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สรุปผลสำรวจความผูกพันของบุคลากรตอองคกร (Engagement) รอบที่ 1 ประจำป 2564
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
จากการวิเคราะหสถานการณความผูกพันของบุคลากรศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี โดยใชขอมูลแบบสำรวจ
ออนไลนตอความผูกพันของบุคลากร (Engagement) ครั้งที่ 1 ประจำปงบประมาณ 2564 เพื่อหาความพึงพอใจ
หรือกิจกรรมที่เสริมสรางความผูกพันของบุคลากรในศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ในหัวขอปจจัยตางๆ รายละเอียด ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม
จำนวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 55 คน จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด 55 คน (ไมรวมพนักงานจางเหมา
บริการ) คิดเปนรอยละ 100 เปนเพศหญิง รอยละ 64 และเพศชาย รอยละ 36

อายุระหวาง 24-37 ป (Generation Y) มีจำนวนมากที่สุด รอยละ 78 รองลงมาคืออายุระหวาง 38-53 ป
(Generation X) รอยละ 18 และอายุระหวาง 54-60 ป (Generation BB) รอยละ 4
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อายุปฏิบัติราชการ 1-5 ป มีจำนวนมากที่สุด รอยละ 69 รองลงมาคืออายุปฏิบัติราชการ 6-10 ป รอยละ 16
อายุปฏิบัติราชการนอยกวา 1 ป รอยละ 7 อายุปฏิบัติราชการ 10-15 ป รอยละ 6 และอายุปฏิบัติราชการ
มากกวา 15 ป รอยละ 2

โดยเปนบุคลากรประเภทขาราชการมากที่สุด รอยละ 82 และพนักงานราชการ รอยละ 18
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สวนที่ 2 ผลการตอบแบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรตอองคกร
ผลสำรวจความผูกพันของบุคลากรตอองคกร (Engagement) รอบที่ 1 ประจำป 2564
เกณฑระดับคะแนนความผูกพัน
0-59.99 คะแนน อยูในระดับนอย
60-79.99 คะแนน อยูในระดับ ปานกลาง
80-100 คะแนน อยูในระดับ มาก
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ตาราง แสดงขอมูลรอยละการสำรวจความผูกพันของบุคลากรตอองคกร ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี รอบ 1 ป 2564
ปจจัย
ปจจัยเกี่ยวกับองคกร

ORG

ผลคะแนน

เกณฑ
คะแนน

73.56

ปานกลาง

1

หนวยงานที่สังกัดมีผลงานเปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป

70.91

2

หนวยงานจัดหาอุปกรณเครื่องใชที่เหมาะสมและเพียงพอกับการทำงานใหสำเร็จ

77.27

3

หนวยงานมีนโยบายและทิศทางที่ชัดเจน

80.00

4

หนวยงานมีระบบการทำงานที่ดี

72.27

5

หนวยงานเห็นความสำคัญในตัวทาน

68.18

หนวยงานไดสื่อสารสรางความเขาใจในเรื่องตางๆ อยางทั่วถึง
ปจจัยเกี่ยวกับงานที่ทำ

72.73
80.23

7

งานที่ทานทำอยูมีคุณคาและเกิดประโยชน

86.82

8

งานที่ทานไดรับมอบหมายมีความทาทาย

85.45

9

งานที่ทานทำอยูชวยใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเอง

85.91

10

งานที่ทานทำอยูตรงกับความถนัดของทาน

76.82

11

ทานมีอิสระในการตัดสินใจในงานที่ไดรับมอบหมาย

70.91

12

ทานไดใชความคิดริเริ่มสรางสรรคในงานที่ทานรับผิดชอบอยูเสมอ

75.45
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COL

ปจจัยเกี่ยวกับผูคนในองคกร

83.18

13

เพื่อนรวมงาน มีสวนชวยทำใหงานประสบความสำเร็จ

85.45

14

เพื่อนรวมงานมีจริยธรรม

80.91

SUP

ปจจัยเกี่ยวกับผูบังคับบัญชาโดยตรง

77.91

15

หัวหนางานมีวุฒิภาวะทางอารมณ

77.73

16

หัวหนางานเปนคนมีความสามารถ

79.55

17

หัวหนางานสั่งการโดยใหแนวทางที่ชัดเจน

76.36

18

หัวหนางานแนะนำและสอนงาน

76.36

19

หัวหนางานมีสวนรวมรับผิดชอบในความผิดพลาดของทาน

79.55

มาก

มาก

ปานกลาง
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EXEC

ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารระดับสูง

80.45

20

ผูบริหารระดับสูงขององคการมีวิสัยทัศน

82.27

21

ผูบริหารระดับสูงขององคการมีคุณธรรม

80.45

22

ผูบริหารระดับสูงขององคการเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง

82.27

23

ผูบริหารระดับสูงขององคการสรางบรรยากาศของการมีสวนรวม

76.82

SELF

ปจจัยเกี่ยวกับสถานการณของตนเองและสภาพแวดลอม

77.27

24

ทานไมมีปญหาดานสุขภาพ

70.00

25

ครอบครัวของทานเขาใจและสนับสนุนการทำงาน

86.82

26

ทานมีความสามารถทำงานใหบรรลุตามเปาหมายไดเสมอ

83.64

27

ทานไมมีภาระหนี้สิน หรือสามารถจัดการภาระหนี้สินของตนเองได

68.64

28

ทานมีโอกาสไดทำกิจกรรมที่ทำใหมีความสุขอยูเสมอ

77.27

REW

ปจจัยเกี่ยวกับผลตอบแทน

70.30

29

ทานไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมเปนธรรมกับการปฏิบัติงาน

68.64

30

ทานไดใชประโยชนจากสวัสดิการของหนวยงาน

72.73

31

ทานไดรับการยกยองชมเชยเมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่ดี
ความผูกพันองคกร
Engagement

79.70

ทานเชื่อมั่นในทิศทางการดำเนินงานของหนวยงานที่สังกัด

75.91

33

ทานมีความกระตือรือรนในการทำงาน

82.27

34

ทานไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่จัดโดยหนวยงานดวยความเต็มใจอยางสม่ำเสมอ

80.91

 0-59.99 คะแนน อยูในระดับ นอย
 60-79.99 คะแนน อยูในระดับ ปานกลาง
 80-100 คะแนน อยูในระดับ มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

69.55

32

เกณฑระดับคะแนนความผูกพัน

มาก

ปานกลาง
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ผลการสำรวจความผูกพันของบุคลากรตอองคกร พบวา ภาพรวมความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกร
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี คะแนนอยูในเกณฑระดับปานกลาง รอยละ 79.70 โดยปจจัยที่มีระดับคะแนนสูงสุด
ไดแก ปจจัยเกี่ยวกับผูคนในองคกร รอยละ 83.18 รองลงมาไดแก ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารระดับสูง รอยละ 80.45
และปจจัยเกี่ยวกับงานที่ทำ รอยละ 80.23 ปจจัยที่มีคะแนนปานกลาง ไดแก ปจจัยเกี่ยวกับผูบังคับบัญชาโดยตรง
ปจจัยเกี่ยวกับสถานการณของตนเองและสภาพแวดลอม และปจจัยปจจัยเกี่ยวกับองคกร คะแนนรอยละ 77.91,
77.27 และ 73.56 ตามลำดับ สำหรับปจจัยที่มีคะแนนนอยที่สุด ไดแก ปจจัยเกี่ยวกับผลตอบแทน คะแนนอยูใน
ระดับปานกลาง รอยละ 70.30
เมื่อเปรียบเทียบผลสำรวจความผูกพันตอองคกร รอบที่ 1 ประจำป 2564 และรอบที่ 2 ประจำป 2563
พบวาผลคะแนนลดลงทุกปจจัย ยกเวนปจจัยเกี่ยวกับผูบังคับบัญชาโดยตรงที่มีผลคะแนนเพิ่มขึ้นจากร อยละ
76.32 เปนรอยละ 77.91 รายละเอียดแสดงดังแผนภูมิ
เกณฑระดับคะแนนความผูกพัน
0-59.99 คะแนน อยูในระดับนอย
60-79.99 คะแนน อยูในระดับ ปานกลาง
80-100 คะแนน อยูในระดับ มาก
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ดังนั้นเพื่อใหการสงเสริมความผูกพันภายในองคกรใหดำเนินไปตามเปาหมาย
ประเด็นยอยของแตละปจจัยที่มคี ะแนนนอยกวารอยละ 80 รายละเอียดดังนี้
ปจจัยเกี่ยวกับองคกร

การวิเคราะห สาเหตุ

ประเด็นยอยที่ไดคะแนนต่ำกวา รอยละ 80 - หนวยงานยังไมเปนที่รูจักมาก
1. หนวยงานที่สังกัดมีผลงานเปนที่ยอมรับ พอ
ของบุคคลทั่วไป รอยละ 70.91

จึงตองทำการวิเคราะห

แนวทางการแกปญหา
1. มีแผนการปฏิบัติงานที่มีการมี
สวนรวมของภาคีเครือขายและบุคคล
ทั่วไปเพื่อใหเปนที่รูจักและยอมรับมาก
ขึ้น เชน จัดประชุมวิชาการระดับเขต/
ภาค
2. สงผลงานวิชาการเขารวมประกวด
หรือแขงขันในงานตางๆ เชน รางวัลเลิศ
รัฐ

2. หนวยงานจัดหาอุปกรณเครื่องใชที่
เหมาะสมและเพียงพอกับการทำงานให
สำเร็จ รอยละ 77.27

- บุคลากรในหนวยงานยังสื่อสาร 1. มีการสำรวจความตองการในการ
กันไมเพียงพอ
จัดซื้ออุปกรณเครื่องใชที่เหมาะสมและ
จำเปนในการทำงาน

3. หนวยงานมีระบบการทำงานที่ดี รอยละ
72.27

- ระบบงานในแตละกลุมงานมี
GAP ที่ตางกัน

1. ทำการสื่อสาร/ชี้แจงในฝาย โดยปรับ
ตาม GAP ที่พบ

4. หนวยงานเห็นความสำคัญในตัวทาน
รอยละ 68.18

- มีการสื่อสารกับผูบังคับบัญชา/
ผูบริหารไมชัดเจน เรื่องเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน เชน การ
มอบหมายงาน การจัดทำ
โครงการ งานที่ไดรับผิดชอบ
ทำใหบุคลากรรูสึกเชนนี้

1. ผูบังคับบัญชา/ผูบริหารตองสื่อสาร
เรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เชน การมอบหมายงาน การ
จัดทำโครงการ งานที่ไดรับผิดชอบ เปน
ตน
2. มีการสื่อสารกันในการประชุม
เจาหนาที่และมีการสรุปรายงานการ
ประชุมเจาหนาที่ โดยอัพโหลดลงเว็ป
ไซตศูนย
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5. หนวยงานไดสื่อสารสรางความเขาใจใน
เรื่องตางๆ อยางทั่วถึง รอยละ 72.73

1. การสื่อสารไมทั่วถึง
2. ชองทางสื่อสารนอย

1. จัดใหมีการสื่อสารอยางทั่วถึง เชน
การประชุมเจาหนาที่
2. มีการสรุปรายงานการประชุม
เจาหนาที่ โดยอัพโหลดลงเว็ปไซตศูนย
3. เพิ่มชองทางการสื่อสารใหทั่วถึง เชน
ทาง Line, Website หรือเอกสารเวียนใน
หนวยงาน เปนตน

ปจจัยเกี่ยวกับงานที่ทำ
ประเด็นยอยที่ไดคะแนนต่ำกวา รอยละ 80
1. งานที่ทำอยูตรงกับความถนัดของทาน
รอยละ 76.82

การวิเคราะหสาเหตุ

แนวทางการแกปญหา

ขาดการสื่อสารกับหัวหนางาน - มีการเปดโอกาสใหสามารถเขียน
หรือผูบังคับบัญชาเรื่องความถนัด ขอเสนอหรือเจตจำนงในการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการทำงาน
โดย จัดทำแบบฟอรมแสดงเจตจำนงใน
การปฏิบัติ เชน ตองการปฏิบัติงานอะไร
ดานไหน เปนตน
-

2. ทานมีอิสระในการตัดสินใจในงานที่ไดรับ 1. ขาดการสื่อสารกับหัวหนางาน
มอบหมาย รอยละ 70.91
หรือผูบังคับบัญชา
3. ทานไดใชความคิดริเริ่มสรางสรรคในงาน
2. หัวหนางานทำความเขาใจกับ
ที่ไดรับมอบหมาย รอยละ 75.45
Generation ของผูใตบังคับบัญชา
เชน นอง Gen y Gen X เปนตน

1. หัวหนางานและผูใตบังคับบัญชามี
การสื่อสารกันมากขึ้น

2. ใหหัวหนามอบหมาย Project ชี้แจง
วัตถุประสงค และติดตามงานใหอยูใน
กรอบงาน โดยเปดโอกาสให
ผูใตบังคับบัญชาวางแผนการดำเนินงาน/
3. บางงานมีเปนงานดวน งานเรง
ดำเนินงานดวยตนเอง ใหเนน Output ที่ดี
เขามา จึงทำใหถูกกำหนดรูปแบบ
3. จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน
งานมาแลว
ภายในกลุมงานรอบ 5 เดือน โดยทุกคน
มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นใน
การจัดรูปแบบการดำเนินงาน

9

ปจจัยเกี่ยวกับผูบังคับบัญชาโดยตรง

การวิเคราะหสาเหตุ

แนวทางการแกปญหา

ประเด็นยอยที่ไดคะแนนต่ำกวา รอยละ 80 1. ขาดการสื่อสารกับหัวหนางาน 1. ผูอำนวยการศูนยฯ สื่อสารกับหัวหนา
งานดานการสื่อสาร การสอนงาน
1. หัวหนางานมีวุฒิภาวะทางอารมณ รอย หรือผูบังคับบัญชา
ละ 77.73
2. จัดกิจกรรมหรือสงหัวหนางานเขา
2. หัวหนางานเปนคนมีความสามารถ รอย
อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพหัวหนางานโดย
ละ 79.55
เนนการสื่อสาร สอนงาน และภาวะผูนำ
3. หัวหนางานสั่งการโดยใชแนวทางที่
3. หัวหนางานพัฒนาตนเองในดานการ
ชัดเจน รอยละ 76.36
สื่อสารและการสอนงานเชิงบวก
4. หัวหนางานแนะนำและสอนงาน รอยละ
76.36
5. หัวหนางานมีสวนรวมรับผิดชอบใน
ความผิดพลาดของทาน รอยละ 79.55
ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารระดับสูง

การวิเคราะหสาเหตุ

แนวทางการแกปญหา

ประเด็นยอยที่ไดคะแนนต่ำกวา รอยละ 80 เนื่องจากในการจัดกิจกรรม
จัดประชุมวางแผนกิจกรรมเสริมสราง
- ผูบริหารระดับสูงขององคการสราง
รวมกัน เจาหนาที่บางทานไม
ความผูกพันรวมกันตั้งแตกอนเริ่ม
บรรยากาศของการมีสวนรวม
สามารถเขารวมกิจกรรมไดเพราะ ปงบประมาณ
ติดภารกิจหรือไปราชการ ทำให
รูสึกเชนนี้
ปจจัยเกี่ยวกับสถานการณของตนเองและ การวิเคราะหสาเหตุ
สภาพแวดลอม

แนวทางการแกปญหา

ประเด็นยอยที่ไดคะแนนต่ำกวา รอยละ 80 1. ความเขาใจในขอคำถามปญหา 1. มีการชี้แจงหรืออธิบายนิยามขอ
สุขภาพแตกตางกัน
คำถาม เพื่อความเขาใจที่ตรงกัน
1. ทานไมมีปญหาดานสุขภาพ
2. เปนการเจ็บปวยตามฤดูกาล

2. จัดใหมีกิจกรรมออกกำลังกายทุกวัน
พุธ
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3. มีกิจกรรมยืดเหยียดทุกเชา - บาย
เวลา 10.30/14.30 เปนเวลา 10-15
นาที
2. ทานไมมีภาระหนี้สิน หรือสามารถจัดการ เนื่องจากสถานการณปจจุบันไม - สนับสนุนการหารายไดเพิ่ม เชน มีกลุม
ภาระหนี้สินของตนเองได รอยละ 68.64
ปกติ ทำใหเศรษฐกิจของประเทศ ไลนขายของในศูนย
ไมคอยดีนัก และภาระหนี้สิ้นที่มี
อยูแลว ทำใหความสามารถใน
การจัดการหนี้สิ้นอาจจะลดลง
บางในชวงนี้
3. ทานมีโอกาสไดทำกิจกรรมที่ทำใหมี
ความสุขอยูเสมอ

1. จัดประชุมวางแผนกิจกรรมศูนย
1. เนื่องจากในการจัดกิจกรรม
รวมกันตั้งแตกอนเริ่มปงบประมาณ
รวมกัน เจาหนาที่บางทานไม
สามารถเขารวมกิจกรรมไดเพราะ
2. กิจกรรมที่ทำใหมีความสุขและสราง
ติดภารกิจหรือไปราชการ
เสริมความผูกพันภายในองคกร
2. ไมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
2.1 กิจกรรมวันปใหม
2.2 กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสำคัญ
ในรูปแบบกิจกรรมที่ทำใหมี
เชน วันปใหม วันสงกรานต เปนตน
ความสุข
2.3 การแขงกีฬาในศูนย
2.4 กิจกรรมอวยพรวันเกิดเจาหนาที่
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ปจจัยเกี่ยวกับผลตอบแทน

การวิเคราะหสาเหตุ

แนวทางการแกปญหา

ประเด็นยอยที่ไดคะแนนต่ำกวา รอยละ 80

บุคลากรบางสวนยังไมเขาใจ
เกณฑการประเมินผลปฏิบัติงาน
อาจเนื่องมาจากขาดการสื่อสาร
อยางทั่วถึง

มีการสื่อสารชี้แจงวิธี เกณฑ การ
ประเมินผลปฏิบัติงานอยางชัดเจนและ
ทั่วถึงจัดใหมี

บุคลากรบางสวนยังไมทราบใน
เรื่องสวัสดิการของศูนยที่มีแก
บุคลากร

มีการสื่อสารใหทราบอยางทั่วถึง

1. ทานไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมเปน
ธรรมกับการปฏิบัติงาน รอยละ 68.64
2. ทานไดใชประโยชนจากสวัสดิการของ
หนวยงาน รอยละ 72.73

3. ทานไดรับการยกยองชมเชยเมื่อมีผลการ ยังไมมีแนวทางการยกยอง
ใหมีการยกยองชมเชยบุคลากรที่มีผล
ปฏิบัติงานที่ดี รอยละ 69.55
ชมเชยเมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่ดี การปฏิบัติงานที่ดีอยางเปดเผย เชน
ผูบริหารกลาวชมเชย ใหรางวัล เลื่อนขั้น
อยางชัดเจน
เงินเดือนระดับดีเดน หรือประกาศทาง
ชองทางสื่อสารอื่นๆ เว็ปไซต เปนตน
ปจจัยเกี่ยวกับผลตอบแทน

การวิเคราะหสาเหตุ

แนวทางการแกปญหา

ประเด็นยอยที่ไดคะแนนต่ำวา รอยละ 80

การสื่อสารในหนวยงานยังไม
ทั่วถึง

มีการสื่อสารเรื่องทิศทางของการ
ดำเนินงานในแตละปงบประมาณที่
ชัดเจนและทั่วถึง

- ทานเชื่อมั่นในทิศทางการดำเนินงานของ
หนวยงานที่สังกัด รอยละ 75.91

เมื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความผูกพันในองคกรในประเด็นยอยแลว จึงจัดทำมาตรการ และแผนการ
พัฒนาองคกรแหงความสุขที่ มีคุ ณภาพ เพื่อเสริมสรางใหบุคลากรในหนวยงานมีความผูกพัน มีความเชื่อมั่ น
มีทัศนคติเชิงบวกตอองคกร มีความภาคภูมิใจทุมเทและความเต็มใจที่จะทุมเทเพื่อใหองคกรประสบผลสำเร็จตาม
เปาหมาย

