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ผลการส ารวจความสุข ประจ าปี พ.ศ. 2561  
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลยับูรพา 

จ านวนประชากร     ตอบแบบส ารวจทั้งหมด         6 ราย 
ตอบแบบส ารวจสมบูรณ์          3 ราย 
ตอบแบบส ารวจไม่สมบูรณ์  3 ราย 

(ด าเนินการส ารวจข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2561) 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปจ าแนกตามลักษณะทางประชากรและการท างาน 
ตาราง 1: แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปจ าแนกตามลักษณะทางประชากรและการท างาน 

 

ข้อมูลทั่วไปจ าแนกตามลักษณะทางประชากรและการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ หญิง 3 100.0 
กลุ่มอายุ 35 - 44 ปี 2 66.7 

55-60 ปี 1 33.3 
จังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบันเป็น
จังหวัดเดียวกับภูมิล าเนาหรือไม่ 

ใช่ 1 33.3 
ไม่ใช่ 2 66.7 

ท่านจบการศึกษาสูงสุด ในระดับใด ปริญญาตรี / เทียบเท่า 1 33.3 
ปริญญาโท / เทียบเท่า 2 66.7 

สถานภาพสมรส โสด 3 100.0 
จ านวนบุตร ไม่มีบุตร 3 100.0 
ขณะนี้ท่านก าลังตั้งครรภ์หรือไม่ ไม่ได้ตั้งครรภ์ 3 100.0 
งานที่ท่านท าเป็นงานลักษณะใด งานส านักงาน 3 100.0 
ท่านเป็นบุคลากรประเภทใด พนักงานมหาวิทยาลัย 2 66.7 

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) 1 33.3 
สถานภาพการจ้างงาน ประจ า 3 100.0 
ระยะเวลาในการท างานในมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งหมด 

ระหว่าง 3 – 5 ปี 1 33.3 
ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 2 66.7 

ตั้งแต่เริ่มท างานจนถึงปัจจุบัน ท่าน
ลาออก/ ย้าย/ เปลี่ยนงานมาแล้วกี่ครั้ง 

ไม่เคยลาออก/ ย้าย/ เปลี่ยนงาน 2 66.7 
1-3 ครั้ง 1 33.3 

ท่านมีรายได้ต่อเดือน  โดยประมาณ 
เดือนละเท่าใด 

20,001 – 30,000 บาท 1 33.3 
30,001 – 40,000 บาท 2 66.7 
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ส่วนที่ 2 ค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยจ าแนกตามรายมิติ 
ตาราง 2: แสดงค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยจ าแนกตามรายมิติ  

ค่าคะแนน
ความ 

สุขเฉลี่ย 
 

สุขภาพดี 
 

ผ่อน
คลายดี 

 
น้ าใจด ี

 
จิต

วิญญาณดี 

 
ครอบครัว

ด ี

 
สังคมดี 

 
ใฝ่รู้ดี 

 
สุขภาพ
เงินดี 

 
การ
งานดี 

ความสุข
ภาพรวม 

ภาพรวม 
คณะดนตรี

และการแสดง
(3 คน) 

75.0 
Very 

Happy 
 

60.0 
Happy 
 

60.0 
Happy 
 

61.7 
Happy 
 

50.0 
Happy 
 

52.8 
Happy 
 

55.6 
Happy 
 

47.9 
Unhappy 
 

50.0 
Happy 
 

57.0 
Happy 
 

 
รูป 1: กราฟแท่งแสดงค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยจ าแนกตามรายมิติ  
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เกณฑ์ค่าเฉลี่ยคะแนนความสุข 

   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 0.00 – 24.99  Very Unhappy 

 สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ “ไม่มีความสุขเลย” 
 ตัวท่านเองและผู้บริหารต้องร่วมมือกัน ด าเนินการพัฒนาสร้างเสริมความสุขอย่างเร่งด่วน 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 25.00 – 49.99 Unhappy 

 สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ “ไม่มีความสุข” 
 ตัวท่านเองและผู้บริหารต้องร่วมมือกัน พัฒนาสร้างเสริมความสุขอย่างจริงจัง 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 50.00 – 74.99 Happy 

 สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ “มีความสุข” 
 ตัวท่านเองและผู้บริหารต้องร่วมมือกัน สร้างเสริมและสนับสนุนให้มีความสุขยิ่งขึ้นต่อไป 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 75.00 – 100.0 Very Happy 

 สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ “มีความสุขมาก” 
 ตัวท่านเองและผู้บริหารต้องร่วมมือกัน สร้างเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความสุขอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน รวมทั้งร่วมมือกัน สร้างเสริมองค์กรของท่าน ให้เป็น “องค์กรต้นแบบสร้างสุข” เพ่ือเป็นแบบอย่าง 
“องค์กรที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ: Best Practice”  
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร 
ตาราง 3: แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร 
 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
- ความผูกพัน 3.15 .357 
- SAY  2.89 .509 
- STAY 3.33 .667 
- STRIVE 3.22 .192 

 
ความผูกพันของบุคลากร ประกอบด้วย 9 ข้อ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด มิติ 
1. ท่านจะแนะน าญาติ/ เพื่อน/ คนรู้จักมาท างานที่องค์กรนี้ 

SAY 2. หากมีใครกล่าวถึงองค์กรในทางที่ไม่เหมาะสม ท่านจะปกป้ององค์กรของท่านหรือไม่ 
3. ท่านภาคภูมิใจที่ได้เป็นพนักงาน/ บุคลากรขององค์กร/ ได้ท างานในองค์กรนี้ 
4. ขณะที่ท างานอยู่ในองค์กรนี้ หากท่านมีโอกาสได้ศึกษาต่อและเม่ือส าเร็จการศึกษาแล้ว ท่านจะ

ท างานต่อหรือว่าลาออก 
STAY 5. ถ้าท่านมีโอกาสเปลี่ยนสถานที่ท างาน หรือองค์กรอ่ืนชวน/ติดต่อไปท างาน ท่านพร้อมที่จะไป

ระดับใด 
6. ท่านรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมขององค์กรที่ท่านท างานในปัจจุบัน 
7. ท่านทุ่มเทท างานเพ่ือประโยชน์ขององค์กรของท่าน 

STRIVE 8. ท่านเป็นคน คิดใหม่ ท าใหม่ เพ่ือสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กรของท่าน 
9. ในแต่ละวัน ท่านท างานอย่างมีเป้าหมาย 
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ส่วนที่ 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร 
ตาราง 4: แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร 
ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ท่านยังคงปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานปัจจุบัน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 
1. ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 4.00 .000 
2. ได้รับมอบหมายงานที่มีความท้าทายความสามารถ 3.67 .577 
3. มีความก้าวหน้าในการท างาน 3.33 .577 
4. มีความม่ันคงในการท างาน 3.33 .577 
5. มีหัวหน้าที่ดี 3.33 .577 
6. มีทีมงาน/เพ่ือนร่วมงานที่ดี 3.33 .577 
7. มีสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 3.67 .577 
8. มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี 3.67 .577 
9. หน่วยงานมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 3.33 .577 

รวม 3.52 .231 
 

ส่วนที่ 5 ภาวะผู้น าระดับสูง 
ตาราง 5: แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าระดับสูง 

ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

1. ผู้น าระดับสูงสามารถสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจทิศทางและเป้าหมายขององค์กรได้
อย่างชัดเจน 

3.67 .577 

2. ผู้น าระดับสูง.สามารถบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างดี 4.00 1.000 
3. ผู้น าระดับสูงสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ในเชิงรุก 4.00 1.000 
4. ผู้น าระดับสูงเปิดโอกาสให้บุคลากรติดต่อสื่อสารในการให้ข้อมูลหรือแสดงความ

คิดเห็นได้อย่างสะดวก 
3.67 .577 

5. ผู้น าระดับสูงค านึงถึงความอยู่ดีมีสุขของบุคลากร 3.67 .577 
6. ผู้น าระดับสูงใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นก้าวต่อไปในการปฏิบัติงาน 3.67 .577 
7. ผู้น าระดับสูงเป็นต้นแบบของบุคลากร 3.67 .577 
8. โดยรวมท่านมีความเชื่อถือไว้วางใจในผู้น าระดับสูง 3.33 .577 

รวม 3.71 .617 
 


