
รายงานส ารวจความต้องการความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และความสมดุลในชีวิตการท างาน 

ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และความสมดุลใน
ชีวิตการท างานส ารวจนี้ เป็นส่วนหนึ่งของขับเคลื่อนสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life) ซึ่งแบบส ารวจ ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ส่วน
ที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และส่วนที่ 2 ความต้องการความรู้ 4 ประเด็น ได้แก่ (1) การส่งเสริมสุขภาพ (2) ความยืดหยุ่นใน
การท างาน (Flexible work) (3) การประหยัดเวลา (Time Saving) (4) สมดุลของชีวิตและการท างาน โดยมี
บุคลากรกองแผนงาน ตอบแบบส ารวจ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนบุคลากรกองแผนงานทั้งหมด มีผล
การตอบแบบส ารวจ ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
กลุ่มงาน ผู้อ านวยการ 1 2% 
  กลุ่มอ านวยการ 9 22% 
  กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ 7 17% 
  กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ 5 12% 
  กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม 7 17% 
  กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล 5 12% 
  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 17% 
 

ส่วนที่ 2 ความต้องการความรู้ 4 ประเด็น  จ านวน ร้อยละ 

(1) ความต้องการความรู้ ประเด็น การส่งเสริมสุขภาพ 
ท่านมีความต้องการความรู้ ประเด็น 
การส่งเสริมสุขภาพหรือไม่ 

ต้องการ 40 98% 
ไม่ต้องการ 1 2% 

ท่านต้องการความรู้ : การส่งเสริม
สุขภาพ ในประเด็นใดบ้าง (เลือกได้
มากกว่า 1 ประเด็น) 

การออกก าลังกาย 31 78% 
 โภชนาการ 25 63% 
 สุขภาพจิต 20 50% 
 สุขภาพช่องปาก 25 63% 
 อนามัยการเจริญพันธุ์ 3 8% 
 การจัดการความปลอดภัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างาน 
 
 
 

20 50% 
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ส่วนที่ 2 ความต้องการความรู้ 4 ประเด็น  จ านวน ร้อยละ 

(2) ความต้องการความรู้ ประเด็น ความยืดหยุ่นในการท างาน (Flexible work) 
ท่านมีความต้องการความรู้ ประเด็น 
ความยืดหยุ่นในการท างาน 
(Flexible work) หรือไม่ 

ต้องการ 40 98% 
ไม่ต้องการ 1 2% 

ท่านต้องการความรู้ : ความยืดหยุ่น
ในการท างาน (Flexible work) 
ประเด็นใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 
ประเด็น) 

เวลาท างานที่ยืดหยุ่น (Flextime) 29 73% 
 การแบ่งงานกันท าระหว่างพนักงาน (Job 
Sharing) 

21 53% 

 การท างานที่บ้าน (Working from 
Home) 

20 50% 

(3) ความต้องการความรู้ ประเด็น การประหยัดเวลา (Time Saving) 
ท่านมีความต้องการความรู้ ประเด็น 
การประหยัดเวลา (Time Saving) 
หรือไม่ 

ต้องการ 27 66% 

ไม่ต้องการ 
14 34% 

ท่านต้องการความรู้ : การ
ประหยัดเวลา (Time Saving) 
ประเด็นใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 
ประเด็น) 

การบริการทางการแทพย์ในที่ท างาน 19 70% 
 การจัดห้องอาหารกลางวันในที่ท างาน 5 19% 
 การจัดร้านค้าสะดวกซ้ือในที่ท างาน 10 37% 
การจัดห้องพักผ่อนในที่ท างาน 1 4% 

(4) ความต้องการความรู้ ประเด็น สมดุลของชีวิตและการท างาน 
ท่านมีความต้องการความรู้ ประเด็น 
สมดุลของชีวิตและการท างาน 
หรือไม่ 

ต้องการ 40 98% 

ไม่ต้องการ 
1 2% 

ท่านต้องการความรู้ : สมดุลของชีวิต
และการท างาน ในประเด็นใดบ้าง 
(เลือกได้มากกว่า 1 ประเด็น) 

ความรู้การเงินการลงทุน 33 83% 
 สิทธิสวัสดิการทางราชการ 27 68% 
สิทธิสวัสดิการที่กองจัดสรรเพ่ิมเติม 1 3% 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ขอเสนอเรื่องการจัดให้มีสิทธิสวัสดิการกองแผนงาน ที่จัดสรรเพิ่มเติมจากสวัสดิการปกติของราชการ  

เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้คนในกองแผนงาน ทั้งด้านการเงิน สังคม ฯลฯ 
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การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพื่อจัดท าแผนการให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

การก าหนดขนาดของปัญหาจากข้อมูลจากการส ารวจสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร
กองแผนงาน ซึ่งได้จากการส ารวจจากบุคลากรกองแผนงาน จ านวน 35 คน โดยได้คัดเลือกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมให้สถานที่ท างานถูกสุขลักษณะ มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย เอ้ือต่อการ
มีสุขภาพด ีและสอดคล้องกับความต้องการความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และความสมดุลใน
ชีวิตการท างานของบุคลากรกองแผนงาน ในแต่ละประเด็นร้อยละ 60 ขึ้นไป โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือใช้ใน
การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของปัญหา 

1 คะแนน หมายถึง ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการใช้ชีวิตประจ าวันเลย 
2 คะแนน หมายถึง มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการใช้ชีวิตประจ าวันเล็กน้อย 
3 คะแนน หมายถึง มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการใช้ชีวิตประจ าวันมาก 
4 คะแนน หมายถึง มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการใช้ชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก 

เกณฑ์การให้คะแนน (ขนาดของปัญหาและความต้องการความรู้) 
1 คะแนน หมายถึง ร้อยละ 0-25 ของบุคลากรกองแผนงานมีประเด็นปัญหาและมีความต้องการความรู้ 
2 คะแนน หมายถึง ร้อยละ 26-50 ของบุคลากรกองแผนงานมีประเด็นปัญหาและมีความต้องการความรู้ 
3 คะแนน หมายถึง ร้อยละ 51-75 ของบุคลากรกองแผนงานมีประเด็นปัญหาและมีความต้องการความรู้ 
4 คะแนน หมายถึง ร้อยละ 76-100 ของบุคลากรกองแผนงานมีประเด็นปัญหาและมีความต้องการ

ความรู้ 

ประเด็นปัญหา 
ขนาดของปัญหา ความต้องการความรู้ฯ 

ผลการส ารวจ คะแนนที่ได ้ ผลการส ารวจ คะแนนที่ได ้
การออกก าลังกาย 77% (27 คน) 

*มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ 
4 78% (31 คน) 4 

โภชนาการ 37% (13 คน) 
*ดื่มเครื่องดื่มรสหวานบ่อยครั้ง/สัปดาห์ 

2 63% (25 คน) 3 

สุขภาพช่องปาก 9% (3 คน) 
*แปรงฟันน้อยกว่า 2 นาที 

1 63% (25 คน) 3 

เวลาท างานที่ยืดหยุ่น 
(Flextime) 

0% (0 คน) 
*เบื่อ ไม่สนใจอยากท าอะไรเป็นประจ า 

1 73% (29 คน) 2 

การบริการทาง
การแพทย์ในที่ท างาน 

6% (2 คน) 
*ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจ าปี 

1 70% (19 คน) 3 

ความรู้การเงินการ
ลงทุน 

63% (22 คน) 
*ไม่มีเงินออมหรือมีออมเพียงเล็กน้อย 

3 83% (33 คน) 4 

สิทธิสวัสดิการทาง
ราชการ 

100% (35 คน) 
*บุคลากรกองแผนงาน 

4 68% (27 คน) 3 
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เกณฑ์การให้คะแนนความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา 
1 คะแนน หมายถึง สิ้นเปลืองแรงงาน ระยะเวลา และงบประมาณเป็นอย่างมากในการจัดกิจกรรม 
2 คะแนน หมายถึง สิ้นเปลืองแรงแรงงาน ระยะเวลา และงบประมาณจ านวนมากในการจัดกิจกรรม 
3 คะแนน หมายถึง สิ้นเปลืองแรงงาน ระยะเวลา และงบประมาณจ านวนน้อยในการจัดกิจกรรม 
4 คะแนน หมายถึง ไม่สิ้นเปลืองแรงงาน ระยะเวลา และงบประมาณในการจัดกิจกรรม 

การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพื่อจัดท าแผนการให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

ประเด็นปัญหา 

ขนาด
ของ

ปัญหา 

ความ
รุนแรงของ

ปัญหา 

ความ
เป็นไปได้ใน
การแก้ไข 

ความ
ต้องการ
ความรู้ รวม

คะแนน 
ล าดับ 

ค่าน้ าหนัก 
3 1 3 3 

การออกก าลังกาย 4x3=12 3x1=3 3x3=9 4x3=12 36 1 
โภชนาการ 2x3=6 3x1=3 3x3=9 3x3=9 27 3 
สุขภาพช่องปาก 1x3=3 3x1=3 3x3=9 3x3=9 27 3 
เวลาท างานที่ยืดหยุ่น (Flextime) 1x3=3 2x1=2 4x3=12 2x3=6 23 4 
การบริการทางการแพทย์ในที่ท างาน 1x3=3 2x1=2 2x3=6 3x3=9 20 5 
ความรู้การเงินการลงทุน 3x3=9 3x1=3 4x3=12 4x3=12 36 1 
สิทธิสวัสดิการทางราชการ 4x3=12 1x1=2 4x3=12 3x3=9 34 2 
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แผนการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการท างานกองแผนงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย 
(จ านวน) 

หน่วย
นับ 

วันที่ 
เริ่มกิจกรรม 

วันที่ 
สิ้นสุด 

สื่อการให้ความรู้ 

1 สื่อสารให้ความรู้ด้านการ
ส่ ง เ ส ริ ม สุ ขภ าพอนามั ย
สิ่งแวดล้อมและความสมดุล
ใ น ชี วิ ต ก า ร ท า ง า น ก อ ง
แผนงานในประเด็นส าคัญ 
ผ่านไลน์กลุ่มหน่วยงาน 
5 เดือนแรก (ต.ค.64-ก.พ.65) 
1) การออกก าลังกาย 
2) ความรู้การเงินการลงทุน 
3) สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก า ร ท า ง

ราชการ 
5 เดือนหลัง (มี.ค.-ก.ค.
65) 
4) โภชนาการ 
5) สุขภาพช่องปาก 

5 เรื่อง 27 ม.ค.65 31 ก.ค.65 สื่อความการออกก าลังกาย 
(อิมโฟกราฟฟิก) Link : 
https://multimedia.anamai.
moph.go.th/help-
knowledge/categories/exer
cise/?type=infographic 
สื่อความรู้การเงินการลงทุน 
(อิมโฟกราฟฟิก) Link : 
https://www.set.or.th/set/i
nfographic.do?language=th
&country=TH 
สื่อความรู้สิทธิสวัสดิการทาง
ราชการ (เอกสาร/ระเบียบ/
กฎหมาย) Link : 
https://www.ocsc.go.th/co
mpensatico/สวัสดิการและ
ประโยชน์เกื้อกูล 
สื่อความรู้โภชนาการ (อิมโฟก
ราฟฟิก) Link : 
https://multimedia.anamai.
moph.go.th/help-
knowledge/categories/nutr
ition/ 
สื่อความรู้สุขภาพช่องปาก 
Link : 
https://multimedia.anamai.
moph.go.th/help-
knowledge/categories/den
tal/ 
 

 



การใหค้วามรูด้า้นการสง่เสรมิสขุภาพฯ 

- วเิคราะหก์ารด าเนนิงานปี 2564 (รอบ 5 เดอืนหลงั)  
- วเิคราะหภ์าวะสขุภาพของบคุลากรในหนว่ยงาน 
- วเิคราะหค์วามผกูพนัองคก์ร 



การใหค้วามรูด้า้นการสง่เสรมิสขุภาพฯ (ตอ่) 

ส ารวจความตอ้งการความรู ้
ดา้นสง่เสรมิสขุภาพ แผนการใหค้วามรู ้



การใหค้วามรูด้า้นสง่เสรมิสขุภาพฯ 



การใหค้วามรูด้า้นความสมดลุในชวีติการท างาน 



ใหค้วามรูเ้ร ือ่ง “บหุรี”่ 
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