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ประจำปี ๒๕๖๕  



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ก 

 

คำนำ 

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล          
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การสร้างและคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ทำให้เกิดผลการดำเนินการที่
โดดเด่น และมุ่งไปสู่การสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กร เพื่อสนับสนุนให้การจัดการทรัพยากรบุคคล
สอดคล้องไปแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์โดยรวม ดังนั้น อพวช. จึงจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก
และความผูกพันของบุคลากร อพวช. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร อพวช. ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร อพวช. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ อพวช. จน
เกิดผลสูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 

 
      กองทรัพยากรบุคคล  

สำนักบริการกลาง 
กันยายน ๒๕๖๔ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ข 

 

สารบัญ 

หน้า 

คำนำ             ก 
สารบัญ             ข 
บทที่ ๑ การเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันบุคลากร อพวช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญ                    ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์          ๒ 
 ๑.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ         ๒ 

 

บทที่ ๒ แนวทางการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันบุคลากร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๓ 
          ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๒.๑ การดำเนินการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันบุคลากร     ๓ 
 ๒.๒ กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน        ๖ 
  

บทที่ ๓ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง           ๗ 
 ๓.๑ ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวกับความสุขในการทำงาน               ๗ 
 ๓.๒ ทฤษฎีการจูงใจและธำรงรักษา ของ Herzberg              ๑๐ 
 ๓.๓ ทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร ของ Porter และ Smith            ๑๐ 
 ๓.๔ การแบ่งกลุ่มคน (Generational)               ๑๑ 
 ๓.๕ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการทำงาน ๑๒ ด้าน              ๑๑ 
 

บทที่ ๔ แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร อพวช.           ๑๓ 
๔.๑ แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร อพวช. ประจำปี ๒๕๖๕         ๑๖ 

 

บทที่ ๕ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม และรายงานผล             ๑๘ 
 ๕.๑ การนำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร อพวช. ไปสู่การปฏิบัติ      
๑๘ 
 ๕.๒ การติดตามและรายงานผล                ๑๘ 
 

ภาคผนวก                   ๑๙ 
- แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙            ๒๐ 
- กรอบแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙           ๒๔ 
- รายละเอียดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดและโครงการ (กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างสุข สมดุล และคุณภาพชีวิต       ๒๕ 
  ในการทำงาน) 
- แผนปฏิบัติการการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๕            ๒๘ 
- ผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กรของพนักงานและลูกจ้างองค์การพิพิธภัณฑ์      ๔๑ 
  วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของ อพวช. ประจำปี 
  งบประมาณ ๒๕๖๔ 
 



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ค 

 

 

สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 

ภาคผนวก 
- แบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กรของพนักงานและลูกจ้างองค์การพิพิธภัณฑ์          ๖๑ 
  วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของ อพวช. ประจำปี 
  งบประมาณ ๒๕๖๔



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๑ 

 

บทที่ ๑ 
การเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันบุคลากร อพวช. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
              
๑.๑  ความเป็นมาและความสำคัญ 

ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญที่สุดขององค์กร บุคลากรขององค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ทุกคนทุกฝ่ายนั้นมีความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตน กล่าวคือทั้งผู้บริหารและ
บุคลากรฝ่ายวิชาการฝ่ายสนับสนุน เป็นกำลังสำคัญหรือเป็นฟันเฟืองที่จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนงานขององค์กร
ให้ดำเนินต่อไปได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรที่กำหนด การเสริมสร้าง
ขวัญและกำลังใจ ตลอดจนความรู้สึกมีคุณค่าในบทบาทหน้าที่หรือในงานที่ตนปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งสำคัญและควร
เสริมสร้างให้เกิดกับบุคลากรทุกคน 

ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการเกิดความรู้สึกรักและผูกพันในองค์กร คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เพ่ือนร่วมงานในองค์กรเดียวกัน และการรู้สึกถึงการได้รับความสำคัญจากองค์กร ผู้บริหาร และบุคลากรทุกส่วน
งาน โดยการสร้างความสุขในที่ทำงานหรือการสร้างองค์กรแห่งความสุขนั้น ต้องอาศัยหลักการ ๓ ประการ คือ 

๑. คนทำงานมีความสุข โดยการให้ความสำคัญกับคนในองค์กร ซึ่งจะทำให้คนในองค์กรเกิด 
ความเสียสละและจงรักภักดีกับองค์กร 

๒. ที่ทำงานน่าอยู่ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน ทำให้เกิดความสุขกายสุขใจในที่ 
ทำงาน 

๓. ชุมชนสมานฉันท์ด้วยการสร้างความรักและความสามัคคีภายในองค์กร 
ทั้งนี้ วิธีการสร้างองค์กรแห่งความสุข จะต้องสร้างบทบาทของคนในองค์กรให้เหมาะสม และต้องทำให้

ผู้บริหารรับรู้และเข้าใจว่าองค์กรแห่งความสุขคืออะไรและพร้อมที่จะสนับสนุน 
ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรและเพื่อส่งเสริมให้การทำงานของบุคลากรทุกคนทุก

ฝ่ายมีคุณค่าและมีความสุขในการทำงานมากขึ้น ตลอดจนรู้สึกรักและผูกพันในองค์กร  อพวช. ได้มีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร อพวช. เพื่อให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์การ
บริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ กลยุทธ์ที่ ๔  และเพื่อให้การจัดทำ
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร อพวช. มีความสมบูรณ์ และทราบถึงความ
ต้องการของบุคลากรในองค์กร จึงมีการจัดทำแบบสำรวจ จำนวน ๒ ชุด ดังนี้ 

 ๑. แบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กรของพนักงานและลูกจ้างองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

  ๒. แบบสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของ อพวช. 



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๒ 

 

สุดท้ายสิ่งที่องค์กรได้จากการที่บุคลากรมีความสุขในที่ทำงาน คือ ผลผลิตสูงสุดในการบริการดีขึ้น 
คุณภาพของสินค้าและบริการดีขึ้น ลดการขาดงาน การเข้างานช้า การลาป่วยลากิจของพนักงาน มีชุมชนที่
เข้มแข็งในองค์กร สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น ลดอัตราการเลิกจ้างงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหา 
ฝึกพนักงานใหม่ ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้น และลดความไม่พอใจของผู้ปฏิบัติงาน ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ฝ่ายบริหารกับพนักงานและลูกจ้างดีขึ ้น พนักงานและลูกจ้างก็จะมีความรักในองค์กรมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื ่องที่
องค์กรต้องการที่สุด องค์กรแห่งความสุขเป็นเรื่องที่ทุกคนสัมผัสได้ เข้าหาได้ เข้าถึงได้ และทำให้คนทำงาน       
มีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ ชุมชนสมานฉันท์ 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้บุคลากร อพวช. มีขวัญและกำลังใจที่ดี 
๒. เพ่ือให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทำงาน มุ่งพัฒนาตนเองและงานในความรับผิดชอบให้มีคุณภาพมาก

ยิ่งขึ้น 
๓. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดความรักความผูกพันในองค์กรอยู่ ชุมชนสมานฉันท์ 

๑.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. บุคลากร อพวช. มีความพึงพอใจ และมีความสุขในการทำงาน 
๒. บุคลากร อพวช. เกิดแรงจูงใจในการทำงาน มุ่งพัฒนาตนเองและงานในความรับผิดชอบให้มีคุณภาพมาก

ยิ่งขึ้น 
๓. บุคลากร อพวช. มีความรักและความผูกพันในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๓ 

 

บทที่ ๒ 
 แนวทางการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันบุคลากร 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

              
การดำเนินการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันบุคลากร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

(อพวช.) ได้มีการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกประเภท ทุก
ระดับ เกิดความผาสุกและมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี มีความพึงพอใจ เกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร มี
ความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายทั้งปัจจุบันและในอนาคต มีจิตสำนึกในการช่วยเหลือองค์กรเมื่อมีปัญหาทำให้องค์กรเกิดความยั่งยืน 
 อพวช. ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของ อพวช. 
ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ประเมิน
สถานภาพการ

ด าเนินงานท่ีผ่านมา

๒. วิเคราะหปั์จจยัที่
มีผลตอ่ความผาสกุ
และความผกูพนัของ

บคุลากร

๓. จดัท าแผน
เสรมิสรา้งความ
ผาสกุและความ
ผกูพนัของบคุลากร

๔. ด าเนินงานและ
ตดิตามผลตาม

เปา้หมายท่ีก าหนด

๕. สรุปผลและ
ประเมินความส าเรจ็
การด าเนินงาน
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ขั้นตอนที่ ๑ ประเมินสถานภาพการดำเนินงานเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร อพวช. 
 พิจารณาและทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากร และ/หรือการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดแยกเป็นหัวข้อ เช่น เรื่องท่ีมีการ
พิจารณา ทบทวน ข้อค้นพบหรือปัญหา อุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานต่อไป 

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร อพวช. พร้อมจัดลำดับ
ความสำคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อความผาสุกและความผูกพันฯ 
 ดำเนินการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร นำมาจัดลำดับความสำคัญของ
ปัจจัย เพื่อนำไปประกอบการจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันฯ โดยนำปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผาสุกและความผูกพันของบุคลากร อพวช. มาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญตามเกณฑ์การพิจารณา 

ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร อพวช. 
๑. กำหนดรายละเอียดให้ครอบคลุมทั้งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  

ระยะเวลาการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งระบุงบประมาณ (หากมี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยนำข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนที่ ๑ และ ๒ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง มาพิจารณา
ร่วมกันเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร อพวช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ โดยสาระสำคัญของแผน ประกอบด้วย 

 

ผลการ
ประเมิน

สถานภาพ

ผลการ
จัดล าดับ

แนวทางการ
ด าเนินงานฯ
ท่ีเกี่ยวข้อง

แผนเสริมสร้าง
ความผาสุกและ
ความผูกพันของ
บุคลากร อพวช.
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 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งระบุค่าเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายและจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 
 ระยะเวลาการดำเนินการ 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

๒. นำเสนอแผนฯ ให้ผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบ และสื่อสาร/แจ้งเวียนให้บุคลากร และหน่วยงานใน
สำนัก/ศูนย์ รับทราบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนและดำเนินการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากรระดับหน่วยงานต่อไป 

ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการตามแผน และติดตามผลงานตามเป้าหมายที่กำหนด 
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด โดยรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสตาม

ช่องทางและแบบฟอร์มที่กำหนด 

ขั้นตอนที่ ๕ สรุปผลการดำเนินงานตามแผน และประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ และประเมินความสำเร็จของการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารรับทราบ 
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กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ  
- อายุ  
- วุฒิการศึกษา  
- ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานกับ อพวช.  
- ระดับพนักงาน 
- สถานภาพ 
- จำนวนบุตร 

ความพึงพอใจ 
- ด้านค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทน 
- ด้านลักษณะงาน 
- ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน  
- ด้านการบริหารองค์กรและการบังคับบัญชา 
- ด้านความก้าวหน้าในการทำงาน 
- ด้านการพัฒนาบุคลากร 
- ด้านการพิจารณาความดีความชอบ 
- ด้านความสำเร็จและการยอมรับนับถือ 

ความสุขของบุคลากร 
- รายได้/ค่าตอบแทน 
- สภาพแวดล้อม/บรรยากาศการทำงาน 
- การพัฒนาความสามารถ 
- ความก้าวหน้า/ความมั่นคง 
- ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว 
- ความภาคภูมิใจต่องาน 
- ความเป็นธรรม 
- ความสัมพันธ์ด้านสังคม 

ความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง 

- ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กร 
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บทที่ ๓ 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

              
๓.๑ ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่กี่ยวกับความสุขในการทำงาน 

(๑) แนวคิดความสุขในการทำงานของรวม ศิริ เมนะโพธิ 
การทำงานอย่างมคีวามสุขตามแนวคิดของรวมศิริ เมนะโพธิ (๒๕๕๐) หมายถึง ภาวะในการ 

ทำงานที่พนักงานทุกคนรู้สึกมีความสุขกับการทำงาน ทํางานเหมือนไม่รู้สึกว่าตนเองได้ทํางานและผลงานที่
ออกมานั้นมีประสิทธิภาพ และตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในระดับพนักงาน และองค์กร ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย
หรอืองคป์ระกอบทีเ่ป็นแรงผลักดนัให้เกดิการทำงานอย่างม ีความสุข ๕ ด้านด้วยกัน คือ 

๑. ผู้นํา (Leaderships) หมายถึง ระดบัผู้บริหารหรือหัวหน้างานในระดับ องค์กรที่มีลักษณะ 
สำคัญในการส่งเสริมหรือสร้างให้พนักงานเกิดการทำงานอย่างมีความสุข โดยผู้นําในแบบดังกล่าวจะต้องมี
ลักษณะที่ส่งเสริมและสร้างทีมงานภายใต้บังคับบัญชา มีการสร้างแรงจูงใจ สร้างแรงปรารถนาในการทำงาน
อย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ผู้นําจักตอ้งสร้างการสื่อสารแบบสองทาง เพ่ือให้เกดิการสื่อสารอย่างโปร่งใส ต้องอุทิศ
ตนเองเพ่ือส่วนรวม เพ่ือสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกดิขึน้กบัผู้ใต้บังคับบัญชา 

๒. ความสัมพันธในที่ทํางาน (Friendships) หมายถึง การมปีฏิสัมพันธ์กนั ในที่ทํางานระหว่าง 
เพ่ือนร่วมงานดว้ยกนั โดยลักษณะของความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้นจะตอ้งมีความผูกพันทีแ่นน่แฟ้นภายในกลุ่ม 

๓. ความรักในงาน (Job inspiration) หมายถึง กจิกรรมหนึ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติ เพ่ือให้ภารกิจ 
ทีต่นได้รับมอบหมายนั้นๆ บรรลุเป้าหมายหรือวัตถประสงค์ที่ได้วางเอาไว้ โดยบุคคลนั้นทีป่ฏิบัติกจิกรรมดงักล่าว
มีความพึงพอใจต่อกจิกรรมที่ตนเองได้ทํา 

๔. ค่านิยมรวมขององค์กร (Organization’s shared values) หมายถึง พฤตกิรรมของคนใน 
องคก์รที่ยึดถือเป็นพฤตกิรรมรวม และมีการปฏิบัติกนัมาอย่างต่อเนื่องจนเกดิเป็นวัฒนธรรมขององค์กรนัน้ 

๕. คุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of work life) หมายถึง ความสัมพันธ์ขององคป์ระกอบ  
๓ ด้าน คือ สภาพการทำงาน (Work environment) การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee participation) 
และการคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ในการทำงาน (Humanization of work) ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กร
และพนักงานในการที่จะหาจุดที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจร่วมกันเพ่ือให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงาน
อย่างสูงที่สุด 

(๒) แนวคิดความสุขในการทำงานของ Diener 
Diener (อ้างถึงในจงจิต เลศวิบูลยมงคล, ๒๕๔๗ : ๒๖) มุง่อธิบายปัจจยัหรือ องค์ประกอบของ 
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ความสุขว่า คือ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในเป้าหมายหลักของชีวิต ตลอดจนประสบการณในชีวิต
เหล่านั้นเป็นอารมณ์ความรู้สึกด้านลบตํ่า คนที่มีความสุขเกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายอย่างที่แตกต่างกัน เช่น อายุ 
รายได ้สภาพแวดล้อม ที่ส่งผลต่อความต้องการของบุคคลให้เกดิความพึงพอใจในชีวิตนำมาซึ่งความสุข ดังนี้ 

๑. ความพงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลมีความพอใจในสิ่งทีต่นเอง 
เป็นและกระทำอยู่ มีความสมหวังกับเป้าหมายของชีวิตสอดคล้องกับความเป็นจริง สามารถกระทำได้ตามความ
ต้ังใจ สมเหตสมผล เข้าใจ และยอมรับสิ่งทีเ่กดิขึน้โดยไม่จําเป็นต้องปรับตัว 

๒. ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลไดก้ระทำในสิ่งทีต่นรัก 
และชอบพอใจกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการทำงาน มีความสุขเมื่องานที่กระทำสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
ตลอดจนงานทำให้เกดิคณุประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

๓. อารมณ์ทางบวก (Positive Effect) หมายถึง การที่บุคคลมคีวามรู้สึกเป็นสุขกับสิ่งที่ดี  
สนุกสนานกับการทำงาน ยิ้มแย้มสดใสกับการทำงาน เลื่อมใสศรัทธาในสิ่งที่ตนกระทํา รับรู้ถึงความงดงามและ
คุณประโยชนของงานทีก่ระทํา 

๔. อารมณ์ทางลบ (Negative Effect) หมายถึง การที่บุคคลมอีารมณ์ ความรู้สึกท่ีเป็นทกุข์กบั 
สิ่งไม่ดีที ่เกิดขึ้นในการทำงาน เช่น คับข้องใจ เบื่อหน่าย ไม่สบายใจเมื่อเห็น การกระทำที่ไม่ถูกต้อง อยาก
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึน้เพือ่สนองความต้องการของตนให้มีความสุข 

(๓) แนวคิดความสุขในการทำงานของ Manion ความสขในการทำงาน (Happiness at Work)  
ตามแนวคิดของ Manion (อ้างถึงใน ประทุมทิพย์  เกตุแก้ว, ๒๕๕๑ : ๓๙) หมายถึง ผลที่เกิดจากการเรียนรู้ซึ่ง
เป็นผลตอบสนองจากการกระทำทีส่ร้างสรรค์ของตนเอง มีการแสดงออกโดยการยิ้มหัวเราะมีความปลาบปลื้มใจ
ซึ่งจะนําไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยิ่งเป็นอารมณในทางบวกที่เกิดจากพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน เช่น การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานร่วมกัน    
การแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุและผล ส่งผลให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และผลจากการ
ประสบความสำเร็จในการทำงานทำให้แสดงอารมณ์ในทางบวก เช่น ความสุข สนุกสนาน ทําให้สถานที่ทํางาน
เป็นที่น่ารื่นรมย์ บุคลากรที่ปฏิบัติงานรวมกันด้วยความสุขจะทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในที่ทํางาน มีความรู้สกึท่ี
ดีต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความผูกพันในงาน ทำใหคงอยู่ในองค์การต่อไป ซึ่งมุ่งอธิบายด้วยองค์ประกอบของ 
ความสุข ๔ ด้าน ดังนี้  

๑. การติดต่อสัมพันธ์ (Connections) หมายถึง การรับรู้พืน้ฐานที่ทําให้เกดิความสัมพันธ์ของ 
บุคลากรในสถานที่ทํางาน โดยที่บุคลากรมารวมกันทำงานเกิดสังคมการทำงานขึ้น เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับ
บุคลากรที่ตนปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การสนทนาพูดคุยอย่างเป็นมิตร เกิดมิตรภาพ
ระหว่างปฏิบัติงานกับบุคลากรต่างๆ และความรู้สึกเป็นสุข ตลอดจนรับรู้ว่าได้อยู่ท่ามกลางเพ่ือนร่วมงานที่มี
ความรักและความปรารถนาดีต่อกนั 

๒. ความรักในงาน (Love of the Work) หมายถึง การรบัรู้ถึงความรู้สึกรัก และผูกพันอยา่ง 
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แน่นเหนียวกับงาน รับรู้ว่าตนมีพันธกิจในการปฏิบัติงานให้สําเร็จ มีความยินดีในสิงที่เป็นองค์ประกอบของงาน 
กระตือรือร้น ดีใจ เพลิดเพลินในการที่จะปฏิบัติงานและปรารถนาที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ รู้สึกเป็นสุข
เมือ่ได้ปฏิบัติงาน มีความภูมิใจที่ตนมหีนา้ที่รับผิดชอบในงาน 

๓. ความสำเร็จในงาน (Work Achievement) หมายถึง การรับรู้ว่าตนปฏิบัติงานไดบ้รรลุตาม 
เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยได้รับความสำเร็จในการทำงาน ได้รับมอบหมายให้ทํางานที่ท้าทายให้สําเร็จ มีอิสระใน
การทํางาน เกดิผลลัพธ์การทำงานไปในทางบวก ทําให้รู้สึกมีคุณค่าในชีวิต เกดิความภาคภูมิใจในการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงสิ่งตา่งๆ เพ่ือปฏิบัติงานให้สําเร็จ มีความกา้วหน้า และทำให้องคก์รเกิดการพัฒนา 

๔. การเป็นทีย่อมรับ (Recognition) หมายถึง การรับรู้ว่าตนเองได้รับการยอมรับและความ 
เชื่อถอืจากผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมงานได้รับรู้ถึงความพยายามเกี่ยวกบัเรื่องงานที่ได้ปฏิบัติของตนและได้รับการยอมรับ
จากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน ได้รับความคาดหวงที่ดีในการปฏิบัติงานและความไว้วางใจจากผู้ร่วมงาน 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ร่วมงานตลอดจนได้ใช้ความรู้อยา่งต่อเนื่อง 

จากองค์ประกอบทั้ง ๔ ประกอบดังกล่าว Manion (อ้างถึงในประทุมทิพย์  เกตแุก้ว, ๒๕๕๑ :  
๔๕) กล่าวว่า ความสุขในการทำงานมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารสามารถนำไปพิจารณาในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารงานที่ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรู้สึกอยากทำงาน จากสภาพแวดล้อมให้จูงใจอยากที่จะทำงานซึ่งมีผล
ให้บุคลากรเกิดความยินดีในงานที่ทำ มีส่วนร่วมในงานและเกิดความสุขในงานตามมา นอกจากนี้ Manion (อ้าง
ถึงในประทุมทิพย์ เกตุแก้ว, ๒๕๕๑ : ๔๒) กล่าวว่าความสุขเป็นพลังของอารมณ์ในทางบวก ความรู้สึกสดชื่นมี
ชีวิตชีวา ประสบการณ์ ความสุข ความสนุกสนานในการทำงานเป็นส่วนสำคัญในการทำงาน ผลที่ตามมาของ
ความสุขใน การทำงานคือผลงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ บุคลากรมีความตั้งใจปฏิบัติงานให้มีคุณค่าและ 
ประสิทธิภาพต่อไป 

(๔) แนวคิดความสขในการทำงานของ Gavin and Mason (อ้างถึงในประทุมทิพย์ เกตแุก้ว,  
๒๕๕๑ : ๔๐) กล่าวถึงความสุขว่า เป็นผลจากความรู้สึกภายในตนของแต่ละคน เป็นผลทำให้เกิดความรู้สึก
ทางบวก เช่น ชื่นชอบ พึง พอใจ ความสุขประกอบด้วย ๓ องคป์ระกอบ คือ 

๑. ความมีอิสระคือบุคคลมีความสามารถที่คิดและเลือกในสิ่งที่ต้องการ และอำนาจเสรีภาพใน 
การตัดสินใจ ทำให้ตนมีความพงพอใจในชีวิต สามารถควบคุมและกำหนดการกระทำของตนให้ตอบสนอง
ความสุขของตน 

๒. ความรู้เป็นผลสำคัญในการติดสินใจในสิ่งที่ต้องการได้ถูกตอ้ง รู้ว่า ควรใช้ความรู้อยา่งไร   
เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์และใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ มีการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนเกิดการยอมรับและ
ไว้วางใจจากบคุคลรอบขา้ง 

๓. ความสามารถเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแตล่ะบุคคล สามารถฝึกฝนได ้ด้วยการจัดอบรม 
ต่างๆ ให้เกดิความรู้ความชำนาญ ส่งเสริมใหเ้กดิวิสัยทัศน์และประสบการณ์ที่กว้างขวางข้ึน 
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๓.๒ ทฤษฎีการจูงใจและธำรงรักษา ของ Herzberg 
Herzberg ศึกษาถึงเรื่องราวการจูงใจ โดยเสนอว่า ปัจจัย ๒ อย่างที่มีผลต่อการจูงใจพนักงาน 

ให้ทำงาน คือ 
๑. Hygiene Factors หรือเรียกว่าปัจจัยอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องมีในการทำงาน ถ้าขาด 

ส่วนนี้ไป จะมีปัญหากับพนักงาน แต่ปัจจัยอนามัยนี้ไม่ได้เป็นปัจจัยที่จูงใจให้พนักงานอยากทำงานโดยตรง 
ประกอบด้วย 

๑.๑ เงินเดือนและสวัสดิการ (Salary and Benefits) 
๑.๒ การบังคับบัญชา (Supervision) 
๑.๓ สภาพการทำงาน (Work Condition) 
๑.๔ สถานภาพในการทำงาน (Status) 
๑.๕ ความมั่นคงในการทำงาน (Security) 
๑.๖ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (Relations) 
๑.๗ นโยบายต่าง ๆ ในการทำงาน (Policy) 

๒. Motivator Factors เป็นปัจจัยที่สามารถจูงใจพนักงานให้อยากทำงานได้ ซึ่งปัจจัย เหล่านี้ 
ประกอบไปด้วย 

๒.๑ ความสำเร็จในการทำงาน (Achievement) 
๒.๒ การได้รับความสำคัญ (Recognition) 
๒.๓ ความรับผิดชอบในงานที่ท้าทาย (Responsibility) 
๒.๔ ความน่าสนใจในของงาน (Task Interest) 
๒.๕ การเจริญเติบโตในการทำงาน (Growth) 

๓.๓ ทฤษฏีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร ของ Porter และ Smith 
Porter และ Smith (อ้างในเบญจมาภรณ์ นวลิมป์,๒๕๔๖) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรมี 

ความหมายใน ๓ ลักษณะ คือ 
๑. ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร เป็นลักษณะ 

ของบุคคลที่มีความเชื่อด้านทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร มีความผูกพันอย่างแท้จริงต่อค่านิยมและเป้าหมายของ
องค์กร พร้อมสนับสนุนกิจการขององค์กร ซึ่งเป็นเป้าหมายของตนด้วยมีความเชื่อว่าองค์กรนี้  เป็นองค์กรที่ดี
ที่สุดที่ตนเองจะทำงานด้วย ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

๒. ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์กร เป็นลักษณะที่ 
บุคลากรเต็มใจที่จะเสียสละอุทิศตน พยายามทำงานเต็มความสามารถ เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จบรรลุ
เป้าหมาย เกิดผลประโยชน์ต่อองค์กรและมีความห่วงใยต่อความเป็นไปขององค์กร 

๓. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร เป็นลักษณะที่ 
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บุคลากรแสดงความต้องการ และตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในองค์กรนี้ตลอดไป มีความจงรักภักดี ต่อองค์กร มีความ
ภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์กร และพร้อมที่จะบอกกับคนอื่นว่า ตนเป็นสมาชิกขององค์กร รู้สึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สนับสนุนและสร้างสรรค์องค์กรให้ดียิ่งขึ้น 

๓.๔ การแบ่งกลุ่มคน (Generational) 
Categories Baby Boomers Generation X Generation Y 

๑. ค่านิยมในการทำงาน • งานมาก่อน 
• ประสิทธิภาพ,คุณภาพ 
• แสวงหาความสำเร็จใน
ชีวิต 
• เริ่มกระด้างกระเดื่อง
กับผู้มีอำนาจ 

• ช่างสงสัย 
• เน้นความเป็นระบบ 
และทิศทางท่ีชัดเจน 
• ตนคือที่พ่ึงแห่งตน 

• ดื้อ เชื่อมั่นในตนเอง 
• เบื่อง่าย ชอบความท้า
ทาย 
• มุ่งเป้าหมาย 
• ทำหลายอย่าง 

๒. ค่านิยามของการ
ทำงาน 

• การผจญภัยที่ตื่นเต้น • ความท้าทายที่ยุ่งยาก 
• สัญญา (Contract) 

• เครื่องมือที่จะช่วยเติม
เต็มเป้าหมายบางอย่าง 

๓. สไตล์การทำงาน • ทำงานหนัก 
• ชอบอ้างหลักการ 
• ประชาธิปไตย แต่ไม่
ค่อยฟัง 

• เน้นความเป็นระบบ 
• หาเครื่องมือใหม่ ๆ มา 
ช่วยในการบริหารจัดการ 

• มีสไตล์เป็นของตนเอง 
• ใช้เทคโนโลย ี
• ทุกอย่างง่ายแค่เอ้ือม 
สัมผัส 

๔. การสื่อสาร • การพูดคุย • ต่อสายถึงกัน • E-mail / Voice Mail 
๕. ข้อความที่กระตุ้น
กำลังใจในการทำงาน 

• คุณคือคนที่เราต้องการ 
• คุณมีค่าสำหรับเรามาก 

• ลุยไปตามแบบของคุณ
เลย 
• ไม่ต้องพะวงกับ
กฎระเบียบนัก 

• คุณจะได้ทำงานกับ
เพ่ือนร่วมงานที่เจ๋ง ช่าง
คิดช่าง สร้างสรรค์ 

๖. รางวัล • การได้รับการ
กล่าวขวัญถึง 

• ความมีอิสระในการ 
ทำงาน 

• การได้รับมอบหมาย

งานที่สำคัญ 

๗. ชีวิตการทำงานและ
ครอบครัว 

• งานคือเงิน เงินคืองาน 
บันดาลสุข 
• งานคือชีวิต 

• ความสมดุลของงาน 
และครอบครัว 

• ชีวติที่สมดุล งาน 

และเล่น 

(ท่ีมา : เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคล นิสากร วรจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล 
ชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.) 

๓.๕ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการทำงาน ๑๒ ด้าน 
ปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการทำงาน ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ 

จำนวน ๗ ด้าน ดังนี้ 
๑. นโยบายและการบริหารงานขององค์กร 
๒. สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
๓. การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 

จำนวน ๕ ด้าน ดังนี้ 
๑. ความสำเร็จในการทำงาน 
๒. การได้รับการยอมรับ 
๓. ลักษณะงานที่ทำ 
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๔. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
๕. เงินเดือนและสวัสดิการ 
๖. ความม่ันคงในการทำงาน 
๗. ชีวิตส่วนตัว 

๔. ความรับผิดชอบในงาน 
๕. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

  
ปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการทำงาน เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการทำงานและเป็นปจัจัย

ที ่จะสามารถป้องกันการเกิดความไม่พึงพอใจในการทำงาน ได้แก่ นโยบายและการบริหารงาน การให้
ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ครอบคลุมด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย การป้องกันภัย อุปกรณ์การปฏิบัติงาน การพัฒนา/ฝึกอบรม การ
บริการและสวัสดิการ การติดต่อสื่อสาร ความมั่นคงในงาน และการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน 

ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ เป็นปัจจัยที่จะนาไปสู่ความพึงพอใจในการทำงาน ได้แก่ ความสำเร็จของงาน 
ลักษณะของงาน การยกย่องชมเชยหรือการยอมรับปริมาณงานที่รับผิดชอบ การกระจายอำนาจการตัดสินใจ 
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
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บทที่ ๔ 
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน 

ของบุคลากร อพวช. 
              

ตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ อพวช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ได้
มีการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน ประกอบด้วย ๗ กลยุทธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การบริหารจัดการอัตรากำลังรองรับโครงสร้างองค์กร 
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันตามภารกิจที่มุ่งเน้นสู่ความสำเร็จ 
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาและออกแบบระบบบริหารจัดการทุนมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างสุข สมดุล และคุณภาพชีวิตในการทำงาน 
กลยุทธ์ที่ ๕ การเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถนักทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมระบบการจัดการองค์ความรู้และสนับสนุนกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ ๗ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการให้บริการงานด้านทุนมนุษย์ 

    แบบเบ็ดเสร็จ 
ทั้งนี้ การเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร อพวช. ได้กำหนดไว้ในกลยุทธ์ที่ ๔ การ

สร้างสุข สมดุล และคุณภาพชีวิตในการทำงาน โดยแบ่งออกเป็นจำนวน ๕ โครงการ คือ 
 ๑. โครงการพัฒนาให้ อพวช. เป็นองค์กรแห่งความสุข 
 ๒. โครงการหลากความสุข ลดความทุกข์พนักงาน 
 ๓. โครงการออกแบบและพัฒนาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามกลุ่มบุคลากร 
 ๔. โครงการวิเคราะห์และประเมินระดับความสุของค์กร 
 ๕. โครงการจัดทำแผนและการประเมินความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
โดย อพวช. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร อพวช. 

เพื่อให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ กล
ยุทธ์ที่ ๔  และเพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร อพวช. มี
ความสมบูรณ์ และทราบถึงความต้องการของบุคลากรในองค์กร จึงมีการจัดทำแบบสำรวจ จำนวน ๒ ชุด ดังนี้ 

 ๑. การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กรของพนักงานและลูกจ้างองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยผลการสำรวจความผูกพันของพนักงานและ
ลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงข้อคำถามขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สามารถมาใช้ประโยชน์ และต่อยอดในการพัฒนาบุคลากร รวมถึงนำมา
พัฒนาการทำงานได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน ซึ่งปีที่ผ่านมาจะมีทั้งหมด  ๒๐ ด้าน 
ได้แก่ ท่านพอใจที่ได้ใช้ชีวิตการทำงานในองค์กรแห่งนี้ ท่านรู้สึกว่าปัญหาต่าง ๆ ขององค์กรคือปัญหาของท่าน 
ท่านชอบพูดถึงองค์กรของท่านในด้านดีกับบุคคลภายนอก ท่านรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ท่านรู้สึกผูกพัน
ทางจิตใจกับองค์กรที่ท่านทำงานอยู่ ท่านคิดว่าองค์กรนี้มีความหมายและความสำคัญสำหรับท่านมาก ท่านรู้สึก
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ว่ามีส่วนเป็นเจ้าขององค์กรที่ท่านทำงานอยู่ ท่านมีความสุขในการทำงานกับองค์กรนี้ แม้ว่าเงินเดือน และ
สวัสดิการจะไม่จูงใจเท่าที่ควร ท่านยังคงอยู่กับองค์กรนี้เพราะได้เงินเดือนเป็นค่าตอบแทนที่คุ้มค่า ท่านอยากจะ
อยู่กับองค์กรนี้เพราะได้รับสวัสดิการและผลประโยชน์ที่เหมาะสม ท่านคิดว่าหากลาออกจากองค์กรนี้ สิ่งสำคัญที่
ท่านต้องคำนึงถึงคือ งานใหม่หายากและค่าตอบแทนอาจไม่คุ้มค่า ท่านรู้สึกว่ามีทางเลือกน้อยเกินไปหากลาออก
จากองค์กรที่ทำงานอยู่ ท่านคิดว่าเป็นการไม่ถูกต้องหากจะลาออกจากองค์กรเพราะได้รับข้อเสนอจากองค์กรอ่ืน
ที่ดีกว่า ท่านยังคงมีความจงรักภักดีต่อองค์กรอยู่เสมอ ท่านคิดว่าท่านจะทำงานให้กับองค์กรของท่านตลอดชีวิต
เพียงองค์กรเดียว ท่านคิดว่าคนเราไม่จำเป็นต้องจงรักภักดีกับองค์กรของตนตลอดไป ท่านสามารถทำงานกับ
องค์กรอื่นได้ดีเช่นเดียวกันหากชนิดของงานคล้ายคลึงกัน ถ้าท่านลาออก ท่านจะเสียโอกาสหลายสิ่งหลายอย่าง 
ซ่ึงองค์กรอื่นอาจจะให้ท่านได้ไม่มากเท่านี้ ท่านพอใจมากที่จะใช้ชีวิตการทำงานที่องค์กรนี้ตลอดไป และท่านเต็ม
ใจที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพ่ือให้งานขององค์กรประสบความสำเร็จ 

และในปี ๒๕๖๔ จะมีทั้งหมด ๑๐ ด้าน ได้แก่ท่านมีความภูมิใจที่ทำงานใน อพวช. ท่านรู้สึกว่า 
ปัญหาต่าง ๆ ของ อพวช. คือปัญหาของท่าน ท่านมักจะพูดถึง อพวช. ในด้านดีกับบุคคลภายนอกเสมอ ท่านคิด
ว่ามีความเป็นส่วนหนึ่งของ อพวช. ท่านคิดว่า อพวช. มีความหมายและความสำคัญสำหรับท่านมาก ท่านมี
ความสุขในการทำงานที่ อพวช.  ท่านคิดว่าท่านจะทำงานให้กับ อพวช. จนเกษียณอายุ ท่านเต็มใจที่จะใช้ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์เพ่ือให้งานของ อพวช. ประสบความสำเร็จ ท่านเต็มใจที่จะทำงานนอกหนือจาก
หน้าที่ความรับผิดชอบหากได้รับมอบหมายเพิ่มเติม และท่านรู้สึกยินดีเสมอ หาก อพวช. มีความสำเร็จหรือมี
ชื่อเสียง เมื่อนำผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาพบว่า ระดับความผูกพันของพนักงาน
และลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (๓.๕๗) โดยด้านที่มีระดับความผูกพันมากที่สุด 
คือ ท่านเต็มใจที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพ่ือให้งานขององค์กรประสบความสำเร็จ 

 ผลการสำรวจความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (๓.๑๓) โดยด้านที่มีระดับความผูกพันมากที่สุด คือท่านเต็มใจที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์เพ่ือให้งานของ อพวช. ประสบความสำเร็จ 

  ๒. การสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของ อพวช. โดยจากผลการสำรวจ
ความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กร และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร อพวช. ส่งผล
ให้มีการกำหนดกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร อพวช. ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๖ ปัจจัย ดังนี้ 
  ปัจจัยที ่ ๑ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านสังคม การที ่ผู ้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสมี การ
ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน โดยปราศจากอคติในที่ทำงาน เกิดสัมพันธภาพที่ดี และมีบรรยากาศในการทำงานที่
เป็นมิตร ทำให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน 

ปัจจัยที ่๒ การเสริมสร้างความเป็นธรรม การมีความเป็นธรรมในการบริหารงาน มีการปฏิบัติ 
ต่อบุคลากรอย่างเหมาะสม ได้รับการเคารพสิทธิ ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน บรรยากาศ
ในการทำงานมีความเสมอภาคและมีความยุติธรรม 

ปัจจัยที ่๓ การเสริมสร้างความภาคภูมิใจในองค์กร ความรู้สึกของพนักงานที่มีความภาคภูมิใจ 
ในงานที่ปฏิบัติ หรือความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในองค์กร 

ปัจจัยที ่๔ การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ การที่พนักงานได้ปฏิบัติงานใน 
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เหมาะสม สถานที่ทำงานที่ไม่เสี่ยงอันตราย และไม่ส่งผลเสียหรือผลกระทบต่อ
สุขภาพของพนักงาน 

ปัจจัยที ่๕ การเสริมสร้างความสมดุลชีวิตงานและชีวิตส่วนตัว ภาวะที่บุคคลมีความสมดุล 



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๑๕ 

 

ในช่วงของชีวิต กล่าวคือ ทุกคนได้มีเวลาส่วนตัว เพ่ือผ่อนคลายความเครียดจากภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีเวลา
ให้ครอบครัวเพ่ือชีวิตที่ดีและเป็นสุข 

ปัจจัยที ่๖ การเสริมสร้างการพัฒนาความสามารถ ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสพัฒนาขีด 
ความสามารถของตนเองจากงานที่ปฏิบัติอยู ่ การได้รับการยอมรับจากการทำงาน การใช้ความสามารถที่
หลากหลาย และการปฏิบัติงานที่มีความท้าทาย 

จากการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กรของพนักงานและลูกจ้างองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของ อพวช.  ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ นำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร อพวช. ประจำปี 
๒๕๖๕ โดยมีกระบวนดำเนินงาน จำนวน ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาข้อมูลและประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา   
ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินงานและติดตามผลตามเป้าหมายที่กำหนด 
ขั้นตอนที่ ๕ สรุปผลและประเมินความสำเร็จการดำเนินงาน   

 ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร อพวช. มีการกำหนดกลยุทธ์ใน
การดำเนินงานออกเป็น จำนวน ๓ กลยุทธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างเสริมสภาพแวดล้อมและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
     สอดคล้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงาน ปัจจัยที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การเพ่ิมแรงจูงใจในการทำงาน 
     สอดคล้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงาน ปัจจัยที่ ๒ และ ๖ 

กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมคณุภาพชีวิตที่ดีการทำงาน 
     สอดคล้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงาน ปัจจัยที่ ๕ 

 โดยแต่ละกลยุทธ์มีการกำหนดหลักเกณ์และระดับตัวชี้วัด เพื่อใช้สำหรับการประเมินผลความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินงานตามโครงการ/กิจจรมมตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
อพวช. ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑ ระดับแรงจูงใจในการทำงาน (ร้อยละ ๗๕) 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ ระดับความสุขในการทำงาน (ร้อยละ ๗๕) 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ ระดับความผูกพันในการทำงาน (ร้อยละ ๗๕) 

 



   

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๑๖ 

 

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร อพวช. ประจำปี ๒๕๖๕ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินงาน หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กลยุทธ์ที่ ๑  การสร้างเสริม
สภาพแวดล้อมและภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร 

- กิจกรรมครบรอบวันสถาปนา อพวช. 
 
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 
 
- กิจกรรมทำบุญตักบาตร 
 
- กิจกรรมรับบริจาคโลหิต 
 
- กิจกรรมประมูลของโดยผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อ
สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมการให้ ดำเนินงาน
เพื่อสังคม (CSR) 
 
- กิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร 
 
- กิจกรรมการฉีดวัคซีน Covid-๑๙ ให้แก่ 
พนักงานและลูกจ้าง นกัเรียน และประชาชน 
 
- กิจกรรมการคัดแยกขยะรีไซเคิล (Recycle 
Day) 
 

๑ ครั้ง/ปี 
 

๑ ครั้ง/ปี 
 

๔ ครั้ง/ปี 
 

๑๒ ครั้ง/ปี 
 

๔ ครั้ง/ปี 
 
 
 

๔ ครั้ง/ปี 
 

๔ ครั้ง/ปี 
 
 

๑๒ ครั้ง/ปี 
 

 
 
 
 

 

           สบก. 
 

สบก. 
 

สบก. 
 

สบก. 
 

สส./สอก. 
 
 
 

สบก. 
 

สบก./คปอ. 
 
 

ศปท. 

กลยุทธ์ที่ ๒  การเพิ่มแรงจูงใจในการ
ทำงาน 

- กิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานและลูกจา้งดีเด่น
ประจำป ี
 
- การขอเครื่องราช อิสริยาภรณ์แก่ผู้บรหิาร 
อพวช. 
 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(KM) 

๑ ครั้ง/ปี 
 
 

๑ ครั้ง/ปี 
 

 
๒๐ กิจกรรม/ปี 

            กบ./สบก. 
 
 

กบ./สบก. 
 
 

สบก. 



   

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๑๗ 

 

 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินงาน หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- โครงการนักเรียนทุนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

๑ ครั้ง/ปี 
 

กบ./สบก. 
 

กลยุทธ์ที่ ๓  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดีการทำงาน 
 

- โครงการวางแผนการลงทุนในกองทุนสำรอง
เล้ียงชีพ 
 
- กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี 
 
- กิจกรรมออกกำลังกาย (แอโรบิคแดนซ์) 
 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์และห้องทำงาน 
 
- ฉีดพ่นยาฆา่เช้ือโรคในสถานที่ทำงาน 

๑ ครั้ง/ปี 
 
 

๑ ครั้ง/ปี 
 

๙๖ ครั้ง/ปี 
 

๑ ครั้ง/ปี 
 

๑๒ ครั้ง/ปี 
 

            กบ./สบก. 
 
 

กบ./สบก. 
 

ศปท. 
 

กส../สบก. 
 

คปอ. 



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๑๘ 

 

บทที่ ๕ 
การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม และรายงานผล 

              
 ๕.๑ การนำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร อพวช. ไปสู่การ
ปฏิบัติ  
  เพื่อให้ อพวช. มีแนวทางการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน จึงกำหนดแนวทางการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑.๑ อพวช. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากร อพวช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น เว็ปไซต์ อพวช. E-mail 
เป็นต้น 
  ๑.๒ หน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนฯ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   - จัดทำโครงการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร อพวช. ใน
ประเด็นที ่รับผิดชอบ โดยระบุกิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ ่มเป้าหมาย ตัวชี ้ว ัดของโครงการ และวิธีการ
ดำเนินงานตามรูปแบบของโครงการ 
   - ดำเนินการตามแผน ติดตาม รวบรวมข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานเป็น
รายปีให้ผู้บริหารทราบ 
  ๑.๓ ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ ผ่านการติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

  ๕.๒ การติดตามและรายงานผล 
  เพื่อให้การติดตามความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร อพวช. ที่ได้กำหนดไว้ให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ควรดำเนินการติดตามความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส และรายงานผลไปยังผู้บริหาร นอกจากนี้หน่วยงานที่
รับผิดชอบต้องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง 

 
 
 
 
 
 



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๑๙ 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๒๐ 

 

แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙ 

วิสัยทัศน์ 
“องค์กรแห่งความสุข” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสรมิขีดความสามารถสร้างบุคลากรมืออาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สรา้งความแข็งแกร่งการบริหารจัดการทุนมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาฟันเฟืองกลไกการขับเคลื่อนทุนมนุษย์ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมสูงขึ้น 
2. ศักยภาพและความสามารถของบุคลากรเป็นที่ยอมรับ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านทุนมนุษย์ที่สำคัญและจำเป็น 
4. ก้าวสู่การเป็น Strategic Partner ของนักทรัพยากรบุคคล 
5. เทคโนโลยีดิจิทัลด้านบริหารจัดการด้านทุนมนุษย์ที่ทันสมัย 
6. การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด 
๑. จำนวนรางวัล/ผลงานทางวิชาการ 
๒. ผลการประเมินศักยภาพของบุคลากร 
๓. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการทุนมนุษย์ 
๔. ระดับแรงจูงใจในการทำงาน 
๕. ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพนักทรัพยากรบุคคล 
๖. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ของ อพวช. 
๗. ความพึงพอใจของผู้รับบริการเทคโนโลยีดิจิทัลการจัดการทุนมนุษย์



   

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๒๑ 

 

 

 

 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

 

 
 

ประสิทธิผล 
 
 

 

 
คุณภาพบริการ 
 

 
 

 
ประสิทธิภาพ 

 
 

 

 
การพัฒนา

องค์กร 
 

 
 
 
 
 
 
  

เสริมขีดความสามารถสร้างบุคลากร 

มืออาชีพ 

สร้างความแข็งแกร่งการบริหารจัดการ 

ทุนมนุษย ์

พัฒนาฟันเฟืองกลไกการขับเคลือ่น 

ทุนมนุษย ์

 

 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมสูงขึ้น 
 

ศักยภาพและความสามารถของบุคลากรเป็นที่ยอมรับ 
 

พัฒนาระบบบริหารจดัการด้านทุนมนุษยท์ี่สำคญัและจำเป็น 

 

ก้าวสู่การเป็น Strategic Partner ของนักทรัพยากรบุคคล 

เทคโนโลยีดิจิทัลด้านบริหารจัดการด้านทุนมนุษย์ที่ทันสมัย 
 

การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ 
 

วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งความสุข 



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๒๒ 

 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ การบริหารจัดการอัตรากำลังรองรับโครงสร้างองค์กร  
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันตามภารกิจที่มุ่งเน้นสู่ความสำเร็จ 
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาและออกแบบระบบบริหารจัดการทุนมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างสุข สมดุล และคุณภาพชีวิตในการทำงาน 
กลยุทธ์ที่ ๕. การเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถนักทรัพยากรบุคคล  
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมระบบการจัดการองค์ความรู้และสนับสนุนกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ ๗ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการให้บริการงานด้านทุนมนุษย์แบบ  
               เบ็ดเสร็จ 

โครงการภายใต้กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การบริหารจัดการอัตรากำลังรองรับโครงสร้างองค์กร 
1. โครงการวิเคราะห์อัตรากำลังระยะยาว 
2. โครงการบริหารจัดการโครงสร้างแบบ MATRIX 
3. โครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการสมรรถนะของอาสาสมัคร  

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันตามภารกิจที่มุ่งเน้นสู่ความสำเร็จ 
1. โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด  การผลิตสื่อ การ

ออกแบบ และการซ่อมบำรุง 
2. โครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ ทุกส่วนงาน 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Training Roadmap)  
4. โครงการพัฒนารายบุคคลสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ (Individual Development Plan) 
5. โครงการ E-Learning สำหรับบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาและออกแบบระบบบริหารจัดการทุนมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ  
1. โครงการแผนกลยุทธ์ด้านทุนมนุษย ์(Strategic planning)  
2. โครงการแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) 
3. โครงการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ตามการปรับโครงสร้างองค์กร 
4. โครงการเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career planning) 
5. โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual Evaluation) 
6. โครงการพัฒนาพจนานุกรมสมรรถนะตามการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร 
7. โครงการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management)   
8. โครงการวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะ (Gap Competency) เพื่อการพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างสุข สมดุล และคุณภาพชีวิตในการทำงาน  
1. โครงการพัฒนาให้ อพวช. เปน็องค์กรแห่งความสุข 

 ๑.๑ กิจกรรมสร้างความสุขของบุคลากรในองค์กร 



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๒๓ 

 

 ๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมให้ อพวช. เป็นที่ทำงานน่าอยู่ 
2. โครงการหลากความสุข ลดความทุกข์พนักงาน 
3. โครงการออกแบบและพัฒนาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามกลุ่มบุคลากร 
4. โครงการวิเคราะห์และประเมินระดับความสุของค์กร 
5. โครงการจัดทำแผนและการประเมินความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ ๕. การเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถนักทรัพยากรบุคคล  
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักทรัพยากรบุคคลให้เป็น Strategic Partner หรือ Internal 

Consult 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนา Line Manager เป็น HR Manager 

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมระบบการจัดการองค์ความรู้และสนับสนุนกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม 
1. โครงการยกระดับระบบการจัดการองค์ความรู ้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
2. โครงการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. โครงการ Business Innovation Award  

กลยุทธ์ที่ ๗ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการให้บริการงานด้านทุนมนุษย์แบบ
เบ็ดเสร็จ 

1. โครงการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. โครงการพัฒนาระบบบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (ERP phase ๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๒๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๒๕ 

 

รายละเอียดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดและโครงการ 
(กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างสุข สมดุล และคุณภาพชีวิตในการทำงาน) 

 รายการ หน่วยนับ 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

       ตัวชี้วัด 
 จำนวนรางวัล/ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๖ ๑๘ สพว/สพธ/ศพช 
 ผลการประเมินศักยภาพของบุคลากร ร้อยละ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ สบก/ทุกสำนัก 
 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการทุนมนุษย ์ ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ สบก 
 ระดับแรงจูงใจในการทำงาน ร้อยละ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ สบก/ทุกสำนัก 
 ระดับความสำเร็จของการเสริมสรา้งศักยภาพนักทรัพยากรบคุคล ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ สบก 
 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ของ อพวช. ร้อยละ ๕๐ ๗๐ ๑๐๐   ทุกสำนัก 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการเทคโนโลยดีิจิทัลการจดัการทุนมนุษย ์ ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๘๕ สบก/สวส 

       โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ ๑ การบริหารจัดการอัตรากำลังรองรับโครงสร้างองค์กร        

 โครงการวิเคราะห์อัตรากำลังระยะยาว ร้อยละ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ สบก/ทุกสำนัก 

 โครงการบริหารจัดการโครงสร้างแบบ MATRIX ร้อยละ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ สบก/ทุกสำนัก 

 โครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการสมรรถนะของอาสาสมัคร  ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ สบช 

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันตามภารกิจที่มุ่งเน้นสูค่วามสำเร็จ        

 โครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ ทุกส่วน
งาน 

ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ สบก/ทุกสำนัก 

 โครงการพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Training Roadmap)  ร้อยละ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ สบก/ทุกสำนัก 

 โครงการพัฒนารายบุคคลสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ (Individual Development Plan) ร้อยละ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ สบก/ทุกสำนัก 



   

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๒๖ 

 

 รายการ หน่วยนับ 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

 โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การผลติสื่อ การ
ออกแบบ และการซ่อมบำรุง 

ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ สบก/ทุกสำนัก 

 โครงการ E-Learning สำหรับบุคลากร ร้อยละ   ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ สบก/ทุกสำนัก 

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาและออกแบบระบบบริหารจดัการทุนมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ        

 โครงการแผนกลยุทธด์้านทุนมนุษย์ (Strategic planning)  ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ สบก 

 โครงการแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ สบก/ทุกสำนัก 

 โครงการจดัทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ตามการปรับโครงสร้างองค์กร ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ สบก 

 โครงการเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career planning) ร้อยละ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ สบก/ทุกสำนัก 

 โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual Evaluation) ร้อยละ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ สบก/ทุกสำนัก 

 โครงการพัฒนาพจนานุกรมสมรรถนะตามการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ สบก/ทุกสำนัก 

 โครงการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management)   ร้อยละ   ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ สบก/ทุกสำนัก 

 โครงการวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะ (Gap Competency) เพื่อการพัฒนา ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ สบก/ทุกสำนัก 

กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างสุข สมดุล และคุณภาพชีวิตในการทำงาน         

 โครงการพัฒนาให้ อพวช. เป็นองค์กรแห่งความสุข ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ สบก/ทุกสำนัก 

       กิจกรรมสร้างความสุขของบุคลากรในองค์กร จำนวน
กิจกรรม 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐  

       กิจกรรมส่งเสริมให้ อพวช. เป็นท่ีทำงานน่าอยู่ จำนวน
กิจกรรม 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐  

 โครงการหลากความสุข ลดความทุกข์พนักงาน ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ สบก/ทุกสำนัก 

 โครงการออกแบบและพัฒนาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามกลุม่บุคลากร ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ สบก 

 โครงการวิเคราะห์และประเมินระดับความสุของค์กร ร้อยละ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ สบก 



   

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๒๗ 

 

 รายการ หน่วยนับ 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

 โครงการจดัทำแผนและการประเมินความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ คณะทำงานฯ 

กลยุทธ์ที่ ๕. การเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถนักทรัพยากรบุคคล        

 โครงการพัฒนาศักยภาพนักทรัพยากรบุคคลใหเ้ป็น Strategic Partner หรือ Internal 
Consult 

ร้อยละ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๑๐๐ สบก 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนา Line Manager เป็น HR Manager ร้อยละ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๑๐๐ สบก/ทุกสำนัก 

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสรมิระบบการจดัการองค์ความรู้และสนับสนุนกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม       

 โครงการยกระดับระบบการจดัการองค์ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ร้อยละ ๕๐ ๗๐ ๑๐๐   ทุกสำนัก 

 โครงการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร ์ จำนวน
นวัตกรรม 

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ศพช./ทุกสำนัก 

 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ จำนวน
กิจกรรม 

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ทุกสำนัก 

 โครงการ Business Innovation Award  ร้อยละ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ทุกสำนัก 

กลยุทธ์ที่ ๗ การพัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการงานด้านทุนมนุษย์แบบเบด็เสร็จ      

 โครงการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ สวส 

 โครงการพัฒนาระบบบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ สวส/สบก 

 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล  
(ERP phase ๒) 

ร้อยละ ๑๐๐     สวส/สบก 

 

 



   

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๒๘ 

 

“ร่าง” แผนปฏิบัติการการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๕ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมขีดความสามารถสร้างบุคลากรมืออาชีพ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
การบริหาร
จัดการ
อัตรากำลัง
รองรับ
โครงสร้าง
องค์กร 

โครงการวิเคราะห์อัตรากำลังระยะยาว ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินการ
วิเคราะห์
อัตรากำลังระยะ
ยาว 

ร้อยละ ๕๐             - จักรี/ผอ.
กบ.

คณะทำงา
น 

๑. ศกึษาและรวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวข้องในการ
วิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง 
 

ร้อยละ ๑๕             

๒. สำรวจขอ้มูลกระบวนการทำงานของสำนัก/
ศูนย์ 

ร้อยละ ๑๕             

๓. วิเคราะห์และสรุป พร้อมกำหนดความ
ต้องการอัตรากำลังของแต่ละสำนัก/ศูนย์ 
 

ร้อยละ ๑๕             

๔. จัดทำร่างผลการวิเคราะห์อัตรากำลังระยะ
ยาว เสนอต่อคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย ์
 

ร้อยละ ๕             

โครงการบริหารจัดการโครงสร้างแบบ MATRIX ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินการ
บริหารจัดการ
โครงสร้างแบบ 
MATRIX 

ร้อยละ ๘๐             - ธนกร/ 
ผอ.กบ./
คณะทำงา

น 
สำนัก/ศูนย ์

๑. ศึกษาข้อมูล วิเคราะห ์และจัดทำแบบสำรวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
โครงสร้างองค์กรใหม่ 

ร้อยละ ๒๐             

๒. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรร่วมตอบ
แบบสำรวจ 

ร้อยละ ๑๐             

๓. สรุปผลและวิเคราะห์แบบสำรวจ ร้อยละ ๑๐             



   

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๒๙ 

 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔. นำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรใหม่ ต่อ
คณะกรรมการบริหาร อพ. 

ร้อยละ ๒๐             

๕. ดำเนินการจัดทำแผนฯ/โครงการ/กจิกรรม 
 

ร้อยละ ๒๐             

โครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการสมรรถนะของ
อาสาสมัคร 

ระดับความสำเร็จใน
การพัฒนาแผน
บริหารจัดการ
สมรรถนะของ
อาสาสมัคร 

ระดับ ๕             - สบช. 

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการสมรรถนะของ
อาสาสมัคร 

ระดับ ๑             

๒. มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ ๒๕ ระดับ ๒             

๓. มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ ๕๐ ระดับ ๓             

๔. มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ ๗๕ ระดับ ๔             

๕. มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับ ๕             

กลยุทธ์ที่ ๒ 
การพัฒนา
ศักยภาพใน
การแข่งขัน
ตามภารกจิที่
มุ่งเน้นสู่
ความสำเร็จ 

โครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการสมรรถนะและ
ศักยภาพของบุคลากรทกุระดับ ทกุส่วนงาน 

ระดับความสำเร็จใน
การบริหารจัดการ
สมรรถนะและ
ศักยภาพของ
บุคลากรทุกระดับ 
ทุกส่วนงาน 

ระดับ ๕             - อาภารัตน์/
ผอ.กบ./

คณะทำงา
น/สำนัก/

ศูนย์ 

๑. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามหลัก
สมรรถนะ/ศักยภาพ แลว้เสร็จ 

ระดับ ๑             
๒. มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ ๒๕ ระดับ ๒             
๓. มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ ๕๐ ระดับ ๓             
๔. มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ ๗๕ ระดับ ๔             
๕. มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับ ๕             



   

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๓๐ 

 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Training 
Roadmap) 

ระดับความสำเร็จใน
การพัฒนาบุคลากร
ระยะยาว 
(Training 
Roadmap) 

ร้อยละ ๘๐             - ...../ผอ.
กบ./

สำนัก/
ศูนย์ 

๑. พัฒนาความรู้และทักษะด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว 

ร้อยละ ๒๐             
๒. ศึกษาข้อมูลและจัดทำรา่งคู่มือการพฒันา
บุคลากรระยะยาว 

ร้อยละ ๒๐             
๓. นำเสนอร่างคู่มือการพัฒนาบุคลากรระยะยาว 
ต่อคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย ์

ร้อยละ ๒๐             
๔. รวบรวมผลการประเมินการพัฒนาทกัษะ
บุคลากรฯ ประจำป ี

ร้อยละ ๒๐             
โครงการพัฒนารายบุคคลสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
(Individual Development Plan) 

ระดับความสำเร็จใน
การพัฒนา
รายบุคคลสำหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑ 
(Individual 
Development 
Plan) 

ร้อยละ ๘๐             ๑,๐๐๐,๐๐๐ อาภารัตน์/
ผอ.กบ./

คณะทำงา
น/สำนัก/

ศูนย์ 

๑. พัฒนาความรู้และทักษะด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคลสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ 

ร้อยละ ๒๐             

๒. ศึกษาข้อมูลและจัดทำรา่งคู่มือการพฒันา
รายบุคคลสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ 

ร้อยละ ๒๐             

๓. นำเสนอร่างคู่มือการพัฒนารายบุคคลสำหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑ ต่อคณะกรรมการบริหารทุน
มนุษย ์

ร้อยละ ๒๐             

๔. รวบรวมผลการประเมินการพัฒนาทกัษะ
บุคลากรฯ ประจำป ี

ร้อยละ ๒๐             

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิชาการ ด้าน
บริหารธุรกิจ การตลาด การผลิตสื่อ การ
ออกแบบ และการซ่อมบำรุง 

ระดับความสำเร็จใน
การพัฒนาทักษะ
บุคลากรด้าน
วิชาการ ด้าน
บริหารธุรกิจ 

ระดับ ๕             - ...../ผอ.
กบ./

สำนัก/
ศูนย์ ๑. จัดทำแผนการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

แล้วเสร็จ 
ระดับ ๑             



   

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๓๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒. มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ ๒๕ การตลาด การผลิต
สื่อ การออกแบบ 
และการซ่อมบำรุง 

ระดับ ๒             
๓. มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ ๕๐ ระดับ ๓             
๔. มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ ๗๕ ระดับ ๔             
๕. มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับ ๕             



   

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๓๒ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งของการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอ

บ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
การพัฒนาและ
ออกแบบ
ระบบบริหาร
จัดการทุน
มนุษย์ให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการแผนกลยุทธ์ดา้นทุนมนุษย ์(Strategic 
planning) 

ระดับความสำเร็จใน
การทบทวนและ
ปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์ด้านทุนมนุษย์
(Strategic 
planning) 

ร้อยละ 
๑๐๐             - ผู้ชำนาญก

าร/ผอ.
กบ./

คณะทำงา
น/สำนัก/

ศูนย์ 

๑. สรุปข้อมูลและผลการดำเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมา 

ร้อยละ ๒๕             
๒. จัดทำร่างแผนกลยุทธ์ด้านทุนมนษุย ์ ร้อยละ ๒๕             
๓. เสนอร่างแผนกลยุทธ์ดา้นทุนมนุษย ์ต่อ
คณะทำงานฯ เพื่อปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม  

ร้อยละ ๒๕             
๔. จัดทำแผนกลยุทธ์ดา้นทุนมนุษยป์ระจำป ี ร้อยละ ๒๕             
โครงการแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession 
Plan) 

ระดับความสำเร็จใน
การดำเนินงานตาม
แผนฯ 

ร้อยละ 
๑๐๐             ๑๐๐,๐๐๐ ธนกร./ผอ.

กบ.
คณะทำงา
น/สำนัก/

ศูนย์ 

๑. ดำเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ สรรหาและ
คัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง 

ร้อยละ ๒๕             
๒. ดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
และจัดทำบัญชีผู้สืบทอดตำแหน่ง 

ร้อยละ ๒๕             
๓. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของสืบทอด
ตำแหน่ง 

ร้อยละ ๒๕             
๔. ดำเนินการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง และ
คัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง 

ร้อยละ ๒๕             
โครงการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job 
Description) ตามการปรับโครงสร้างองค์กร 

ระดับความสำเร็จใน
การจัดทำคำ
บรรยายลักษณะ
งาน (Job 
Description) ตาม

ร้อยละ 
๑๐๐             - ธนกร/ผอ.

กบ.
คณะทำงา
น/สำนัก/

ศูนย์ 

๑. ดำเนินการสำรวจลักษณะงานตามการปรับ
โครงสร้างองค์กร 

ร้อยละ ๒๕             
๒. ดำเนินการกำหนดรหัสคำบรรยายลกัษณะ
งาน 

ร้อยละ ๒๕             



   

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๓๓ 

 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอ

บ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓. ดำเนินการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน การปรับโครงสร้าง
องค์กร 

ร้อยละ ๒๕             
๔. ดำเนินการจัดทำรายงานคำบรรยายลักษณะ
งานฉบับสมบูรณ ์

ร้อยละ ๒๕             
โครงการเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career planning) 

ระดับความสำเร็จใน
การดำเนินงานตาม
เส้นทาง
ความก้าวหนา้ใน
สายอาชพี (Career 
planning) 

ร้อยละ ๕๐             - ...../ผอ.
กบ.

คณะทำงา
น/สำนัก/

ศูนย์ 

๑. จัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพี ร้อยละ ๑๕             
๒. ศึกษาข้อมูลและจัดทำรา่งแผนเส้นทาง
ความก้าวหนา้ในสายอาชีพ 

ร้อยละ ๑๕             
๓. นำเสนอร่างแผนเส้นทางความกา้วหน้าในสาย
อาชีพ ตอ่คณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ 

ร้อยละ ๑๐             
๔. รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนเส้นทาง
ความก้าวหนา้ในสายอาชีพประจำป ี

ร้อยละ ๑๐             
โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล (Individual Evaluation) 

ระดับความสำเร็จใน
การพัฒนาระบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
(Individual 
Evaluation) 

ร้อยละ ๕๐             - ทิพยดา/
ผู้ชำนาญก

าร/
คณะทำงา
น/สำนัก/

ศูนย์ 

๑. สำนัก/ศูนย์จัดส่งตัวชีว้ัดการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 

ร้อยละ ๑๕             
๒. นำเสนอร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคลของสำนัก/ศูนย์ ตอ่
คณะกรรมการบริหารทุนมนุษยพ์ิจารณา 

ร้อยละ ๑๕             
๓. จัดทำตัวชีว้ัดการประเมินผลการปฏบิัติงาน
รายบุคคล 

ร้อยละ ๑๐             
๔. ประเมินผลการปฏบิัติงานตามตัวชีว้ดั
รายบุคคลประจำป ี(๒ ครั้งต่อปี) 

ร้อยละ ๑๐             
โครงการพัฒนาพจนานกุรมสมรรถนะตามการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร 

ระดับความสำเร็จใน
การพัฒนา
พจนานุกรม
สมรรถนะตามการ

ร้อยละ 
๑๐๐             - ธนกร./ผอ.

กบ.
คณะทำงา๑. กำหนดสมรรถนะประจําตาํแหน่ง 

(Functional competency) แล้วเสร็จ 
ร้อยละ ๒๕             



   

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๓๔ 

 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอ

บ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒. จัดทำร่างพจนานุกรมสมรรถนะ ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กร 

ร้อยละ ๒๕             น/สำนัก/
ศูนย์ 

 
 
 
 
 

๓. นำเสนอร่างพจนานกุรมสมรรถนะ ตอ่
คณะกรรมการบริหารทุนมนุษยพ์ิจารณา 
 

ร้อยละ ๒๕             
๔. เผยแพร่ให้บุคลากรใน อพ. ทราบ ร้อยละ ๒๕             
โครงการวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะ (Gap 
Competency) เพื่อการพัฒนา 

ระดับความสำเร็จใน
การวิเคราะห์
ช่องว่างสมรรถนะ 
(Gap 
Competency) 
เพื่อการพัฒนา 

ร้อยละ 
๑๐๐       

 

      - อาภารัตน์/ 
ผอ.กบ./

คณะทำงา
น/สำนัก/

ศูนย์ 

  

๑. จัดทำแบบฟอร์ม/ระบบการประเมิน เพื่อ
เผยแพร่ให้ ผอ.สำนกั/ศูนย์ ดำเนินการประเมิน 

ร้อยละ ๒๕               
๒. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินให้ ผอ.
สำนัก/ศูนย์ทราบ 

ร้อยละ ๒๕               
๓. กำหนดหลักสูตรที่จำเป็นในการพัฒนา
รายบุคคล 

ร้อยละ ๒๕               
๔. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามหลกัสตูรท่ี
กำหนด 

ร้อยละ ๒๕               
กลยุทธ์ที่ ๔ 
การสร้างสุข 
สมดุล และ
คุณภาพชีวิตใน
การทำงาน 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาให้ อพวช. เป็นองค์กรแห่ง
ความสุข 
  

ระดับความสุขของ
บุคลากรในการ
ทำงาน 

ระดับ ๕ 
 

๑๐ 
กิจกรรม 

 
๑๐ 

กิจกรรม 

 
 

           
 

 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 

จักรี/ผอ.
กบ.

คณะทำงา
น/สำนัก/

ศูนย์ 

๑. ระดับความสุข ≤ ๖๐ ระดับ ๑             
๒. ระดับความสุข ๖๑ - ๗๐ ระดับ ๒             



   

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๓๕ 

 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอ

บ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓. ระดับความสุข ๗๑ – ๘๐ ระดับ ๓             
๔. ระดับความสุข ๘๑ – ๙๐ ระดับ ๔             
๕. ระดับความสุข ๙๑ - ๑๐๐ ระดับ ๕             
โครงการหลากความสุข ลดความทกุข์พนักงาน ระดับความสำเร็จใน

การหลากความสุข 
ลดความทุกข์
พนักงาน 

ระดับ ๕ 
             - ...../ผอ.

กบ.
คณะทำงา
น/สำนัก/

ศูนย์ 

๑. จัดทำแผนเพิ่มความสุข ลดความทุกข์ในการ
ทำงาน 

ระดับ ๑             
๒. มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ ๒๕ ระดับ ๒             
๓. มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ ๕๐ ระดับ ๓             
๔. มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ ๗๕ ระดับ ๔             
๕. มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับ ๕             
โครงการออกแบบและพัฒนาผลตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ตามกลุ่มบุคลากร 

ระดับความสำเร็จใน
การออกแบบและ
พัฒนาผลตอบแทน
และสิทธิประโยชน์
ตามกลุ่มบุคลากร 

ร้อยละ 
๑๐๐             - ธนกร./ผอ.

กบ. 
๑. ศึกษาข้อมูล วิเคราะห ์และจัดทำ
แบบสอบถามการพัฒนาผลตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน ์

ร้อยละ ๒๕             
๒. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรร่วมตอบ
แบบสอบถามการพัฒนาผลตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน ์

ร้อยละ ๒๕             
๓. สรุปผลและวิเคราะห ์การตอบแบบสอบถาม
การพัฒนาผลตอบแทนและสิทธปิระโยชน์ 

ร้อยละ ๒๕             



   

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๓๖ 

 

 

 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอ

บ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔. กำหนดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
ผลตอบแทนและสิทธปิระโยชน ์

ร้อยละ ๒๕             
โครงการวิเคราะห์และประเมินระดับความสุข
องค์กร 

ระดับความสำเร็จใน
การวิเคราะห์และ
ประเมินระดับ
ความสุของค์กร 

ร้อยละ ๗๕             - ธนกร./ผอ.
กบ. 

๑. ศึกษาข้อมูล วิเคราะห ์และจัดทำ
แบบสอบถามประเมินระดับความสขุองค์กร 

ร้อยละ ๑๕             
๒. จัดทำแบบสอบถามประเมินระดับความสุข
องค์กร 

ร้อยละ ๑๕             
๓. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรร่วมตอบ
แบบสอบถามประเมินระดับความสขุองค์กร 

ร้อยละ ๑๕             
๔. สรุปผลและวิเคราะห ์การตอบแบบสอบถาม
ประเมินระดับความสุของค์กร 

ร้อยละ ๑๕             
๕. กำหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา และ
ส่งเสริมความสุขในองค์กร 

ร้อยละ ๑๕             
โครงการจัดทำแผนและการประเมินความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ระดับความสำเร็จใน
การจัดทำแผนและ
การประเมินความ
ปลอดภัย อาชวีอ
นามัย และ
สภาพแวดล้อม 

ร้อยละ 
๑๐๐             - คณะ

ทำงานฯ 
๑. ศึกษาข้อมูลและผลการดำเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมา พร้อมทั้งสรุปผลการศึกษา 

ร้อยละ ๒๕             
๒. ปรับปรุงมาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับทุกส่วนงาน  

ร้อยละ ๒๕             
๓. เสนอร่างมาตรการและแนวปฏิบัติ ตอ่
คณะทำงานฯ เพื่อปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม  

ร้อยละ ๒๕             
๔. จัดทำแผนและการประเมินความปลอดภัย อา
ชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม พร้อมทัง้เผยแพร่  

ร้อยละ ๒๕             



   

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๓๗ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาฟันเฟืองกลไกการขับเคลื่อนทุนมนุษย์ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กลยุทธ์ที่ ๕. 
การเสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความสามารถ
นักทรัพยากร
บุคคล 

โครงการพัฒนาศักยภาพนกัทรัพยากรบคุคลให้
เป็น Strategic Partner หรือ Internal 
Consult 

ระดับความสำเร็จใน
การพัฒนา
ศักยภาพนัก
ทรัพยากรบุคคลให้
เป็น Strategic 
Partner หรือ 
Internal Consult 

ร้อยละ ๗๕             ๑๐๐,๐๐๐ อาภารัตน์/ 
ผอ.กบ. 

๑. ประเมินศักยภาพนักทรพัยากรบุคคล
รายบุคคล และสรุปผลการประเมิน 

ร้อยละ ๒๕             
๒. จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพนักทรพัยากร
บุคคล 

ร้อยละ ๒๕             
๓. ดำเนินการตามแผนการพัฒนาศักยภาพนัก
ทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละ ๒๕             
๔. ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาศักยภาพ
นักทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละ ๒๕             
โครงการส่งเสริมและพัฒนา Line Manager 
เป็น HR Manager 

ระดับความสำเร็จใน
การส่งเสริมและ
พัฒนา Line 
Manager เป็น HR 
Manager 

ร้อยละ ๗๕   • 
  • 

  • 
  • ๕๐๐,๐๐๐ อาภารัตน์/ 

ผอ.กบ./
สำนัก/
ศูนย์ 

๑. ศึกษาข้อมูลและแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนา Line Manager เป็น HR Manager 

ร้อยละ ๒๐             
๒. ประเมินความรู้ความเขา้ใจของ Line 
Manager ในการเป็น HR Manager 

ร้อยละ ๒๐             
๓. สรุปผลการประเมิน และวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
การประเมิน 

ร้อยละ ๒๐             
๔. จัดทำแผนการการส่งเสริมและพัฒนา Line 
Manager เป็น HR Manager 

ร้อยละ ๑๕             
กลยุทธ์ที่ ๖ 
ส่งเสริมระบบ
การจัดการองค์
ความรู้และ
สนับสนุน

โครงการยกระดับระบบการจัดการองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและความ
หลากหลายทางชวีภาพ 

จำนวนการจัด
กิจกรรม 
 

๒๐ 
กิจกรรม             - ผอ.กบ./

คณะ
ทำงานฯ 

๑. ดำเนินการจัดโครงการยกระดับระบบการ
จัดการองค์ความรู้ฯ จำนวน ๕ กิจกรรม 

๕ กิจกรรม             



   

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๓๘ 

 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กระบวนการ
คิดเชิง
นวัตกรรม 

๒. ดำเนินการจัดโครงการยกระดับระบบการ
จัดการองค์ความรู้ฯ จำนวน ๕ กิจกรรม 

๕ กิจกรรม             
๓. ดำเนินการจัดโครงการยกระดับระบบการ
จัดการองค์ความรู้ฯ จำนวน ๕ กิจกรรม 

๕ กิจกรรม             
๔. ดำเนินการจัดโครงการยกระดับระบบการ
จัดการองค์ความรู้ฯ จำนวน ๕ กิจกรรม 

๕ กิจกรรม             
โครงการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ 

ระดับความสำเร็จใน
การพัฒนา
นวัตกรรมการ
สื่อสาร
วิทยาศาสตร์ 

จำนวน ๔
นวัตกรรม             - ...../ผอ.

กบ.ศพช./
สำนัก/
ศูนย์ 

๑. ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ และประชาสัมพันธ ์จำนวน ๑ 
นวัตกรรม  

จำนวน ๑
นวัตกรรม             

๒. ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ และประชาสัมพันธ ์จำนวน ๑ 
นวัตกรรม 

จำนวน ๑
นวัตกรรม             

๓. ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ และประชาสัมพันธ ์จำนวน ๑ 
นวัตกรรม 

จำนวน ๑
นวัตกรรม             

๔. ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ และประชาสัมพันธ ์จำนวน ๑ 
นวัตกรรม 

จำนวน ๑
นวัตกรรม             

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ จำนวนการจัด
กิจกรรม 
 

๒๐ 
กิจกรรม             - ผอ.กบ./

คณะ
ทำงานฯ ๑. ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จำนวน ๕ กจิกรรม 
๕ กิจกรรม             

๒. ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จำนวน ๕ กจิกรรม 

๕ กิจกรรม             
๓. ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จำนวน ๕ กจิกรรม 

๕ กิจกรรม             



   

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๓๙ 

 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔. ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จำนวน ๕ กจิกรรม 

๕ กิจกรรม             
โครงการ Business Innovation Award ระดับความสำเร็จใน

โครงการ 
Business 
Innovation 
Award 

ร้อยละ ๖๐             - ...../ผอ.
กบ./

สำนัก/
ศูนย์ 

 
 
 
 
 
 

 

๑. ศึกษาข้อมูลและกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานโครงการ Business Innovation 
Award 

ร้อยละ ๑๕             
๒. จัดทำร่างแผนและแนวทางการดำเนนิงาน
โครงการ Business Innovation Award 

ร้อยละ ๑๕             
๓. เสนอร่างแผนและแนวทางการดำเนนิงาน ต่อ
คณะทำงานฯ เพื่อปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม 

ร้อยละ ๑๕             
๔. จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ Business 
Innovation Award 

ร้อยละ ๑๕             
กลยุทธ์ที่ ๗ 
การพัฒนา
ระบบ
เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนการ
ให้บริการงาน
ด้านทุนมนุษย์
แบบเบ็ดเสร็จ 

โครงการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับผลการพัฒนา
องค์กรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ระดับ ๕             - ...../ 
ผอ.กบ./

สวส. ๑. จัดทำแผนการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ระดับ ๑             
๒. มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ ๒๕ ระดับ ๒             
๓. มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ ๕๐ ระดับ ๓             
๔. มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ ๗๕ ระดับ ๔             
๕. มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับ ๕             
โครงการพัฒนาระบบบุคลากรด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ระดับผลการพัฒนา
ระบบบุคลากรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ระดับ ๕             - ทิพยดา/ 
ผอ.กบ./

สวส. ๑. จัดทำแผนการพัฒนาระบบบุคลากรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ระดับ ๑             



   

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๔๐ 

 

 

 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒. มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ ๒๕ ระดับ ๒             
๓. มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ ๕๐ ระดับ ๓             
๔. มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ ๗๕ ระดับ ๔             
๕. มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับ ๕             
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล (ERP phase ๒) 

ระดับความสำเร็จใน
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล 
(ERP phase ๒) 

ร้อยละ 
๑๐๐             ๕๐๐,๐๐๐ 

(เพิ่มเติมจาก 
phase ๒) 

ทิพยดา/ 
ผอ.กบ./

สวส. ๑. จัดส่งข้อมูลและหารือร่วมกบัผู้พัฒนาระบบ 
เพื่อออกแบบการใช้งาน 

ร้อยละ ๒๕             
๒. ทดสอบใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคล (ERP phase ๒) 

ร้อยละ ๒๕             
๓. สรุปผลการทดสอบระบบ และประสาน
ผู้พัฒนาระบบปรับปรุง/แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ร้อยละ ๒๕             
๔. เปิดใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล (ERP phase ๒) 

ร้อยละ ๒๕             



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๔๑ 

 

ผลการสำรวจความคิดเห็นและวิเคราะห์ข้อมูล 
 

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

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับ อพวช. ระดับพนักงาน สถานภาพ จำนวนบุตร  

ส่วนที่ ๒  ระดับความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้าง ทั้ง ๘ ด้าน  
ส่วนที่ ๓ ระดับความผูกพันของพนักงานและลูกจ้างที่มีต่อองค์กร 

ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้กำหนด
สัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

  n แทน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 

  X̅ แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 

  S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๔๒ 

 

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 
แผนภาพที่ ๔.๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑  แสดงสัดส่วนร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจจำแนกตามเพศ 
  

 

 

 

 

 

 

๒. จำแนกตามอายุ 

เพศ

เพศชาย

เพศหญิง

เพศชาย ร้อยละ ๔๒

เพศหญิง ร้อยละ ๕๘



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๔๓ 

 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลอายุของผู้ตอบแบบสำรวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจที่มีอายุน้อยกว่า ๓๐ ปี มี
จำนวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗ ผู้ตอบแบบสำรวจที่มีอายุ ๓๐ – ๓๙ ปี มีจำนวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๘.๕ ผู้ตอบแบบสำรวจที่มีอายุ ๔๐ – ๔๙ ปี มีจำนวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓ และผู้ตอบแบบสำรวจที่มี
อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป มีจำนวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖ สรุปว่าผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่มีอายุ ๓๐ – ๓๙ ปี 
รองลงมา คือ ๔๐ – ๔๙ ปี น้อยกว่า ๓๐ ปี และ๕๐ ปีขึ้นไป ตามลำดับ ดังแสดงใน แผนภาพที่ ๔.๒  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒ แสดงสัดส่วนร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจจำแนกตามอายุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
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แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๔๔ 

 

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 แผนภาพที่ ๔.๓ 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๓ แสดงสัดส่วนร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจจำแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. จำแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับ อพวช. 

๒.๘

๕๙.๔

๓๒.๒

๕.๖

ปวช./ปวส./
อนุปริญญา

ปริญญา
ตรี

วุฒิการศึกษา

ปริญญา
โท

ปริญญา
เอก



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๔๕ 

 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสำรวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจที่
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับ อพวช. ไม่เกิน ๒ ปี มีจำนวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖  ๒ – ๕ ปี มีจำนวน 
๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓ ๖ – ๑๐ ปี มีจำนวน ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗ ๑๑ – ๑๕ ปี มีจำนวน ๒๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๔ และ ๑๖ ปีขึ้นไป มีจำนวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕ สรุปว่าผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่
มีระยะเวลาการปฏิบัติงานกับ อพวช. ๖ – ๑๐ ปี รองลงมาคือ ๑๖ ปีขึ้นไป  ๒ – ๕ ปี  ๑๑ – ๑๕ ปี และไม่เกิน 
๒ ปี ตามลำดับ ดังแสดงใน แผนภาพที่ ๔.๔ 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๔ แสดงสัดส่วนร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจจำแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับ อพวช. 

 

 

 

 

 

 

 

๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

๑๒.๖๐

๒๐.๓๐

๑๗.๒๐

๑๗.๘๐

๒๑.๔๐

ร้อ
ยล

ะข
อง

ผู้ต
อบ

แบ
บส

อบ
ถา

ม

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับ อพวช.

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



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๔๖ 

 

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 แผนภาพที่ ๔.๕ 

 

 

แผนภาพที่ 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  



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๔๗ 

 

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 แผนภาพที่ ๔.๖ 

 

 
     

แผนภาพที่ ๔.๖ แสดงสัดส่วนร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจจำแนกตามสถานภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

๕๒.๑๐๔๑.๕๐

๖.๓๐

สถานภาพ

โสด

สมรส

หย่าร้าง/หม้าย



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๔๘ 

 

๗. จำแนกตามจำนวนบุตร 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนบุตรของผู้ตอบแบบสำรวจ 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 แผนภาพที่ ๔.๗ 

 
 

แผนภาพที่ 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



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๔๙ 

 

๒. ระดับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง 
การสำรวจครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง องค์การ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผู้สำรวจได้สำรวจ ความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้าง ๖ ด้าน ได้แก่ ค่าจ้าง
และผลประโยชน์ตอบแทน ลักษณะงาน ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน การบริหารองค์กร
และการบังคับบัญชา การพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าในการทำงาน ความสำเร็จและการพิจารณาความดี
ความชอบ ซึ ่งปีที ่ผ ่านมา คือ ความสำเร ็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ 
ความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน นโยบายและการบริหารองค์กร สภาพแวดล้อมใน
การทำงาน การปกครองบังคับบัญชา การสื่อสารขององค์กร ระบบการประเมินผลการดำเนินงาน การพัฒนา
บุคลากร ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล โดยผู้สำรวจได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ได้ผลสำรวจดังตารางที่ ๑ 
 
ตารางท่ี ๑  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความพึงพอใจและความผูกพัน

ของพนักงานและลูกจ้าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 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 
ด้านความสำเร็จและการพิจารณาความดีความชอบ 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 

 

 



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๕๐ 
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แผนภาพที่ ๔.๘ แสดงระดับความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้าง โดยภาพรวม 

 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละรายด้าน ประกอบด้วย ๖ ด้าน ได้แก่ ค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบ
แทน ลักษณะงาน ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน การบริหารองค์กรและการบังคับบัญชา การ
พัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าในการทำงาน ความสำเร็จและการพิจารณาความดีความชอบ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลแสดงดังตารางที่ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๕๑ 

 

ตารางที่ ๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความพึงพอใจของพนักงานและ
ลูกจ้าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยรายข้อ 

 

ความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้าง 
ระดับความพึงพอใจ 

x̄  S.D. แปลความหมาย 
ด้านค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทน ๒.๖๒ ๐.๙๘ มาก 
๑. ท่านคิดว่าเงินเดือนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถและปริมาณงานที่รับผิดชอบ 

๒.๕๗ ๐.๐๔ 
มาก 

๒. องค์กรจัดให้มีสวัสดิการนอกเหนือจากค่าจ้างอย่าง
เหมาะสม เสมอภาคเท่าเทียม และเพียงพอกับความ
ต้องการ 

๒.๕๗ ๐.๙๒ 
มาก 

๓. ท่านไดร้บัความสะดวกรวดเร็วในการใช้สิทธิ์เบิกค่า 
รักษาพยาบาลและค่าสวัสดิการต่าง ๆ 

๒.๗๗ ๐.๙๙ 
มาก 

ด้านลักษณะงาน ๒.๙๙ ๐.๘๔ มาก 
๔. ท่านมีความพอใจลักษณะงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน ๓.๐๓ ๐.๘๐ มาก 
๕. ท่านเชื่อว่างานที่ท่านปฏิบัติเป็นงานที่ท้าทายและได้ใช้
ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ 

๓.๑๘ ๐.๗๐ 
มาก 

๖. ท่านคิดว่างานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของท่าน 

๓.๐๐ ๐.๘๗ 
มาก 

๗. ปริมาณงานทีไ่ด้รับมอบหมายมีความเหมาะสมกับ
ระยะเวลาที่ตองปฏิบัติ 

๒.๗๔ ๐.๙๕ 
มาก 

๘. ท่านได้รับการมอบหมายในการบริหารจัดการกิจกรรม
ตามหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบในงานของตนเองได้อย่าง
เต็มที่ 

๓.๐๐ ๐.๙๐ 
มาก 

ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน ๒.๘๕ ๐.๘๔ มาก 
๙. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือมีเพียงพอและคุณภาพ
เหมาะสม กับการปฏิบัติงาน 

๒.๗๒ ๐.๘๔ 
มาก 

๑๐. การจัดสถานที่ทำงานมีความเหมาะสม เป็นสัดส่วน 
และถูกสุขลักษณะ 

๒.๖๖ ๐.๙๑ 
มาก 

๑๑. ท่านรู้สึกปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินตลอดเวลาที่ 
ปฏิบัตงิานภายในองค์กร 

๒.๗๔ ๐.๘๙ 
มาก 

๑๒. องค์กรมีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และบรรยากาศ
โดยรอบที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

๒.๗๔ ๐.๗๔ 
มาก 

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

๒.๘๒ ๐.๗๙ 
มาก 

๑๔. องค์กรส่งเสริมให้มีบรรยากาศการทำงานเป็นทีม ๒.๘๓ ๐.๘๙ มาก 



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๕๒ 

 

ความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้าง 
ระดับความพึงพอใจ 

x̄  S.D. แปลความหมาย 
๑๕. ท่านได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่าง
ดี เมื่อท่านประสบปัญหาในการปฏิบัติงาน 

๓.๑๓ ๐.๗๙ 
มาก 

ด้านการบริหารองค์กรและการบังคับบัญชา ๒.๘๘ ๐.๙๓ มาก 
๑๖. ผู้บังคับบัญชาสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และ
ทันเวลากับท่านอย่างสม่ำเสมอ 

๒.๘๙ ๐.๙๗ 
มาก 

๑๗. องค์กรจัดให้มีช่องทางสำหรับการติดต่อสื่อสาร
ภายในหลากหลายรูปแบบและใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

๒.๙๕ ๐.๘๘ 
มาก 

๑๘. องค์กรมีการกำหนดนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 

๒.๗๓ ๐.๙๔ 
มาก 

๑๙. องค์กรของท่านมีกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่
เหมาะสม เป็นธรรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของท่าน 

๒.๘๕ ๐.๘๘ 
มาก 

๒๐. ผู้บังคับบัญชาของท่านสามารถให้คำแนะนำใน          
การปฏิบัติงาน และสอนงานได้เป็นอย่างดี 

๒.๙๗ ๐.๙๓ 
มาก 

๒๑. ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมใน        
การตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นในงานได้อย่างเต็มที่ 

๓.๑๓ ๐.๗๖ 
มาก 

๒๒. ผู้บังคับบัญชามีการให้รางวัล ยกย่องชมเชย หรือให้
กำลังใจบุคลากรในโอกาสต่าง ๆ 

๒.๖๔ ๑.๑๒ 
มาก 

ด้านการพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าในการทำงาน ๒.๓๓ ๑.๑๔ น้อย 
๒๓. องค์กรมีนโยบายให้พนักงานได้รับโอกาสในการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น 

๒.๔๑ ๑.๒๑ 
น้อย 

๒๔. ท่านรับรู้ถึงเส้นทางความก้าวหน้าในการทำงานตาม
ตำแหน่งงานของท่าน 

๒.๒๖ ๑.๑๔ 
น้อย 

๒๕. องค์กรของท่านมีนโยบายในการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 

๒.๓๑ ๑.๑๕ 
น้อย 

๒๖. ท่านได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะและ
ความสามารถเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

๒.๔๖ ๑.๑๑ 
น้อย 

๒๗. ท่านได้รับการพิจารณาเลื่อนระดับ/ตำแหน่งตาม
หลักเกณฑแ์ละระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

๒.๑๘ ๑.๒๓ 
น้อย 

๒๘. องค์กรของท่านมีแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
ของตำแหน่งงานอย่างชัดเจน 

๒.๒๑ ๑.๑๐ 
น้อย 

๒๙. บรรยากาศในหน่วยงานของท่านส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง 

๒.๔๖ ๑.๐๓ 
น้อย 

ด้านความสำเร็จและการพิจารณาความดีความชอบ ๒.๘๕ ๐.๘๙ มาก 



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๕๓ 

 

ความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้าง 
ระดับความพึงพอใจ 

x̄  S.D. แปลความหมาย 
๓๐. องค์กรมีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทีโ่ปร่งใสและเป็นธรรม 

๒.๓๘ ๑.๑๐ 
น้อย 

๓๑. ท่านได้เห็นผลสำเร็จของการทำงานที่ท่านทำอย่าง
ชัดเจน 

๒.๙๒ ๐.๘๕ 
มาก 

๓๒. ท่านมีพัฒนาการในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่
ดีขึ้นได้ตามลำดับ 

๓.๐๕ ๐.๗๐ 
มาก 

๓๓. ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน มักขอความคิดเห็น
ในการปฏิบัติงานจากท่าน 

๒.๘๘ ๐.๙๖ 
มาก 

๓๔. ท่านมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ๓.๐๔ ๐.๗๙ มาก 
๓๕. ท่านมีโอกาสนำเสนอผลงานในที่ประชุมหรือได้รับ
การเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนได้ทราบ 

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
ปรับปรุงข้อคำถามขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สามารถมา
ใช้ประโยชน์ และต่อยอดในการพัฒนาบุคลากร รวมถึงนำมาพัฒนาการทำงานได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับบริบทในปัจจุบัน ซึ่ง ปีที่ผ่านมาจะมีทั้งหมด  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 

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

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



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๕๔ 

 

 ทั้งนี้ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงข้อคำถามขึ้นใหม่ จึงนำความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวมมาเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตารางที่ ๓  

ตารางที่ 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.                           
จากการสำรวจในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

และปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยภาพรวม 
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แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๕๕ 

 

๓. ระดับความผูกพันในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง 

การสำรวจครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผู ้สำรวจได้สำรวจปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานและลูกจ้างใน
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. ท่านรู้สึกว่าปัญหาต่าง ๆ ของ อพวช. คือปัญหา 
ของท่าน 

๒.๘๓ ๑.๑๖ มาก 

๓. ท่านมักจะพูดถึง อพวช. ในด้านดีกับบุคคลภายนอก
เสมอ 

๓.๒๕ ๐.๙๘ มาก 

๔. ท่านคิดว่ามีความเป็นส่วนหนึ่งของ 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. ท่านเต็มใจที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณเ์พ่ือให้งานของ อพวช. ประสบความสำเร็จ 

๓.๔๒ ๐.๘๘ มากที่สุด 

๙. ท่านเต็มใจที่จะทำงานนอกหนือจากหน้าที่ความ
รับผิดชอบหากได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 

๓.๐๖ ๑.๐๘ มาก 

๑๐. ท่านรู้สึกยินดีเสมอ หาก อพวช. มีความสำเร็จหรือมี
ชื่อเสียง 

๓.๓๗ ๑.๐๒ มากที่สุด 

เฉลี่ยโดยภาพรวม ๓.๑๓ ๑.๐๕ มาก 
 

จากตารางที่ ๔  พบว่า ระดับผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x  =  ๓.๑๓,  σ = 
๑.๐๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความผูกพันของพนักงานและลูกจ้างอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีจำนวนสาม
ปัจจัย คือท่านเต็มใจที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพ่ือให้งานของ อพวช. ประสบความสำเร็จ 
( x  = ๓.๔๒, σ = ๐.๘๘) ท่านรู้สึกยินดีเสมอ หาก อพวช. มีความสำเร็จหรือมีชื่อเสียง ( x  = ๓.๓๗, σ =
๑.๐๒) ท่านมีความภูมิใจที่ทำงานใน อพวช.  ( x  = ๓.๓๒, σ = ๐.๘๘) อยู่ในระดับมากจำนวนเจ็ดปัจจัย คือ 
ท่านมักจะพูดถึง อพวช. ในด้านดีกับบุคคลภายนอกเสมอ ( x  = ๓.๒๕, σ = ๐.๙๙) ท่านคิดว่ามีความเป็นส่วน
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หนึ่งของ อพวช.( x  = ๓.๒๔, σ = ๑.๐๒) ท่านคิดว่า อพวช. มีความหมายและความสำคัญสำหรับท่านมาก (
x  = ๓.๑๓, σ = ๑.๐๓) ท่านมคีวามสุขในการทำงานที่ อพวช. ( x  = ๓.๑๑, σ = ๑.๐๑) ทา่นเต็มใจที่จะ
ทำงานนอกหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบหากได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม( x  = ๓.๐๖, σ = ๑.๐๘) ท่านรู้สึกว่า
ปัญหาต่าง ๆ ของ อพวช. คือปัญหาของท่าน( x  =  ๒.๘๓, σ =๑.๑๖) และท่านคิดว่าท่านจะทำงานให้กับ 
อพวช. จนเกษียณอายุ( x  = ๒.๕๘, σ = ๑.๔๔) ตามลำดับ 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๑๐ แสดงระดับความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง โดยภาพรวม 
ทั้งนี้ ผลการสำรวจความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้มีการแก้ไขและ

ปรับปรุงข้อคำถามขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สามารถมา
ใช้ประโยชน์ และต่อยอดในการพัฒนาบุคลากร รวมถึงนำมาพัฒนาการทำงานได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับบริบทในปัจจุบัน ซึ่ง ปีที่ผ่านมาจะมีทั้งหมด  ๒๐ ด้าน ได้แก่ ท่านพอใจที่ได้ใช้ชีวิตการทำงานในองค์กรแห่งนี้ 
ท่านรู ้ส ึกว ่าปัญหาต่าง ๆ ขององค์กรคือปัญหาของท่าน ท่านชอบพูดถึงองค์กรของท่านในด้านดีกับ
บุคคลภายนอก ท่านรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ท่านรู้สึกผูกพันทางจิตใจกับองค์กรที่ท่านทำงานอยู่ ท่านคิด
ว่าองค์กรนี้มีความหมายและความสำคัญสำหรับท่านมาก ท่านรู้สึกว่ามีส่วนเป็นเจ้าขององค์กรที่ท่านทำงานอยู่ 
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ท่านมีความสุขในการทำงานกับองค์กรนี้ แม้ว่าเงินเดือน และสวัสดิการจะไม่จูงใจเท่าที่ควร ท่านยังคงอยู่กั บ
องค์กรนี้เพราะได้เงินเดือนเป็นค่าตอบแทนที่คุ้มค่า ท่านอยากจะอยู่กับองค์กรนี้เพราะได้รับสวัสดิการและ
ผลประโยชน์ที่เหมาะสม ท่านคิดว่าหากลาออกจากองค์กรนี้ สิ่งสำคัญท่ีท่านต้องคำนึงถึงคือ งานใหม่หายากและ
ค่าตอบแทนอาจไม่คุ้มค่า ท่านรู้สึกว่ามีทางเลือกน้อยเกินไปหากลาออกจากองค์กรที่ทำงานอยู่ ท่านคิดว่าเป็น
การไม่ถูกต้องหากจะลาออกจากองค์กรเพราะได้รับข้อเสนอจากองค์กรอ่ืนที่ดีกว่า 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 ท่านเต็มใจที ่จะใช้ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื ่อให้งานของ อพวช. ประสบ
ความสำเร็จ ท่านเต็มใจที่จะทำงานนอกหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบหากได้รับมอบหมายเพิ่มเติม และท่าน
รู้สึกยินดีเสมอ หาก อพวช. มีความสำเร็จหรือมีชื่อเสียง 

เมื่อนำผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาพบว่า ระดับความผูกพันของพนักงาน
และลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = ๓.๕๗) โดยด้านที่มีระดับความผูกพัน
มากที่สุด คือ ท่านเต็มใจที ่จะใช้ความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์เพื ่อให้งานขององค์กรประสบ
ความสำเร็จ 

 ผลการสำรวจความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
( x  = ๓.๑๓) โดยด้านที ่มีระดับความผูกพันมากที ่สุด คือท่านเต็มใจที ่จะใช้ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณเ์พ่ือให้งานของ อพวช. ประสบความสำเร็จ   

 ทั้งนี้ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงข้อคำถามขึ้นใหม่ จึงนำระดับความผูกพันของพนักงานและลูกจ้างเฉลี่ย
ในภาพรวมมาเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตารางที่ ๕ 
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ตารางที่ ๕ การเปรียบเทียบความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ จากการสำรวจในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยภาพรวม 
 

 

๔. การเรียงลำดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในองค์กร 

การสำรวจครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผู้สำรวจได้สำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในองค์กร โดยกำหนดปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้าง ๖ ด้าน โดยผู้สำรวจได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากค่าสถิติพ้ืนฐาน 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ได้ผลสำรวจดังตารางที ่๕ 

ตารางท่ี ๖  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความผูกพันของพนักงานและ
ลูกจ้าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยภาพรวม 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันองค์กร 
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข 
x̄  S.D. การเรียงลำดับ 

๑. ด้านค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทน ๒.๘๕ ๑.๙๐ ๖ 
๒. ด้านลักษณะงาน ๓.๔๕ ๑.๗๔ ๔ 
๓. ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน ๓.๗๙ ๑.๖๑ ๒ 
๔. ด้านการบริหารองค์กรและการบังคับบัญชา ๓.๑๐ ๑.๓๓ ๕ 
๕. ด้านการพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าในการ
ทำงาน 

๓.๗๕ ๑.๕๘ 
๓ 

๖. ด้านความสำเร็จและการพิจารณาความดีความชอบ ๔.๐๔ ๑.๘๑ ๑ 
 

จากตารางที่ ๕  พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข
ความของพนักงานและลูกจ้างอยู่ในระดับมากท่ีสุด  คือ ด้านความสำเร็จและการพิจารณาความดีความชอบ ( x  
= ๔.๐๔, σ = ๑.๘๑) รองลงมาคือด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน ( x  = ๓.๗๙, σ =๑.๖๑) 

ด้านการพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าในการทำงาน  ( x  = ๓.๗๕, σ = ๑.๕๘) ด้านลักษณะงาน ( x  = 

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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๓.๔๕, σ = ๑.๗๔) ด้านการบริหารองค์กรและการบังคับบัญชา ( x  = ๓.๑๐, σ = ๑.๓๓) และด้านค่าจ้างและ
ผลประโยชน์ตอบแทน ( x  = ๒.๘๕, σ = ๑.๙๐) ตามลำดับ 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๑๐ แสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในองค์กร 

๕. การวิเคราะห์ระดับความผูกพันตามแผนกิจกรรมโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 

จากการที่ อพวช. จัดทำแผนกิจกรรมโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยนำผล
การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ปัจจุบันมา
ดำเนินการเปรียบเทียบกับปีบัญชีที่ผ่านมา ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตารางที่ ๗ 

 ตารางท่ี ๗  การวิเคราะห์ระดับความผูกพันตามแผนกิจกรรมโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy 
Workplace) ประจำปี ๒๕๖๔ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความ

ผูกพันองค์กร 
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข 
x̄  S.D. การเรียงลำดับ 

การพัฒนาระบบ ERP (phase) ระบบ
บริหารงานบุคลากร 

    

ทำบุญตักบาตร  ๒.๘๕ ๑.๙๐ ๖ 
ประชุมพนักงานและลูกจ้าง  ๓.๔๕ ๑.๗๔ ๔ 

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



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๖๐ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความ

ผูกพันองค์กร 
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข 
x̄  S.D. การเรียงลำดับ 

การพัฒนาระบบ ERP (phase) ระบบ
บริหารงานบุคลากร 

    

การเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทุนใน
กองทุน และเตรียมความพร้อมสำหรับวัย
เกษียณ 

 ๓.๗๙ ๑.๖๑ 
๒ 

การขับเคลื่อน อพวช.สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม  ๓.๑๐ ๑.๓๓ ๕ 
บุคลิกภาพท่ีดีของผู้นำ (Empower 
Personality) 

 ๓.๗๕ ๑.๕๘ ๓ 

ทบทวนและจัดทำสมรรถนะ  ๔.๐๔ ๑.๘๑ ๑ 
 

๖. ผลการสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของ อพวช. 

จากการที่ อพวช. จัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร อพวช. 
ประจำปี ๒๕๖๕ โดยนำผลการสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของ อพวช. ดังผลการวิเคราะห์
ข้อมูลแสดงดังตารางที่ ๘ 

ตารางท่ี ๘  ผลการสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของ อพวช. ประจำปี ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๖๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๖๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๖๙ 

 

 

 

 

 



  

  

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (อพวช.) ประจำปี ๒๕๖๕  ๗๐ 

 

 


