณภาพของงาน รวมถึง
ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการนำเสนอผลงานในที่ประชุมหรือสาธารณะ เพื่อสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการสรา้งคุณค่าก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน  เกิดความท้าทายในงาน และ
ขาดไม่ได้เลยคือการการสนับสนุนของผู้บริหาร ที่มีต่อทั้งทีมงาน ตัวบุคคล ให้เกิดความภาคภูมิใจในผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

 

 

 

 



  

  

ผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กรองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๔  ๓๗ 
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