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รายงานขั้นที่ 2 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจา้ง ธพส. ประจ าปี 2561 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

 
 

จากวิสัยทัศน์ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ที่ต้องการเป็นองค์กรชั้นน าในการ
พัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีเป้าหมายให้ผลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัดในปี 2561 อยู่ในระดับ 4.5 (ดีเยี่ยม) คณะที่ปรึกษาจึง
ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และสอบถามความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์และ
ก าหนดปัจจัยความผูกพัน (Engagement Behavior) และพฤติกรรมความผูกพันความผูกพันของ
พนักงานและลูกจ้าง ธพส. (Engagement Behavior) และน าแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจและ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลมาใช้
ปรับปรุง และวางแผนในการพัฒนาเพ่ิมความผูกพันต่อองค์กรในแต่ละระดับ และแต่ละ Generation 
เพ่ือให้บุคลากรรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและร่วมมือกันพัฒนาให้องค์กรประสบความส าเร็จ 

จากการศึกษาพบว่า พนักงาน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด มีความพึงพอใจและ
ความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก (ความพึงพอใจต่อองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และความ
ผูกพันต่อองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27) และจากการเปรียบเทียบปัจจัยด้านความผูกพันในองค์กร 
และความพึงพอใจจากผลส ารวจปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 พบว่าค่าเฉลี่ยของแต่ละปัจจัยมี
ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาทุกปัจจัย ซึ่งแสดงถึงความผูกพันและความพึงพอใจในองค์กรมีอยู่ใน
ระดับมาก 

พนักงานและลูกจ้าง มีความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร ผู้บริหารสามารถสร้าง
แรงจูงใจให้กับพนักงานเพ่ิมมากขึ้น เช่น ผลตอบแทนและสวัสดิการ ต าแหน่งงาน ส่วนสาเหตุที่
พนักงานลาออกจากงาน คือ เพ่ือไปดูแลครอบครัว ความก้าวหน้าของต าแหน่งงานไม่ชัดเจน อีกทั้ง
พนักงานและลูกจ้างได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และ
สามารถเติบโตในองค์กรภายนอกได้ ธพส. มีมาตรฐานในการประเมินการปฏิบัติงาน ก าหนดตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติการ (Key Performance Indicators: KPI) ที่ชัดเจน อีกทั้งเปิดโอกาสให้มีการแบ่งปัน
ความรู้ (Knowledge Sharing: KS) ระหว่างพนักงาน เช่น ระบบ E-Leaning, คู่มือ, Website,            
E-mail และจัดกิจกรรมให้แต่ละฝ่ายน าเสนอโครงการประจ าปี เพ่ือน าเสนอผลงานหรือนวัตกรรมของ
แต่ละฝ่าย เป็นต้น ท าให้พนักงานและลูกจ้างมีการท างานที่เป็นระบบ และเข้าใจระบบงานของบริษัท
มากยิ่งขึน้ 

บทสรุปผู้บริหาร 
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จากวิสัยทัศน์ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ที่ต้องการเป็นองค์กรชั้นน าในการ
พัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีเป้าหมายให้ผลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัดในปี 2561 อยู่ในระดับ 4.5 (ดีเยี่ยม) คณะที่ปรึกษาจึง
ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และสอบถามความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์และ
ก าหนดปัจจัยความผูกพัน (Engagement Behavior) และพฤติกรรมความผูกพันความผูกพันของ
พนักงานและลูกจ้าง ธพส. (Engagement Behavior) และน าแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจและ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลมาใช้
ปรับปรุง และวางแผนในการพัฒนาเพ่ิมความผูกพันต่อองค์กรในแต่ละระดับ และแต่ละ Generation 
เพ่ือให้บุคลากรรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและร่วมมือกันพัฒนาให้องค์กรประสบความส าเร็จ 

แผนการด าเนินงาน (Action Plan) 

ล าดับ กิจกรรม 
ตารางการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 3 เดือน 

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

            

2 วิเคราะห์และก าหนดปัจจัยความผูกพัน 
และพฤติกรรมความผูกพันของพนักงาน 
และลูกจ้างบริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ ากัด 

            

3 จัดท าแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจ
และความผูกพันต่อองค์กร 

            

4 คณะที่ปรึกษาร่วมกับผู้บริหาร ประชุม
หารือ เพื่อปรับแบบสอบถามให้
สอดคล้องกับองค์กร 

            

5 ส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อ
องค์กร  

            

6 Focus group สัมภาษณ์เชิงลึกกับระดับ
บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง 

            

7 ประเมินผล วิเคราะห์ผลส ารวจ และ
เรียงล าดับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
และความผูกพัน 

            

กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน 
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ล าดับ กิจกรรม 
ตารางการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 3 เดือน 

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

8 จัดท าแผนการบริหารความผูกพัน 
ส าหรับบุคลากรแต่ละระดับ และแต่ละ 
Generation 

            

9 เปรียบเทียบผลส ารวจ ความพึงพอใจ
และความผูกพันในการท างานของ
พนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ ากัด (Comparison) 

            

10 จัดท ารายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจ้าง 
ธพส. ประจ าปี 2561 
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หลักการและเหตุผล 

ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) เป็นทัศนคติของบุคลากร ทั้งการ
แสดงออกทางความคิด ความรู้สึก การรับรู้ และการเรียนรู้ของพนักงานที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ และ
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร บุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร จะมีพฤติกรรมการ
ตระหนักถึงความส าคัญต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อพฤติกรรมการท างานใน
เชิงพัฒนา เพ่ือการสร้างสรรค์ ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน ส่งผลต่อผลิตภาพและ
คุณภาพขององค์กร 

จากวิสัยทัศน์ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ที่ต้องการเป็นองค์กรชั้นน าในการ
พัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีเป้าหมายให้ผลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัดในปี 2561 อยู่ในระดับ 4.5 (ดีเยี่ยม) เพ่ือให้บริษัท ธนา
รักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัดบรรลุเป้าหมาย ซึ่งปัจจัยในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
ให้บรรลุเป้าประสงค์ คือ บุคลากร ความผูกพันองค์กรมีความส าคัญอย่างยิ่งกับการด าเนินงานภายใน
องค์กร ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ธุรกิจสามารถใช้เป็นสิ่งที่ท าให้บุคลากรมีความรัก ความสุข ความ
พอใจที่จะท างานร่วมกันภายในองค์กรต่อไป จึงท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจและความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงาน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลมาใช้ปรับปรุง และ
วางแผนในการพัฒนาเพ่ิมความผูกพันต่อองค์กรในแต่ละระดับ และแต่ละ Generation เพ่ือให้
บุคลากรรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและร่วมมือกันพัฒนาให้องค์กรประสบความส าเร็จ 

วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล 
2. ค้นหาปัจจัยความผูกพัน (Engagement Driver) และพฤติกรรมความผูกพันของพนักงาน

และลูกจ้าง ธพส. (Engagement Behavior) 
3. ด าเนินการตามแผนงานเพื่อเพ่ิมความพึงพอใจและความผูกพันองค์กร 

ประเด็นที่ศึกษา 

1. วิเคราะห์และก าหนดปัจจัยความผูกพัน (Engagement Driver) และพฤติกรรมความ
ผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง ธพส. (Engagement Behavior) 

2. สอบถามความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง และน าปัจจัยความผูกพันมาเป็นข้อมูลและออกแบบ 
จัดท าแบบส ารวจการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากร 

วิเคราะห์และก าหนดปัจจัยความผูกพัน (Engagement Driver)  
และพฤติกรรมความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง ธพส. (Engagement Behavior) 
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บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

3. วิเคราะห์ผลส ารวจ พร้อมทั้งรายงานสรุปของพนักงานและลูกจ้าง โดยแยกวิเคราะห์ ดังนี้ 
3.1 ระดับผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไป / ระดับผู้จัดการส่วน ผู้ช านาญการขึ้นไป / ระดับ

เจ้าหน้าที่ / ระดับลูกจ้าง 
3.2 กลุ่มบุคลากร Generation Baby Boomer / Generation X / Generation Y / 

Generation Z 
4. จัดเรียงล าดับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจสูงสุด - ต่ าสุด พร้อมเหตุผล 
5. จัดท าแผนบริหารและพัฒนาความผูกพันส าหรับกลุ่มบุคลากรแต่ละระดับ และแต่ละ 

Generation 
6. เปรียบเทียบผลส ารวจ ความพึงพอใจและความผูกพันในการท างานของพนักงานบริษัท 

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (Comparison) 
 

แนวคิดและทฤษฎีในการก าหนดปัจจัยความผูกพัน (Engagement Driver) และพฤติกรรมความ
ผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง ธพส. (Engagement Behavior) 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 

ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง สภาพหรือลักษณะแต่ละบุคคลที่อุทิศเกี่ยวกับอารมณ์
ความรู้สึกและสติปัญญาแก่องค์กรหรือกลุ่มงาน บุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กรนั้นเป็นความ
ต้องการส่วนบุคคล และท างานอย่างจริงจัง ตั้งใจ อันไปสู่ การเพ่ิมผลผลิตทางธุรกิจขององค์กร  
(Hewitt Associates, 2004) ความผูกพันของพนักงานมีความส าคัญต่อองค์กรอย่างมาก โดยความ
ผูกพันจะส่งผลให้พนักงานมีความรู้สึกต่อองค์กรในทางบวก ซึ่งมีความผูกพันที่มีต่องาน เป้าหมาย 
และค่านิยมขององค์กร พนักงานจะมีความจงรักภักดี โดยปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Commitment) จะมุ่งมั่นให้เกิดกับองค์กร โดยองค์กรต่างๆ 
ต้องการให้พนักงานมีความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และความผูกพันในงานของพนักงาน 
เนื่องจากความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรจะมีความสัมพันธ์กับอัตราการลาออก (Turnover Rate) 
ถ้าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรสูง อัตราการลาออกลดลง (พิชิต เทพวรรณ์, 2554)  

องค์ประกอบของความผูกพันแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความผูกพันทางด้านจิตใจ 
หมายถึง อารมณ์ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรในแง่ที่พนักงานรู้สึกถึงความเป็นสมาชิกในองค์กร 
เกี่ยวข้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กรอย่างแนบแน่น 2) ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร เป็น
ความผูกพันต่อองค์กรที่เกิดจากการจ่ายค่าตอบแทนขององค์กร เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการคงอยู่กับ
องค์กรของบุคคลแต่ละคน 3) ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน เป็นความรู้สึกของบุคคลแต่ละคน เมื่อเข้า
เป็นสมาชิกองค์กรก็ต้องมีความผูกพัน และจงรักภักดีต่อองค์กร เพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และสมควรที่
จะกระท า ถือเป็นพันธะผูกพันที่จะต้องมีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร (Allen & Meyer, 1990) 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ 1) การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ประสบความส าเร็จ 
(Being part of a Wining Organization หากพนักงานได้ท างานในองค์กรที่มีผลประกอบการดีเด่น 
หรือเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้น าทางการตลาด มีวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ชัดเจน มีการจัดการเชิงกล
ยุทธ์เพ่ือน ามาปฏิบัติ 2) การได้ท างานให้แก่ผู้น าที่ตนเองชื่นชอบ (Working for Admired Leaders) 
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การที่พนักงานได้ท างานร่วมกับผู้น าที่ตนเองรักหรือที่ตนเองชื่นชอบ จะส่งผลให้พนักงานมีผลการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ซึ่งหัวหน้างานที่พนักงานชื่นชอบเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันให้เกิดความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงาน 3) การที่มีความสัมพันธ์ที่ดีในการท างาน (Having Positive Working 
Relationship) หากพนักงานมีความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานที่ดี ท างานอย่างมืออาชีพ จะส่งผลให้
พนักงานเกิดความผูกพันที่ดีต่อองค์กร 4) การได้ท างานที่มีความส าคัญ (Doing Meaningful Work) 
พนักงานต้องการท างานที่มีผลกระทบต่อองค์กร เป็นงานที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ 
และสามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นกับองค์กรและลูกค้าได้ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้
พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร 5) การได้รับการยกย่องและเห็นคุณค่า (Recognition and 
Appreciation) การได้รับการยกย่องเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดความผูกพันภายในองค์กร ซึ่ง
หมายถึงรางวัลที่เป็นตัวเงินหรือค่าตอบแทนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความชื่นชมโดยตรงจากผู้บริหาร สิ่ง
เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีคุณค่าและสามารถทุ่มเทแรงกาย และแรงใจ ให้ได้รับการยอมรับจาก
องค์กรด้วย 6) การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สมดุล (Living a Balanced Life) องค์กรที่สามารถสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร โดยให้คุณค่ากับความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและความเป็นส่วนตัว และท า
ให้พนักงานสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สมดุลได้ จะได้รับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเป็นสิ่ง
ตอบแทน (Molinaro & Weiss, 2005) 

แนวคิดของ Hewitt Associates ความผูกพันของพนักงานแสดงออกได้โดยพฤติกรรม คือ 
สามารถดูได้จากการพูด (Say) โดยพูดถึงองค์กรเฉพาะในแง่บวก และพิจารณาจากการด ารงอยู่ 
(Stay) คือ พนักงานปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป สุดท้ายใช้ความพยายามอย่างเต็ม
ความสามารถ (Strive) เพ่ือช่วยเหลือหรือสนับสนุนธุรกิจขององค์กร โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันของพนักงาน มี 7 ประการ ดังนี้ (Hewitt Associates, 2004, อ้างถึงใน จิรประภา อัครบวร, 2549) 

 

แผนภาพแสดงแบบจ าลองวัดความผูกพันตามแนวคิดของ Hewitt Associates 
ที่มา: Hewitt Associates (2004, อ้างถึงใน จิรประภา อัครบวร, 2549) 
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1. ภาวะผู้น า (Leadership) 
2. วัฒนธรรม หรือจุดมุ่งหมายขององค์กร (Culture / Purpose) 
3. ลักษณะงาน (Work Activity) 
4. ค่าตอบแทนโดยรวม (Total Compensation) 
5. คุณภาพชีวิต (Quality of life) 
6. โอกาสที่ได้รับ (Opportunity) 
7. ความสัมพันธ์ (Relationship) 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงาน 

ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกพอใจในงานที่ตนปฏิบัติ และมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และความพอใจที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ งานนั้น
ให้ผลตอบแทนทั้งทางวัตถุและจิตใจ และยังสามารถตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของ
ผู้ปฏิบัติงานได้ด้วย (Strauss, G., & Sayles, L. R., 1980) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง 
ความรู้สึกนึกคิดในทางที่ดีของบุคลากรที่มีต่องานที่ท าอยู่ และองค์ประกอบอ่ืนๆ ความรู้สึกที่เกิดขึ้น
จากการได้รับการตอบสนองความต้องการของบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ ท าให้บุคคลเกิดความ
พึงพอใจในการท างานจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร (สุรเชษฐ์ ผการัตน์สกุล, 2552) 

ความส าคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการในการท างานของบุคลากร
ขององค์กรจะมีประสิทธิภาพเพียงใด และช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้เพียงใดนั้น ผู้บริหารองค์กร
ต้องสามารถเข้าใจความต้องการของบุคลากรในองค์กร และผสมผสานความต้องการนั้นให้เข้ากับ
จุดมุ่งหมายขององค์กร ในขณะเดียวกันก็สามารถท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
จะท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างาน เกิดความกระตือรือร้นและปรารถนาที่จะท างานให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร (จิตติภา ขาวอ่อน, 2547) ความส าคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
มีดังนี ้1) การรับรู้ในปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ท าให้หน่วยงาน
สามารถน าไปใช้ในการสร้างปัจจัยเหล่านี้ให้เกิดขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 2) ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน จะท าให้บุคคลมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ลดการขาดงาน การลางาน การ
มาท างานสาย และการขาดความรับผิดชอบที่มีต่องาน 3) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นการ
เพ่ิมผลผลิตของบุคคล ท าให้องค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2535) 

องค์ประกอบต่างๆ ของปัจจัยที่เอ้ือต่อความพอใจในการปฏิบัติงาน ไว้ 10 ประการ คือ              
1) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) คือมั่นคงในการท าวาน และได้รับความเป็นธรรมจาก
ผู้บังคับบัญชา 2) โอกาสก้าวหน้าในการงาน (Opportunity for advancement) คือ โอกาสที่จะได้
เลื่ อนต าแหน่ งในการท างานที่ สู งสุด  3 )  สถานที่ท างานและการบริหาร (Company and 
management) คือ ความพึงพอใจที่มีต่อสถานที่ท างาน และการ าเนินการของสถาบัน 4) รายได้ 
(Wages) คือ เงินรายได้ประจ า และรายได้ที่หน่วยงานจ่ายตอบแทน 5) ลักษณะของงานที่ท า 
(Intrinsic aspect of the job) คือ การได้ปฏิบัติงานตามความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานที่ได้
ท างานตรงตามต้องการ 6) การนิเทศงาน (supervision) คือ การที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้พึง
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พอใจหรือไม่พึงพอใจ ถ้าการนิเทศงานไม่ดี ก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการย้ายงานหรือลาออก
จากงาน 7) ลักษณะทางสังคม (Social aspects of the job) คือ ถ้าผู้ปฏิบัติงานท าร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุขก็จะเกิดความพึงพอใจในงานนั้น 8) สภาพการท างาน (Working condition) ได้แก่ 
แสง เสียง อากาศ 9 )  การติดต่อสื่ อสาร (Communication)  คือ การประสานงานต่างๆ                      
10) ผลประโยชน์เกื้อกูล (Benefits) ได้แก่ เงินค่าตอบแทนเมื่อออกจากงาน สวัสดิการที่อยู่อาศัย การ
บริการ การรักษาพยาบาล การบริการ การให้มีวันหยุดต่างๆ (Gilmer, 1967) 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะงาน 

ปัจจุบันบุคลากรมีความรู้เพ่ิมขึ้น มีทัศนคติ และความต้องการในการท างาน ตลอดจนการใช้
ชีวิตที่ต่างจากอดีต สังคมมีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกันมากขึ้น  พนักงานรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถมากขึ้น ก็พร้อมที่จะรับผิดชอบมากขึ้น และมักต่อต้านการปฏิบัติงานที่คอยรับค าสั่ง
เพียงอย่างเดียว แต่บุคคลจะต้องการอ านาจในการตัดสินใจ ความพอใจ และความภาคภูมิใจในงาน 
เพ่ือที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551) ลักษณะของงาน 
จะส่งผลไปยังภาวะทางจิตใจ และภาวะทางจิตใจนี้จะส่งผลต่อความพึงพอใจและแรงจูงใจในงาน ท า
ให้การปฏิบัติการมีประสิทธิภาพสูง และการขาดงาน การลาออกจากงานต่ า (Hackman & Oldham, 
1980) ลักษณะของงาน ประกอบด้วย การที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบว่างานที่ท ามีความท้าทาย มีลักษณะ
สร้างสรรค์ งานมีความน่าสนใจ มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ การได้รับผิดชอบงานที่ท า สามารถควบคุมการ
ท างาน และงานนั้นมีโอกาสที่จะท างานนั้นให้เสร็จ จะท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานลักษณะงานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และทัศนคติในการท างาน โดยลักษณะงานที่เป็น
สิ่งจูงใจจะให้มีผลให้พนักงานมีอารมณ์และความรู้สึกไปในทางบวก ท าให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่าง
ดี ในทางกลับกันถ้าหากว่าลักษณะงานไม่เป็นสิ่งจูงใจพนักงานก็จะไม่รู้สึกชอบงาน ไม่พอใจงาน ถ้า
ต้องทนท างานในลักษณะนี้เป็นเวลานาน พนักงานจะรู้สึกเบื่อหน่าย (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2535) 

ลักษณะงานที่ดีจะเป็นเสมือนแรงจูงใจภายใน ( Internal Motivation) ในการท างานของ
บุคคลที่จะท าให้เขารู้สึกอยากท างาน และผลงานที่ดีจะเป็นเสมือนรางวัลที่ให้กับตนเอง และถ้าหาก
ผลงานออกมาไม่ได้ บุคคลก็จะพยายามมากขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงผลงานที่ไม่พึงพอใจ เพ่ือเพ่ิมรางวัล
ให้กับตนเองจากคุณภาพผลงานที่ดี แนวคิดนี้เชื่อว่าแรงจูงใจภายในของบุคคลในการปฏิบัติงาน
เกิดขึ้นจากสภาวะทางจิตวิทยา 3 ประการ ได้แก่ 1) การรับรู้ผลของการท างานที่ได้ปฏิบัติไป 
(Knowledge of the Results) เป็นการรับรู้ผลการปฏิบัติงานของตนเอง ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด 
และมีความพึงพอใจในผลงานเพียงใด  2)  การได้รับผิดชอบต่อผลของงาน (Experience 
Responsibility for the Results) เป็นความเชื่อมั่นของบุคคลในผลงานที่เขาได้ทุ่มเทความพยายาม
ในการปฏิบัติมากกว่าที่จะขึ้นกับกระบวนการท างาน นายจ้าง หรือผู้ร่วมงาน คือ ถ้าบุคคลทุ่มเทความ
พยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน ก็จะท าให้เขารู้สึกภาคภูมิใจในผลงาน 3) การรับรู้ความหายของ
งาน (Experience the Work as Meaningful) เป็นการที่ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงคุณค่าในงานที่เขาได้
ปฏิบัติ และได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานที่เขาได้ปฏิบัติไป (Hackman & Oldham, 1980) 
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4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค  าจุน 

ปัจจัยจูงใจที่เก่ียวข้องกับงานโดยตรง เพ่ือจูงใจให้คนชอบและรักงานที่ปฏิบัติ เป็นการกระตุ้น
ให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะปัจจัยที่
สามารถตอบสนองความต้องการภายในบุคคลได้ มีดังนี้  1) ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
(Achievement) หมายถึงการที่บุคคลสามารถท างานได้ ประสบความส าเร็จ เป็นความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาต่างๆ การรู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานส าเร็จ จึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจ
ต่องานนั้นๆ 2) การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือ ไม่
ว่าจากผู้บังคับบัญชา การยอมรับนี้อาจจะอยู่ในการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้ก าลังใจหรือ
การแสดงออกอ่ืนใดที่สื่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ท างานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุ
ส าเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความส าเร็จในงาน 3) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (The Work 
Itself) หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทายให้ต้องลงมือท า หรือ
เป็นงานที่มีลักษณะสามารถกระท าได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยล าพังแต่เพียงผู้เดียว  4) ความผิดชอบ 
(Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ 
และมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่างดี ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด  5) ความก้าวหน้า 
(Advancement) หมายถึง การได้รับการเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรในองค์กร การมีโอกาสได้
ศึกษา เพ่ือหาความรู้เพิ่มเติมหรือได้รับการฝึกอบรม (สมยศ นาวีการ, 2540) 

ปัจจัยค้ าจุน หรือปัจจัยอนามัย หมายถึง ปัจจัยที่จะค้ าจุนให้แรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากรมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะไม่สอดคล้องกับบุคลากรในองค์กร บุคลากรจะเกิด
ความไม่ชอบงานขึ้น ปัจจัยที่มาจากภายนอก ได้แก่ 1) เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้น
เงินเดือนในหน่วยงานนั้นๆ เป็นที่พอใจของบุคลากรในการท างาน 2) โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้า
ในอนาคต หมายถึง การที่บุคลากรได้รับการแต่งตั้ง เลื่อนต าแหน่งภายในหน่วยงาน และสามารถ
ได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ 3) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือน
ร่วมงาน หมายถึง ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน            
4) สถานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มีเกียรติ และศักดิ์ศรี 5) นโยบาย
และการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหารองค์กร การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร               
6) สภาพการท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสงเสียง อากาศ ชั่วโมงการท างาน 
รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆ 7 ) ความเป็นอยู่ส่วนตัว 
หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี อันเป็นผลที่ได้รับจากงานในหน้าที่ของเขา ไม่มีความสุข และพอใจกับ
การท างานในแห่งใหม่ 8) ความมั่นคงในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อความ
มั่นคงในการท างาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์กร  9) วิธีการปกครองของ
ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการด าเนินงาน หรือความยุติธรรมในการ
บริหาร (สมยศ นาวีการ, 2540) 
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5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การแสดงออกของพฤติกรรมในการคิดริเริ่มแนวใหม่ โดยมี
การผสมผสานบูรณาการ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ค้นหาโอกาสที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่มาใช้ในองค์กร การคิดวิธีใหม่ๆ ใช้แก้ปัญหาในงาน รวมทั้งมีการแสดงออกของบุคคลใน
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์ในองค์กรได้  (พรทิพย์ ไชยฤกษ์, 
2555) พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ไม่สามารถบังคับให้เกิดขึ้นได้ แต่สามารถส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้ และ
เสนอสถานการณ์ที่ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ คือ ความรู้สึกปลอดภัยทางจิตสร้างได้ด้วย
กระบวนการที่สัมพันธ์กัน 3 อย่าง ดังนี้ 1) การยอมรับในคุณค่าของแต่ละบุคคลอย่างไม่มีเงื่อนไข ครู 
พ่อแม่ หรือสังคมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต้องยอมรับความสามารถของบุคคลแต่ละคน เชื่อมั่นท าให้
บุคคลเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย จะท าให้บุคคลสามารถค้นพบสิ่งต่างๆ ที่มีคุณค่า หรือมี
ความหมายต่อตนเอง โดยไม่ต้องให้ใครกระตุ้น 2) การสร้างบรรยากาศที่ไม่ต้องมีการวัดและการ
ประเมินจากบุคคลภายนอก จะท าให้เกิดความรู้สึกอิสระ กล้าแสดงออกทั้งความคิดและการกระท า
อย่างสร้างสรรค์ 3) ความเข้าใจ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญส าหรับการสร้างความรู้สึกปลอดภัย การที่เรามี
ความเข้าใจและยอมรับ จะท าให้สามารถแสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่  (Roger, 
1959) 

พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ เป็นการแสดงออกหรือการกระท าของบุคคลในการคิด แนะน าและ
ทดลองสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์น าไปใช้ในองค์กร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบดังนี้ 1) พฤติกรรม
ด้านการแสวงหาโอกาส (Opportunity Exploration) หมายถึง การค้นหาโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
ได้แก่ การพิจารณาและหาโอกาสในการที่จะคิดหรือน าสิ่งใหม่ๆ ไปใช้ในการท างาน 2) พฤติกรรมด้าน
ความคิดริเริ่ม (Generativity) หมายถึง การแสดงออกถึงความสนใจในช่วงเริ่มต้นส าหรับการก าหนด
และชี้น าสิ่งใหม่ๆ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับขององค์กร จนกระทั่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ได้แก่ 
การที่บุคคลมีกระบวนการคิด พิจารณาและอธิบายถึงโอกาสที่จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นกับเพ่ือน
ร่วมงาน จากนั้นต้องจัดล าดับความคิด และแสวงหาถึงความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิด
ใหม่ที่เกิดขึ้นมากับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจากการท างาน 3) พฤติกรรมด้านการเป็นผู้น าความคิด 
(Championing) หมายถึง ผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถน าความคิดไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร และเชื่อม่ันในศักยภาพของความคิดใหม่นั้น โดยบุคคลที่
เป็นผู้น าทางความคิดต้องสามารถระดมการชักจูง และโน้มน้าวผู้อ่ืนให้สนับสนุน เห็นด้วยกับความคิด
ใหม่ของตน เพ่ือน าความคิดนั้นไปเผยแพร่ให้กับบุคคลอ่ืนต่อไป 4) พฤติกรรมด้านการประยุกต์ใช้ 
(Application) หมายถึง การน าความคิดใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการท างาน โดยจะต้องมีการน าไป
ทดลองประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานประจ า มีการปรับปรุงผลการผลิตที่เกิดขึ้นจากความคิด
สร้างสรรค์นั้น รวมทั้งต้องพยายามท าให้ทุกคนในองค์กรน าความคิดใหม่ๆ ไปใช้ปฏิบัติให้เป็นงาน
ประจ า (Kleysen & Street, 2001) 
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ตารางแสดงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
และความผูกพันต่อองค์กร 

แนวคิดและทฤษฎี 

คว
าม

ผูก
พัน

ต่อ
อง

ค์ก
ร 

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
ขอ

งพ
นัก

งา
น 

ลัก
ษณ

ะง
าน

 

ปัจ
จัย

จูง
ใจ

 แ
ละ

ปัจ
จัย

ค  า
จุน

 

พฤ
ติก

รร
มเ

ชิง
สร

้าง
สร

รค
์ 

1. ระบบงานที่ส าคัญต่างๆ      
2. กระบวนการสื่อสารขององค์กร      
3. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน      
4. การพัฒนาบุคลากร      
5. การจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพ      
6. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการ
ท างาน ทรัพยากรที่สนับสนุนการท างาน 

     

7. ระบบสารสนเทศด้าน HR      
8. ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์      
9. การด าเนินงานของฝ่าย HR      
10. ความส าเร็จในการท างาน      
11. การได้รับการยอมรับนับถือ      
12. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ      
13. ความรับผิดชอบ      
14. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 

     

15. วิธีปกครองบังคับบัญชา      
16. สถานะทางอาชีพ      
17. ความมั่นคงในการท างาน      
18. ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงองค์กร      
19. การแสวงหาโอกาส      
20. ความคิดริเริ่ม      
21. ผู้น าทางความคิด      
22. การประยุกต์ใช้      
23. ความผูกพันต่อองค์กร ด้านจิตใจ/
ความรู้สึก 

     

24. ความผูกพันต่อองค์กร ด้านการคงอยู่
กับองค์กร 

     

25. ความผูกพันต่อองค์กร ด้านบรรทัดฐาน      
26. ความพึงพอใจต่อองค์กร      
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การจัดประชุมร่วมกับผู้บริหาร 

คณะที่ปรึกษาร่วมกับผู้บริหาร ร่วมกันหารือ และก าหนดปัจจัยความพึงพอใจและความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด มาเป็นข้อมูล เพ่ือออกแบบ 
จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ ากัด ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรมากที่สุด 

  
 
การจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร 

1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบประเด็นการศึกษา 
การวิเคราะห์ข้อมูล เริ่มต้นจากการเปรียบเทียบประเด็นการศึกษาความพึงพอใจและความ

ผูกพันของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด จากการศึกษาพบว่า ประเด็นการประเมิน
ความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยลักษณะงาน 
1.1 ระบบงานที่ส าคัญต่างๆ 
1.2 กระบวนการสื่อสารขององค์กร 
1.3 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1.4 การพัฒนาบุคลากร 
1.5 การจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพ 
1.6 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการท างาน ทรัพยากรที่สนับสนุนการท างาน 
1.7 ระบบสารสนเทศด้าน HR 

2. ปัจจัยจูงใจ 
2.1 ความส าเร็จในการท างาน 
2.2 การได้รับการยอมรับนับถือ 
2.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2.4 ความรับผิดชอบ 

การจัดท าแบบส ารวจการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร 
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3. ปัจจัยค  าจุน 
3.1 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 
3.2 วิธีปกครองบังคับบัญชา 
3.3 สถานะทางอาชีพ 
3.4 ความมั่นคงในการท างาน 
3.5 ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงองค์กร 

4. พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
4.1 การแสวงหาโอกาส 
4.2 ความคิดริเริ่ม 
4.3 ผู้น าทางความคิด 
4.4 การประยุกต์ใช้ 

5. ความผูกพันต่อองค์กร 
5.1 จิตใจ/ความรู้สึก 
5.2 การคงอยู่กับองค์กร 
5.3 บรรทัดฐาน 

6. ความพึงพอใจของพนักงาน 
การใช้สถิติบรรยายในการค านวณค่าแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การวัดการกระจาย 

ตลอดจนข้อมูลเชิงคุณลักษณะของข้อมูลทั่วไปของงานวิจัย  โดยมีประเด็นที่จะน ามาวิเคราะห์ 
ดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ค่าพิสัยของข้อมูล คือ ค่าสูงสุด - ค่าต่ าสุด ซึ่งเป็นคา่ที่แสดงให้เห็นถึงช่วง
ความกว้างของขอบเขตข้อมูลที่มีอยู่ในแต่ละชุดของข้อมูล โดยการแสดงค่าเป็นการน าเสนอในรูปแบบ
ตาราง ที่แสดงความกว้างของชุดข้อมูลแต่ละชุด และจ าแนกตามอายุ และต าแหน่งงาน. 

2. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย คือ ผลรวมของค่าสังเกตหรือค่าของตัวอย่างที่ได้จากการส ารวจ
ข้อมูลหารด้วยจ านวนตัวอย่างของข้อมูล โดยการแสดงค่าเป็นการน าเสนอในลักษณะกราฟแท่ง ใน
ภาพรวม จ าแนกตามอายุ และต าแหน่งงาน 
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2. การส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร 
2.1 แนวทางการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
แผนภาพแสดงการส ารวจ และประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง 

- ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึง
พอใจและความผูกพันของพนักงาน 

- วิเคราะห์และก าหนดปัจจัยความผูกพัน และพฤติกรรมความผูกพันของพนักงาน และ
ลูกจ้างบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

- Survey Design ออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของ
พนังานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด  

- Data Collection เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
- Focus Group เพ่ือออกแบบค้นหาแนวทางในการบริหารความผูกพัน 
- ประเมินผล วิเคราะห์ผลส ารวจ และเรียงล าดับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและ

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
- จัดท าแผนการบริหารความผูกพัน  ส าหรับบุคลากรแต่ละระดับ และแต่ละ 

Generation 
- เปรียบเทียบผลส ารวจ ความพึงพอใจและความผูกพันในการท างานของพนักงาน

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (Comparison) 
 

2.2 วิธีการด าเนินการ 
การศึกษาเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม และการศึกษา
จากเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์อ่ืนๆ ที่ใช้เป็นแนวทาง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 

 
 
 
 
 

ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

 

วิเคราะห์และก าหนด
ปัจจัยความผูกพัน และ

พฤติกรรมความผูกพันของ
พนักงาน และลูกจ้าง ธพส. 

 

Survey Design 

Data Collection 

Focus Group 

ประเมินผล วิเคราะห์ผล
ส ารวจ และเรียงล าดับ
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจและความผูกพัน 

 

จัดท าแผนการ
บริหารความ
ผูกพันส าหรับ

บุคลากร 
 

เปรียบเทียบผล
ส ารวจ ความพึง
พอใจและความ

ผูกพันในการท างาน 
 

Employee Engagement 
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2.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ พนักงานของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 159 คน  
1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการ

ค านวณขนาดตัวอย่างที่สามารถเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร จากตารางของเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan, 1970) กรณีทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตาม
สะดวก (Convenient Sampling) จ านวน 113 คน 

2. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือที่ใช้เป็นการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) เพ่ือค้นหาแนวทางในการบริหารความผูกพันองค์กรบริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ ากัด จ านวน 23 คน ของจ านวนประชากรบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ทั้งหมด 
159 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนที่ก าหนดใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
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รายงานขั้นที่ 2 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจา้ง ธพส. ประจ าปี 2561 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

3. แบบสอบถาม 
3.1 แบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร  

    

แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร 

เรื่อง ความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

ค าชี แจง:  แนวทางการสัมภาษณ์ในแบบสอบถามชุดนี้ ใช้แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจและ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด เพ่ือเป็นแนว
ทางการวางแผนและพัฒนาความผูกพันส าหรับกลุ่มบุคลากรแต่ละระดับ 

กรุณาท าเครื่องหมาย ลงในช่องค าตอบที่ท่านคิดว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 

   1. ชาย     2. หญิง 
2. อายุ 
   1. ต่ ากว่า 19 ปี (Gen Z)   2. 19 - 36 ปี (Gen Y) 
   3. 37 - 51 ปี (Gen X)   4. 52 - 60 ปี (Baby Boomer) 
3. ระดับการศึกษา 
   1. ต่ ากว่าปริญญาตรี    2. ปริญญาตรี 
   3. ปริญญาโท    4. สูงกว่าปริญญาโท 
4. ต าแหน่งงาน 
   1. ผู้บริหาร/กรรมการผู้จัดการ   2. พนักงาน 
   3. ลูกจ้าง     4. อื่นๆ โปรดระบุ......................... 
5. ฝ่าย 
   1. ฝ่ายกฎหมาย    2. ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง 
   3. ฝ่ายการเงิน    4. ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 
   5. ฝ่ายตรวจสอบภายใน   6. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
   7. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   8. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
   9. ฝ่ายบัญช ี    10. ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
   11. ฝ่ายอ านวยการ    12. ศูนย์อ านวยการวิศวกรรม 

และบริหารจัดการอาคาร 
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รายงานขั้นที่ 2 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจา้ง ธพส. ประจ าปี 2561 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

6. รายได้ต่อเดือน 
   1. ต่ ากว่า 15,000 บาท   2. 15,001 - 25,000 บาท 
   3. 25,001 - 35,000 บาท   4. 35,001 - 45,000 บาท 
   5. 45,001 - 55,000 บาท   6. 55,001 บาทข้ึนไป 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงาน 
ค าชี แจง: กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน (เลือกเพียงหนึ่งข้อเท่านั้น) 
 5 มากที่สุด หมายถึง  ระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
 4 มาก  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นในระดับมาก 
 3 ปานกลาง หมายถึง  ระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
 2 น้อย  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นในระดับน้อย 
 1 น้อยที่สุด หมายถึง  ระดับความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 

ปัจจัยลักษณะงาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

ด้านระบบงานที่ส าคัญต่างๆ 
1. ท่านทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ

อย่างชัดเจน 
     

2. ธพส. มีการชี้แจงให้ทราบถึงนโยบาย 
กฎระเบียบ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
องค์กรอย่างชัดเจน 

     

3. ธพส. มีระบบการจัดการแบ่งปันความรู้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร (Knowledge 
Sharing: KS) เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

     

ด้านกระบวนการสื่อสารขององค์กร 
1. ธพส. มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถ

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณค่า 
และตามมาตรฐานที่ก าหนด 

     

2. ท่านสามารถสื่อสาร ประสานงานภายใน
และภายนอกองค์กรได้อย่างดี และมี
ประสิทธิภาพ 

     

3. ท่านคิดว่าวิธีการสื่อสารภายในองค์กรของ
ท่านสามารถแจ้งข้อมูล ข่าวสารให้พนักงาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และท่ัวถึง 
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รายงานขั้นที่ 2 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจา้ง ธพส. ประจ าปี 2561 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

ปัจจัยลักษณะงาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

ด้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ธพส. มีการก าหนดตัวชี้วัดที่มีมาตรฐาน 

สามารถวัดค่าความเป็นจริงในการ
ปฏิบัติงานได้ 

     

2. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และให้ความเป็นธรรมแก่
พนักงานและลูกจ้าง 

     

3. ท่านมีความเชื่อมั่นว่า หากปฏิบัติงานด้วย
ความสามารถอย่างเต็มที่ จะสามารถเพ่ิม
คะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 

     

ด้านการพัฒนาบุคลากร 
1. ท่านได้รับโอกาสการสนับสนุนจากธพส. ใน

การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

     

2. ธพส. มีการส่งเสริมให้บุคลากรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการจัดการการแบ่งปัน
ความรู้ (Knowledge Sharing: KS) 

     

3. ช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคลากร เช่น หนังสือแจ้งเวียน 
Internet บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ทั่วถึง
และเพียงพอต่อการแจ้งข้อมูลที่ท่าน
ต้องการทราบ 

     

ด้านการจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพ 
1. ธพส. มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการเลื่อน

ต าแหน่งที่ชัดเจนและยุติธรรม 
     

2. ท่านคิดว่างานที่รับผิดชอบ สามารถสร้าง
ความก้าวหน้าให้กับท่านในอนาคตได้ 

     

3. เมื่อได้รับมอบหมายงานตามหน้าที่ ท่านเต็ม
ใจที่จะปฏิบัติงานนั้นอย่างเต็มความสามารถ 

     

ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการท างาน ทรัพยากรที่สนับสนุนการท างาน 
1. ธพส. มีการจัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวก 
และมีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการท างานที่
เพียงพอและเหมาะสม 
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รายงานขั้นที่ 2 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจา้ง ธพส. ประจ าปี 2561 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

ปัจจัยลักษณะงาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

2. ธพส. ให้ความส าคัญ และดูแลเรื่องสุขภาพ 
สภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ท างานอย่าง
เหมาะสม เช่น ความเป็นอยู่ ความ
สะดวกสบาย และความสวยงาม 

     

3. สถานที่ท างาน และลักษณะงานส่งเสริมให้
ท่านมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 

     

ด้านระบบสารสนเทศด้าน HR 
1. ธพส. มีข้อมูลและข่าวสารสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้ 
     

2. ท่านคิดว่าระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีการเชื่อมโยงกับระบบ
อ่ืนๆ และเพ่ิมความสามารถในการน าข้อมูล
มาใช้ประโยชน์ทั้งการวิเคราะห์และวางแผน 

     

3. การน าระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ท าให้การด าเนินงาน
ในธพส. มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

     

ด้านผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
1. ท่านพึงพอใจกับระบบ และวิธีการข้ึน

เงินเดือน หรือการจ่ายโบนัสของธพส. 
     

2. สวัสดิการต่างๆ ที่ธพส. จัดให้นั้น มีความ
เหมาะสม  

     

3. ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ปริมาณงานในต าแหน่งที่ตนรับผิดชอบ 

     

ด้านการด าเนนิงานของฝ่าย HR 
1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของธพส. มีความชัดเจนและเหมาะสม 
     

2. การสื่อสารนโยบายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของธพส. มีความชัดเจน 
และเข้าใจง่าย 

     

3. ธพส. มีการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ 
ค าชี แจง: กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน (เลือกเพียงหนึ่งข้อเท่านั้น) 

ปัจจัยจูงใจ 
ระดับความคิดเห็น 

5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

ด้านความส าเร็จในการท างาน 
1. ท่านคิดว่าความส าเร็จในการท างานที่ธพส. 

เป็นแรงจูงใจให้ท่านอยากท างานให้ดียิ่งขึ้น 
     

2. ท่านต้ังใจท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถเสมอ ท าให้เกิดผลส าเร็จของงาน 

     

3. ท่านสามารถวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อ
ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึน 

     

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
1. ความคิดเห็นของท่านได้รับการยอมรับจาก

ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานเสมอ 
     

2. ท่านได้รับการแสดงความยินดีจากเพ่ือน
ร่วมงาน เมื่อท่านปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จ 

     

3. ผลงานของท่านได้รับการยอมรับจากเพ่ือน
ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา 

     

ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นงานที่น่าสนใจ 

และท้าทาย 
     

2. ลักษณะงานที่ท่านปฏิบัติ เปิดโอกาสให้มี
การพัฒนาความสามารถอย่างเต็มที่ 

     

3. ลักษณะงานท่ีท่านปฏิบัติ ตรงกับความถนัด 
และเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของท่าน 

     

ด้านความรับผิดชอบ 
1. ท่านสามารถบริหารจัดการงานได้ตามเวลาที่

ก าหนด 
     

2. หากมีความจ าเป็น ท่านสามารถอยู่
ปฏิบัติงานได้จนงานส าเร็จ แม้ว่าจะเกินเวลา
ปฏิบัติงานปกติของท่าน 

     

3. ท่านมีอิสระในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง
งานและหน้าที่อย่างเต็มที่ 
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รายงานขั้นที่ 2 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจา้ง ธพส. ประจ าปี 2561 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค  าจุน 
ค าชี แจง: กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน (เลือกเพียงหนึ่งข้อเท่านั้น) 

ปัจจัยค  าจุน 
ระดับความคิดเห็น 

5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 
1. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมและสนับสนุน

ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
     

2. ท่านสามารถท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานได้
เป็นอย่างดี 

     

3. มีการจัดประชุม สรุปวางแผนระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน 

     

ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา 
1. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความรู้ 

ความสามารถในการบริหารงาน ท าให้
เกิดผลส าเร็จของงาน 

     

2. ผู้บังคับบัญชามีบทบาทในการส่งเสริมและ
พัฒนาให้ท่านปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยการ
สอนงาน (Coaching) 

     

3. ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นธรรมต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเท่าเทียมกัน 

     

ด้านสถานะทางอาชีพ 
1. การท างานที่ธพส. มีเกียรติและศักดิ์ศรีในอาชีพ      
2. ท่านมีความรัก ความศรัทธาในอาชีพ      
3. ท่านคิดว่างานที่ปฏิบัติอยู่ มีความส าคัญ      
ด้านความม่ันคงในการท างาน 
1. นโยบายการบริหารงานของธพส. ท าให้ท่าน

รู้สึกว่ามีความมั่นคงในการท างาน 
     

2. งานที่ท่านปฏิบัติอยู่ เป็นงานที่มีความมั่นคง      
3. งานที่ท่านปฏิบัติอยู่ เป็นงานที่มีความมั่นคง

ในด้านอาชีพ 
     

ด้านความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงองค์กร 
1. ธพส. ได้รับความเชื่อถือ และได้รับการ

สนับสนุนจากประชาชนทั่วไป 
     

2. ธพส. มีชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดี      
3. ท่านรู้สึกยินดี เมื่อสามารถสร้างชื่อเสียง

ให้กับธพส. ได้ 
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รายงานขั้นที่ 2 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจา้ง ธพส. ประจ าปี 2561 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
ค าชี แจง: กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน (เลือกเพียงหนึ่งข้อเท่านั้น) 

พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
ระดับความคิดเห็น 

5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

ด้านการแสวงหาโอกาส 
1. ท่านเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนางาน 
     

2. ท่านพยายามคิดค้นวิธีการใหม่ๆ เพื่อปรับ 
ปรุงวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

     

3. ความผิดพลาดในงานที่เกิดขึ้น ท าให้ท่าน
ต้องคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อป้องกันความ
ผิดพลาด 

     

ด้านความคิดริเริ่ม 
1. ท่านมีโอกาสเป็นผู้น าทางความคิดในการ

แก้ไขปัญหา 
     

2. ท่านรวบรวมความรู้จากข้อมูลต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนางานอยู่เสมอ 

     

3. ท่านได้วิเคราะห์งานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่
เสมอ เพ่ือพัฒนาวิธีการท างาน 

     

ด้านผู้น าทางความคิด 
1. ท่านมีโอกาสในการริเริ่มนวัตกรรมใหม่ๆ ใน

การท างาน 
     

2. ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท างานอยู่เสมอ 

     

3. ท่านสนับสนุนเพื่อนร่วมงานที่มีความคิดใหม่
ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 

     

ด้านการประยุกต์ใช้ 
1. ท่านสามารถน าความรู้ ที่ได้จากการเรียนรู้ 

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งจากภายใน 
และภายนอก มาใช้ในการพัฒนางาน และ
ปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 

     

2. ท่านสามารถน าความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการท างาน 

     

3. ท่านมีความคิดริเริ่ม เพ่ือปรับปรุง และ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
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รายงานขั้นที่ 2 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจา้ง ธพส. ประจ าปี 2561 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 
ค าชี แจง: กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน (เลือกเพียงหนึ่งข้อเท่านั้น) 

ความผูกพันต่อองค์กร 
ระดับความคิดเห็น 

5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

ด้านจิตใจ/ความรู้สึก 
1. ธพส. สร้างแรงบันดาลใจให้ท่านมีก าลังใจใน

การปฏิบัติงาน 
     

2. ท่านรู้สึกว่า ท่านพร้อมที่จะเสียสละ และ 
อุทิศตนให้กับธพส. 

     

3. ท่านภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธพส.      
ด้านการคงอยู่กับองค์กร 
1. ท่านไม่คิดจะโยกย้าย หรือเปลี่ยนแปลงที่

ท างาน 
     

2. ท่านสนใจความก้าวหน้าของธพส.      
3. ท่านคิดว่า จะตั้งใจปฏิบัติงานที่ธพส. ให้

ยาวนาน จนกว่าจะเกษียณอายุ 
     

ด้านบรรทัดฐาน 
1. ท่านคิดว่าธพส. มีความหมายและ

ความส าคัญกับท่านมาก 
     

2. ท่านคิดว่าธพส. มีการรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

     

3. ท่านมีความจงรักภักดีต่อธพส.      
 

ตอนที่ 7 ความพึงพอใจต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
ค าชี แจง: โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่องค าตอบที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด  

ท่านมีความพึงพอใจต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

ความพึงพอใจมากที่สุด 
5 4 3 2 1 

ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด      
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รายงานขั้นที่ 2 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจา้ง ธพส. ประจ าปี 2561 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

ตอนที่ 8 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
โปรดแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่มีต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................. ............................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................... ................................................. 
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รายงานขั้นที่ 2 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจา้ง ธพส. ประจ าปี 2561 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

4.2 แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างของผู้บริหารระดับสูง  

    

แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
เรื่อง ความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

ค าชี แจง: แนวทางการสัมภาษณ์ในแบบสอบถามชุดนี้ ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงบริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารความผูกพันส าหรับกลุ่ม
บุคลากรแต่ละระดับ  

 

ข้อค าถามผู้บริหารระดับสูง 
1. บริษัทมีวิธีการรักษาบุคลากร ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สง่ผลต่อความส าเร็จขององค์กร อย่างไร 
2. บริษัท มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างนอกเหนือจาก เงินเดือน สวัสดิการ เช่น ทีจ่อดรถ หรือสิ่งอ านวยความ

สะดวกในที่ท างาน เปน็ต้น 
3. บริษัท มีการก าหนดตัวชีว้ัดผลปฏิบัตงิาน (Key Performance Indicators: KPI) อย่างไร 
4. ท่านคิดว่าบริษัท ควรท าอย่างไร เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างได้ปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดเกิดความผูกพันต่อ

องค์กร 
5. ท่านคิดว่า จะมีวิธีการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพอยา่งไร ให้อยู่กับองค์กรต่อไป 
6. ท่านคิดว่า ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ มีผลต่อการท างานของพนักงานในทางทีด่หีรือไม่ อย่างไร 
7. เมื่อพบข้อผิดพลาดในการด าเนินงานบริษทัด าเนนิการอย่างไรกับข้อผิดพลาดนัน้หรือใช้วิธีใดในการแจ้งให้

ผู้กระท าผิดได้รับทราบ 
8. บริษัทมีการก าหนดสวสัดิการใหม่ๆ เพิ่มข้ึนจากที่มีอยู่แล้วหรือไม่ 
9. บริษัทเปิดโอกาสให้กับผูบ้ริหารได้พบปะพดูคุยกับระดบัปฏิบตัิการบ้างหรือไม่ ถ้ามชี่วงใดบา้ง 
10. กิจกรรมใดในบริษัทที่ท าให้เห็นถึงความผูกพันและความสัมพันธ์กันของคนในองค์กร เพราะอะไร 
11. บริษัทเปิดโอกาสให้มีการแบ่งปนัความรู้ (Knowledge Sharing: KS) ระหว่างพนักงานอย่างไร 
12. บริษัทมีการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ความสามารถพนักงานและลูกจ้างอย่างไรบ้าง 
13. จากแผนการด าเนนิงาน ของฝ่ายทา่น มีการด าเนนิไปแล้วกีเ่ปอร์เซ็นต์ และมีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ 

อย่างไร 
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รายงานขั้นที่ 2 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจา้ง ธพส. ประจ าปี 2561 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

4.3 แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างของผู้บริหารระดับกลาง  

    

แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
เรื่อง ความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

ค าชี แจง: แนวทางการสัมภาษณ์ในแบบสอบถามชุดนี้ ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับกลางบริษัท          
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารความผูกพันส าหรับ
กลุ่มบุคลากรแต่ละระดับ  

 

ข้อค าถามผู้บริหารระดับกลาง 
1. บริษัทมีวิธีการรักษาบุคลากร ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สง่ผลต่อความส าเร็จขององค์กร อย่างไร 
2. บริษัทมีการก าหนดตัวชีว้ัดผลปฏิบัตงิาน (Key Performance Indicators: KPI) อย่างไร 
3. บริษัทมีปัญหาการคัดเลือกบคุลากรหรือไม่ อย่างไร 
4. บริษัทมีมาตรการการเลื่อนต าแหน่งจากลูกจา้งเปน็พนักงาน อย่างไร 
5. บริษัทมีการจัดภาระหนา้ที่ของพนักงานและลูกจา้งเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
6. ท่านคิดว่าบริษัท ควรท าอย่างไร เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างได้ปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดความผูกพันต่อ

องค์กร 
7. ท่านคิดว่า ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ มีผลต่อการท างานของพนักงานในทางทีด่หีรือไม่ อย่างไร 
8. บริษัทใช้วิธีใดแจ้งให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบถึงความส าเร็จในการท างานของพนักงานในองค์กร 
9. เมื่อพบข้อผิดพลาดในการด าเนินงานบริษทัด าเนนิการอย่างไรกับข้อผิดพลาดนัน้หรือใช้วิธีใดในการแจ้งให้

ผู้กระท าผิดได้รับทราบ 
10. บริษัทได้ชี้แจงเก่ียวกับรายละเอียดของงานในภาพรวมก่อนการท างาน และบอกถึงโอกาสก้าวหน้าในการ

ท างานหรือไม่ 
11. บริษัทมีการก าหนดสวัสดิการใหม่ๆ เพิ่มข้ึนจากที่มีอยู่แล้วหรือไม่ 
12. บริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้บรหิารได้พบปะพูดคุยกับระดับปฏบิัติการบา้งหรือไม่ ถ้ามีช่วงใดบา้ง 
13. กิจกรรมใดในบริษัทที่ท าให้เห็นถึงความผูกพันและความสัมพันธ์ระหว่างกนัของคนในองค์กร เพราะอะไร 
14. บริษัทเปิดโอกาสให้มีการแบ่งปนัความรู้ (Knowledge Sharing: KS) ระหว่างพนักงานอย่างไร 
15. บริษัทมีการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ความสามารถพนักงานและลูกจ้างอย่างไรบ้าง 
16. จากแผนการด าเนนิงาน ของฝ่ายทา่น มีการด าเนนิไปแล้วกีเ่ปอร์เซ็นต์ และมีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ 

อย่างไร 
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4.4 แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างของพนักงานและลูกจ้าง  

    

แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
เรื่อง ความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

ค าชี แจง: แนวทางการสัมภาษณ์ในแบบสอบถามชุดนี้ ใช้สัมภาษณ์พนักงาน และลูกจ้างบริษัท ธนา
รักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารความผูกพันส าหรับกลุ่ม
บุคลากรแต่ละระดับ  

 

ข้อค าถามส าหรับพนักงานและลูกจ้าง 

1. ท่านคิดว่าปัจจัยใดทีท่ าให้พนักงานและลูกจา้งเกิดความผูกพันต่อองค์กร 
2. ปัจจัยการคงอยู่กับองค์กรของพนักงานและลูกจ้างในความคดิของท่านมีอะไรบ้าง 
3. ปัจจัยที่ท าให้พนักงานและลกูจ้างรู้สึกอยากเปลี่ยนงาน เป็นเพราะเหตุใด 
4. พนักงานและลูกจ้างต้องการสิ่งใดจากการท างานทีบ่ริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด  
5. ท่านคิดว่ากระบวนการสรรหาบุคลากรของบริษัท ธนารักษ์พฒันาสินทรัพย์ จ ากัด มปีัญหาหรือไม่อย่างไร 
6. บริษัท ธนารักษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ ากัด มีกลไกช่วยให้พนักงานและลูกจา้งทราบถึงจุดแข็ง จดุอ่อนในการ

พัฒนาตนเองอย่างไร 
7. ท่านคิดว่าระบบการประเมินผลการปฏบิัติงานประจ าปีของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จ ากัด ที่มีอยู่

เป็นอย่างไร และเหมาะสมกบัการปฏิบัติงานของทา่นหรือไม่ 
8. การใช้เวลาระหว่างการท างาน กับการใช้ชวีิตส่วนตัว มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
9. บริษัท ธนารักษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ ากัด เปิดโอกาสให้ปรึกษางาน และน าเสนอความคิดเห็นหรือไม่ 

อย่างไร 
10. ท่านคิดว่า การท างานทีบ่รษิัท ธนารักษ์พัฒนาสนิทรัพย์ จ ากัด มีโอกาสหนา้ในงานหรือไม ่อย่างไร 
11. การเลื่อนต าแหน่งงานของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จ ากัด มีความชดัเจน โปร่งใสหรือไม่ อย่างไร 
12. ท่านคิดว่า การหมุนเวียนงานภายในหน่วยงาน มีความส าคญัหรือไม่ อย่างไร 
13. ท่านคิดว่า การสื่อสารผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีความส าคัญกับการท างานหรือไม่ อย่างไร 
14. ท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จ ากัด 
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4.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร (เชิงปริมาณ) 

1. รายละเอียดแบบสอบถาม 
แบบสอบถามความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์

พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด แบ่งออกเป็น 7 ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่ หัวข้อ จ านวนข้อ 

1 ปัจจัยส่วนบุคคล แบ่งออกเป็น 5 หมวดย่อย ดังต่อไปนี้ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ต าแหน่งงาน 
5. ฝ่าย 
6. รายได้ต่อเดือน 

6 

2 ปัจจัยลักษณะงาน แบ่งออกเป็น 9 หมวดย่อย ดังต่อไปนี้ 
1. ด้านระบบงานที่ส าคัญต่าง 
2. ด้านกระบวนการสื่อสารขององค์กร 
3. ด้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
5. ด้านการจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพ 
6. ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการท างาน ทรัพยากรที่

สนับสนุนการท างาน 
7. ด้านระบบสารสนเทศด้าน HR 
8. ด้านผลแทนตอบและสิทธิประโยชน์ 
9. ด้านการด าเนินงานของฝ่าย HR 

27 

3 ปัจจัยจูงใจ แบ่งออกเป็น 4 หมวดย่อย ดังต่อไปนี้ 
     1. ด้านความส าเร็จในการท างาน 
     2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
     3. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

4. ด้านความรับผิดชอบ 

12 

4 ปัจจัยค้ าจุน แบ่งออกเป็น 5 หมวดย่อย ดังต่อไปนี้ 
1. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
2. ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา 

15 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
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ส่วนที่ หัวข้อ จ านวนข้อ 
3. ด้านสถานะทางอาชีพ 
4. ด้านความมั่นคงในการท างาน 
5. ด้านความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงองค์กร 

5 พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น 4 หมวดย่อย ดังต่อไปนี้ 
1. ด้านการแสวงหาโอกาส 
2. ด้านความคิดริเริ่ม 
3. ด้านผู้น าทางความคิด 
4. ด้านการประยุกต์ใช้ 

12 

6 ความผูกพันองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 
จ ากัด แบ่งออกเป็น 3 หมวดย่อย ดังต่อไปนี้ 
     1. ด้านจิตใจ/ความรู้สึก 
     2. ด้านการคงอยู่กับองค์กร 
     3. ด้านบรรทัดฐาน 

9 

7 ความพึงพอใจต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 
จ ากัด 

1 

8 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 1 
ตารางแสดงรายละเอียดของแบบสอบถามความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถประเมินระดับความคิดเห็นต่อข้อค าถามต่างๆ ในแต่ละส่วน 

โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 5 เห็นด้วยมากที่สุด ระดับ 4 เห็นด้วยมาก ระดับ 3 เห็นด้วย
ปานกลาง ระดับ 2 เห็นด้วยน้อย ระดับ 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด และผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือก
ค าตอบต่อข้อค าถาม 1 ข้อ ได้เพียงค าตอบเดียวเท่านั้น 

2. ข้อมูลเบื องต้น 

การศึกษาความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ ากัด พนักงานและลูกจ้างมีการตอบแบบสอบถามจ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 98.74 
ของจ านวนพนักงานทั้งหมด 159 คน โดยการเก็บข้อมูลผ่านการท าแบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกส์       
(e-Questionnaire) (การตอบแบบสอบถามออนไลน์) เพียงช่องทางเดียว 
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2.1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ 
2.1.1 สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศ 

  
แผนภาพและตารางแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศ 
 

2.1.2 สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล จ าแนกตามอายุ 

  
แผนภาพและตารางแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชาย, 
78, 

49.7%

หญิง, 
79, 

50.3%

88, 
56.1%58, 

36.9%

11, 
7.0%

 (n = 157) 
เพศ จ านวน (คน) 
ชาย 78 (49.70%) 
หญิง 79 (50.30% 
รวม 157 

 (n = 157) 
อายุ จ านวน (คน) 

19 – 36 ปี (Gen Y) 88 (56.10%) 
37 – 51 ปี (Gen X) 58 (36.90%) 

52 – 60 ปี  
(Baby Boomer) 

11 (7.00%) 

รวม 157 

19 – 36 ปี (Gen Y) 

37 – 51 ปี (Gen X) 

52 – 60 ป ี
(Baby Boomer) 
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2.1.3 สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล จ าแนกตามระดับการศึกษา 

  
แผนภาพและตารางแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

2.1.4 สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

  
 
แผนภาพและตารางแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 

24, 
15.29%

68, 
43.31%

65, 
41.40%

24, 
15.3%

49, 
31.2%26, 

16.6%

25, 15.9%

14, 
8.9%

19, 
12.1%

 (n = 157) 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 24 (15.29%) 

ปริญญาตรี 68 (43.31%) 
ปริญญาโท 65 (41.40%) 

รวม 157 

 (n = 157) 
รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 24 (15.30%) 
15,001 – 25,000 บาท 49 (31.20%) 
25,001 – 35,000 บาท 26 (16.60%) 
35,001 – 45,000 บาท 25 (15.90%) 
45,001 – 55,000 บาท 14 (8.90%) 

55,001 บาทขึ้นไป 19 (12.10%) 
รวม 157 

ต่ ากวา่ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 

ต่ ากวา่ 15,000 บาท 

15,001 – 25,000 บาท 

25,001 – 35,000 บาท 

35,001 – 45,000 บาท 

45,001 – 55,000 บาท 

มากกว่า 55,001 บาท 
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2.1.5 สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

  
 
แผนภาพและตารางแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

2.1.6 สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล จ าแนกตามฝ่าย 

  
 
 
 

25, 
15.9%

64, 
40.8%

40, 
25.5%

28, 17.8%

4, 2.55%4, 2.55%
5, 3.18%

12, 7.64% 4, 2.55%

6, 3.82%

2, 1.27%

10, 6.37%

8, 5.10%

14, 8.92%

7, 4.46%

49, 31.21%

3, 1.91%

29, 18.47%

 (n = 157) 
ต าแหน่งงาน จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร/กรรมการ
ผู้จัดการ 

25 (15.90%) 

พนักงาน 
ระดับปฏิบัติการ 

64 (40.80%) 

ลูกจ้าง 40 (25.50%) 
ไม่ระบุ 28 (17.80%) 
รวม 157 

ผู้บริหาร/กรรมการผู้จัดการ 

พนักงาน 
ระดับปฏิบัติการ ลูกจ้าง 

ไม่ระบุ 

ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเส่ียง ฝ่ายกฎหมาย 

ไม่มีฝ่าย 

ไม่ระบุ 

ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

ฝ่ายบัญช ี

ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

ฝ่ายอ านวยการ 

ศูนย์อ านวยการวิศวกรรม  
และบริหารจัดการอาคาร 
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บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

แผนภาพและตารางแสดงสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามฝ่าย 
 

2.2 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยลักษณะงาน 
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะงาน มีลักษณะเป็นค าถามที่ให้เลือกลงคะแนน

ความคิดเห็น ประยุกต์ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จัดเป็นการวัดข้อมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 

ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับซึ่งมี
หลักเกณฑ์ในการก าหนดคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย    ระดับความคิดเห็น 
4.50 - 5.00    ความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด 
3.50 - 4.49    ความคิดเห็นระดับมาก 
2.50 - 3.49    ความคิดเห็นระดับปานกลาง 
1.50 - 2.49    ความคิดเห็นระดับน้อย 
1.01 - 1.49    ความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด 

ระดับความคิดเห็น น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ระดับคะแนน 1.01 - 1.49 1.50 - 2.49 2.50 - 3.49 3.50 - 4.49 4.50 - 5.00 

ตารางแสดงระดับความคิดเห็นกับระดับคะแนน 

ปัจจัยลักษณะงาน ประกอบด้วย 9.ด้าน ได้แก่ 1) ด้านระบบงานที่ส าคัญต่างๆ            
2) ด้านกระบวนการสื่อสารขององค์กร 3) ด้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4) ด้านการพัฒนา
บุคลากร 5) ด้านการจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพ 6) ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการ
ท างาน ทรัพยากรที่สนับสนุนการท างาน 7) ด้านระบบสารสนเทศด้าน HR 8) ด้านผลตอบแทนและ

   (n = 157) 
ฝ่าย จ านวน (คน) ฝ่าย จ านวน (คน) 

ฝ่ายกฎหมาย 4 (2.55%) ฝ่ายบริหารทั่วไป 10 (6.37%) 
ฝ่ายกลยุทธ์ 

และบริหารความเสี่ยง 
4 (2.55%) ฝ่ายบัญชี 8 (5.10%) 

ฝ่ายการเงิน 5 (3.18%) ฝ่ายสื่อสารองค์กร 14 (8.92%) 
ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 12 (7.64%) ฝ่ายอ านวยการ 7 (4.46%) 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 4 (2.55%) 
ศูนย์อ านวยการวิศวกรรม
และบริหารจัดการอาคาร 

49 (31.21%) 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 6 (3.82%) ไม่มีฝ่าย 3 (1.91%) 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (1.27%) ไม่ระบุ 29 (18.47%) 

รวม 157 
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สิทธิประโยชน์ 9) ด้านการด าเนินงานของฝ่าย HR จ าแนกเป็นภาพรวม ตามกลุ่มอายุ ตามกลุ่ม
ต าแหน่งงาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.2.1 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นปัจจัยลักษณะงานของพนักงานบริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ในภาพรวม 

(n = 157) 
ปัจจัยลักษณะงาน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 

ด้านระบบงานที่ส าคัญต่างๆ 4.43 มาก 
ด้านกระบวนการสื่อสารขององค์กร 4.25 มาก 
ด้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.05 มาก 
ด้านการพัฒนาบุคลากร 4.07 มาก 
ด้านการจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพ 4.08 มาก 
ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการท างาน ทรัพยากรที่
สนับสนุนการท างาน 

4.18 มาก 

ด้านระบบสารสนเทศด้าน HR 4.07 มาก 
ด้านผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 3.96 มาก 
ด้านการด าเนินงานของฝ่าย HR 4.00 มาก 

รวม 4.12 มาก 
ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นปัจจัยลักษณะงานของพนักงานบริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ในภาพรวม 

จากการศึกษาระดับความคิดเห็นปัจจัยลักษณะงานของพนักงานบริษัท ธนา
รักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ในภาพรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นของปัจจัยลักษณะงาน ในภาพรวม
นั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ด้านระบบงานที่ส าคัญต่างๆ อยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการสื่อสารขององค์กร อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และน้อยที่สุดคือ ด้านผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.96 

2.2.2 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยลักษณะงานของพนักงานบริษัท 
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด จ าแนกตามกลุ่มอายุ 



 

 

35 
 

รายงานขั้นที่ 2 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจา้ง ธพส. ประจ าปี 2561 
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แผนภูมิแท่งแสดงระดับความคิดเห็นของปัจจัยลักษณะงาน จ าแนกตามอายุ 

เมื่อจ าแนกกลุ่มพนักงานของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด โดยใช้อายุ
เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม โดยก าหนดให้ผู้ที่มีอายุระหว่าง 19 - 36 ปี จัดอยู่ในกลุ่ม Gen Y มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ผู้ที่มีอายุระหว่าง 37 - 51 ปี จัดอยู่ในกลุ่ม Gen 
X มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และผู้ที่มีอายุระหว่าง 52 - 60 ปี จัด
อยู่ในกลุ่ม Baby Boomer มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 

2.2.3 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยลักษณะงานของพนักงานบริษัท 
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 
แผนภูมิแท่งแสดงระดับความคิดเห็นของปัจจัยลักษณะงาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 
 

4.08 4.2 4.08

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

Gen Y Gen X Baby Boomer

ระดับความคิดเห็นของปัจจัยลักษณะงาน จ าแนกตามอายุ

4.22 4.1 4.19

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

ผู้บริหาร/กรรมการผู้จัดการ พนักงานระดับปฏิบัติการ ลูกจ้าง

ระดับความคิดเห็นของปัจจัยลักษณะงาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน
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ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของปัจจัยลักษณะงาน จ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน โดยผู้บริหาร/กรรมการผู้จัดการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.22 พนักงานระดับปฏิบัติการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และ
ลูกจ้าง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 

2.3 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยจูงใจ 
ปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความส าเร็จในการท างาน 2) ด้านการ

ได้รับการยอมรับนนับถือ 3) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4) ด้านความรับผิดชอบ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
2.3.1 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยจูงใจของพนักงานบริษัท ธนารักษ์

พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ในภาพรวม 
(n = 157) 

ปัจจัยจูงใจ คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
ด้านความส าเร็จในการท างาน 4.41 มาก 
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 4.06 มาก 
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4.13 มาก 
ด้านความรับผิดชอบ 4.14 มาก 

รวม 4.25 มาก 
ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของปัจจัยจูงใจของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ ากัด ในภาพรวม 

จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยจูงใจของพนักงานบริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ด้านความส าเร็จในการท างาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 รองลงมาคือ ด้านความ
รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และน้อยที่สุดคือ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 
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2.3.2 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยจูงใจของพนักงานบริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

 
แผนภูมิแท่งแสดงระดับความคิดเห็นของปัจจัยจูงใจ จ าแนกตามอายุ 

เมื่อจ าแนกกลุ่มพนักงานของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด โดยใช้อายุ
เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม โดยก าหนดให้ผู้ที่มีอายุระหว่าง 19 - 36 ปี จัดอยู่ในกลุ่ม Gen Y มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ผู้ที่มีอายุระหว่าง 37 - 51 ปี จัดอยู่ในกลุ่ม Gen X 
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และผู้ที่มีอายุระหว่าง 52 - 60 ปี จัดอยู่
ในกลุ่ม Baby Boomer มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 

2.3.3 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยจูงใจของพนักงานบริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 
แผนภูมิแท่งแสดงระดับความคิดเห็นของปัจจัยจูงใจ จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
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ผู้บริหาร/กรรมการผู้จัดการ พนักงานระดับปฏิบัติการ ลูกจ้าง

ระดับความคิดเห็นของปัจจัยจูงใจ จ าแนกตามต าแหน่งงาน
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รายงานขั้นที่ 2 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจา้ง ธพส. ประจ าปี 2561 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของปัจจัยจูงใจ จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
โดยผู้บริหาร/กรรมการผู้จัดการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 พนักงาน
ระดับปฏิบัติการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และลูกจ้าง มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 

2.4 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยค  าจุน 

ปัจจัยค้ าจุน ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือน
ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 2) ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา 3) ด้านสถานะทางอาชีพ 4) ด้านความ
มั่นคงในการท างาน 5) ด้านความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงองค์กร สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.4.1 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยค้ าจุนของพนักงานบริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ในภาพรวม 

(n = 157) 
ปัจจัยค  าจุน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 

ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 4.24 มาก 

ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา 4.01 มาก 
ด้านสถานะทางอาชีพ 4.58 มากที่สุด 
ด้านความมั่นคงในการท างาน 4.31 มาก 
ด้านความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงองค์กร 4.41 มาก 

รวม 4.31 มาก 
ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของปัจจัยค้ าจุนของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ ากัด ในภาพรวม 

จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยค้ าจุนของพนักงานบริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ให้ด้านสถานะทางอาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 รองลงมาคือ ด้านความ
น่าเชื่อถือและชื่อเสียงองค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และน้อยที่สุดคือ ด้านวิธี
ปกครองบังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 
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รายงานขั้นที่ 2 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจา้ง ธพส. ประจ าปี 2561 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

2.4.2 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยค้ าจุนของพนักงานบริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย ์จ ากัด จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

 
แผนภูมิแท่งแสดงระดับความคิดเห็นของปัจจัยค้ าจุน จ าแนกตามอายุ 

เมื่อจ าแนกกลุ่มพนักงานของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด โดยใช้อายุ
เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม โดยก าหนดให้ผู้ที่มีอายุระหว่าง 19 - 36 ปี จัดอยู่ในกลุ่ม Gen Y มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ผู้ที่มีอายุระหว่าง 37 - 51 ปี จัดอยู่ในกลุ่ม Gen X 
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และผู้ที่มีอายุระหว่าง 52 - 60 ปี จัดอยู่
ในกลุ่ม Baby Boomer มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 

2.4.3 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยค้ าจุนของพนักงานบริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 
แผนภูมิแท่งแสดงระดับความคิดเห็นของปัจจัยค้ าจุน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
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ผู้บริหาร/กรรมการผู้จัดการ พนักงานระดับปฏิบัติการ ลูกจ้าง

ระดับความคิดเห็นของปัจจัยค  าจุน จ าแนกตามต าแหน่งงาน
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รายงานขั้นที่ 2 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจา้ง ธพส. ประจ าปี 2561 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของปัจจัยค้ าจุน จ าแนกตามต าแหน่งงาน โดย
ผู้บริหาร/กรรมการผู้จัดการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 
พนักงานระดับปฏิบัติการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และลูกจ้าง มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 

2.5 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
ปัจจัยพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการแสวงหาโอกาส 

2) ด้านความคิดริเริ่ม 3) ด้านผู้น าทางความคิด 4) ด้านการประยุกต์ใช้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
2.5.1 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ในภาพรวม 
(n = 157) 

ปัจจัยพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
ด้านการแสวงหาโอกาส 4.33 มาก 
ด้านความคิดริเริ่ม 4.25 มาก 
ด้านผู้น าทางความคิด 4.14 มาก 
ด้านการประยุกต์ใช้ 4.28 มาก 

รวม 4.25 มาก 
ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของปัจจัยพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ในภาพรวม 

จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของ
พนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ด้านการแสวงหาโอกาส อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 
รองลงมาคือ ด้านการประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และน้อยที่สุดคือ ด้านผู้น า
ทางความคิด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 
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รายงานขั้นที่ 2 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจา้ง ธพส. ประจ าปี 2561 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

2.5.2 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

 
แผนภูมิแท่งแสดงระดับความคิดเห็นของปัจจัยพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ จ าแนกตามอายุ 

เมื่อจ าแนกกลุ่มพนักงานของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด โดยใช้อายุ
เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม โดยก าหนดให้ผู้ที่มีอายุระหว่าง 19 - 36 ปี จัดอยู่ในกลุ่ม Gen Y มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ผู้ที่มีอายุระหว่าง 37 - 51 ปี จัดอยู่ในกลุ่ม Gen X 
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และผู้ที่มีอายุระหว่าง 52 - 60 ปี จัดอยู่
ในกลุ่ม Baby Boomer มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 

2.5.3 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 
แผนภูมิแท่งแสดงระดับความคิดเห็นของปัจจัยพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
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ผู้บริหาร/กรรมการผู้จัดการ พนักงานระดับปฏิบัติการ ลูกจ้าง

ระดับความคิดเห็นของปัจจัยพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ จ าแนกตามต าแหน่งงาน
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รายงานขั้นที่ 2 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจา้ง ธพส. ประจ าปี 2561 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของปัจจัยพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ จ าแนก
ตามต าแหน่งงาน โดยผู้บริหาร/กรรมการผู้จัดการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.35 พนักงานระดับปฏิบัติการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 
และลูกจ้าง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 

2.6 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของความผูกพันต่อองค์กร 

ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านจิตใจ/ความรู้สึก 2) ด้าน
การคงอยู่กับองค์กร 3) ด้านบรรทัดฐาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.6.1 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ในภาพรวม 

(n = 157) 
ความผูกพันต่อองค์กร คะแนนเฉลี่ย ระดับ 

ด้านจิตใจ/ความรู้สึก 4.33 มาก 
ด้านการคงอยู่กับองค์กร 4.20 มาก 
ด้านบรรทัดฐาน 4.28 มาก 

รวม 4.27 มาก 
ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท          
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ในภาพรวม 

จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 โดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ให้ด้านจิตใจ/ความรู้สึก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 รองลงมาคือ ด้านบรรทัดฐาน 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และน้อยที่สุดคือ ด้านการคงอยู่กับองค์กร อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 
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2.6.2 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

 
แผนภูมิแท่งแสดงระดับความคิดเห็นของความผูกพันต่อองค์กร จ าแนกตามอายุ 

เมื่อจ าแนกกลุ่มพนักงานของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด โดยใช้อายุ
เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม โดยก าหนดให้ผู้ที่มีอายุระหว่าง 19 - 36 ปี จัดอยู่ในกลุ่ม Gen Y มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ผู้ที่มีอายุระหว่าง 37 - 51 ปี จัดอยู่ในกลุ่ม Gen X 
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และผู้ที่มีอายุระหว่าง 52 - 60 ปี จัดอยู่
ในกลุ่ม Baby Boomer มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 

2.6.3 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 
แผนภูมิแท่งแสดงระดับความคิดเห็นของความผูกพันต่อองค์กร จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
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ผู้บริหาร/กรรมการผู้จัดการ พนักงานระดับปฏิบัติการ ลูกจ้าง

ระดับความคิดเห็นของความผูกพันต่อองค์กร จ าแนกตามต าแหน่งงาน
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บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของความผูกพันต่อองค์กร จ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน โดยผู้บริหาร/กรรมการผู้จัดการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.44 พนักงานระดับปฏิบัติการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และ
ลูกจ้าง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 

2.7 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อองค์กร 

2.7.1 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ ากัด ในภาพรวม 

(n = 157) 
ความพึงพอใจต่อองค์กร คะแนนเฉลี่ย ระดับ 

ความพึงพอใจต่อองค์กร 4.41 มาก 
ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ ากัด ในภาพรวม 

จากการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 

2.7.2 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ ากัด จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

 
แผนภูมิแท่งแสดงระดับความพึงพอใจต่อองค์กร จ าแนกตามอายุ 

เมื่อจ าแนกกลุ่มพนักงานของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด โดยใช้อายุ
เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม โดยก าหนดให้ผู้ที่มีอายุระหว่าง 19 - 36 ปี จัดอยู่ในกลุ่ม Gen Y มีระดับ
ความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ผู้ที่มีอายุระหว่าง 37 - 51 ปี จัดอยู่
ในกลุ่ม Gen X มีระดับความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 52 - 60 ปี จัดอยู่ในกลุ่ม Baby Boomer มีระดับความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 
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2.7.3 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ ากัด จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 
แผนภูมิแท่งแสดงระดับความพึงพอใจต่อองค์กร จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจต่อองค์กร จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
โดยผู้บริหาร/กรรมการผู้จัดการ มีระดับความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.48 พนักงานระดับปฏิบัติการ มีระดับความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.39 และลูกจ้าง มีระดับความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 

3. การทดสอบสมมติฐาน 

แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ และความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานการวิจัย เพ่ือแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น และตัว
แปรตาม โดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ดังนี้ 

1. ใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม  
2. ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one – way ANOVA) เปรียบเทียบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม 
3. ใช้การวิเคราะห์ Simple Regression เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 

1 ตัวและตัวแปรตาม 1 ตัวแปร 
3.1 ปัจจัยประชากรศาสตร์แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร

ของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัดแตกต่างกัน ด้วยสถิติ t-test และ one-way 
ANOVA 
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แผนภาพแสดงปัจจัยประชากรศาสตร์แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัดแตกต่างกัน 

(n = 157) 
 ความพึงพอใจต่อองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร 

เพศ 0.797 0.876 
อาย ุ 0.662 0.031* 
ระดับการศึกษา 0.071 0.275 
ต าแหน่งงาน 0.117 0.203 
ฝ่าย 0.602 0.431 
รายได้ต่อเดือน 0.123 0.009* 

* อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยประชากรศาสตร์ กับความพึงพอใจและความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

จากตารางข้างต้น เป็นการจ าแนกปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
และความผูกพันต่อองค์กร สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศ: เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจและ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัดไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2. ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุ: อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัดไม่แตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ ากัดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

เพศ 

อาย ุ

ระดับการศึกษา 

ต าแหน่งงาน 
ความผูกพันต่อองค์กร 

ความพึงพอใจ 

ฝ่าย 

รายได้ต่อเดือน 
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บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

3. ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษา: ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัดไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

4. ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านต าแหน่งงาน: ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัดไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

5. ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านฝ่าย: ฝ่ายที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจและ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัดไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

6. ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านรายได้ต่อเดือน: รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ความพึงพอใจต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัดไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
3.2 ปัจจัยลักษณะงานส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

บริษทั ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ด้วยสถิติ Simple Regression 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพแสดงปัจจัยลักษณะงานส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

ปัจจัยลักษณะงาน 

ด้านระบบงานทีส่ าคัญต่างๆ 

ด้านกระบวนการสื่อสารขององค์กร 

ด้านระบบการประเมินผลการปฏบิัติงาน 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 

ความผูกพันต่อองค์กร 

ความพึงพอใจ 
ด้านการจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพ 

ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการ
ท างาน ทรัพยากรที่สนับสนุนการท างาน 

ด้านระบบสารสนเทศด้าน HR 

ด้านผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

ด้านการด าเนินงานของฝ่าย HR 
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รายงานขั้นที่ 2 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจา้ง ธพส. ประจ าปี 2561 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

(n = 157) 
 ความพึงพอใจต่อองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร 

ด้านระบบงานที่ส าคัญต่างๆ 0.000* 0.000* 
ด้านกระบวนการสื่อสารขององค์กร 0.000* 0.000* 
ด้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 0.000* 0.000* 
ด้านการพัฒนาบุคลากร 0.000* 0.000* 
ด้านการจ้างงานและความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

0.000* 0.000* 

ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการ
ท างาน ทรัพยากรที่สนับสนุนการท างาน 

0.000* 0.000* 

ด้านระบบสารสนเทศด้าน HR 0.000* 0.000* 
ด้านผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 0.000* 0.000* 
ด้านการด าเนนิงานของฝ่าย HR 0.000* 0.000* 

* อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยลักษณะงาน กับความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด  

จากตารางข้างต้น เป็นการจ าแนกปัจจัยลักษณะงานส่งผลต่อความพึงพอใจและ
ความผูกพันต่อองค์กร สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยลักษณะงานด้านระบบงานที่ส าคัญต่างๆ: ปัจจัยลักษณะงานด้านระบบงาน
ที่ส าคัญต่างๆ ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. ปัจจัยลักษณะงานด้านกระบวนการสื่อสารขององค์กร: ปัจจัยลักษณะงานด้าน
กระบวนการสื่อสารขององค์กรส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ปัจจัยลักษณะงานด้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน: ปัจจัยลักษณะงาน
ด้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. ปัจจัยลักษณะงานด้านการพัฒนาบุคลากร: ปัจจัยลักษณะงานด้านการพัฒนา
บุคลากรส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5. ปัจจัยลักษณะงานด้านการจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพ: ปัจจัยลักษณะ
งานด้านการจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

6. ปัจจัยลักษณะงานด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการท างาน ทรัพยากรที่
สนับสนุนการท างาน: ปัจจัยลักษณะงานด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการท างาน ทรัพยากรที่
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รายงานขั้นที่ 2 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจา้ง ธพส. ประจ าปี 2561 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

สนับสนุนการท างานส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

7. ปัจจัยลักษณะงานด้านระบบสารสนเทศด้าน HR: ปัจจัยลักษณะงานด้านระบบ
สารสนเทศด้าน HR ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

8. ปัจจัยลักษณะงานด้านผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์: ปัจจัยลักษณะงานด้าน
ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

9. ปัจจัยลักษณะงานด้านการด าเนินงานของฝ่าย HR: ปัจจัยลักษณะงานด้านการ
ด าเนินงานของฝ่าย HR ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนา
รักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.3 ปัจจัยจูงใจส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนา
รักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ด้วยสถิติ Simple Regression 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพแสดงปัจจัยจูงใจส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนา
รักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

(n = 157) 
 ความพึงพอใจต่อองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร 

ด้านความส าเร็จในการท างาน 0.000* 0.000* 
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 0.000* 0.000* 
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 0.000* 0.000* 
ด้านความรับผิดชอบ 0.000* 0.000* 

* อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยจูงใจ กับความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด  
 

ปัจจัยจูงใจ 

ด้านความส าเรจ็ในการท างาน 

ความผูกพันต่อองค์กร 

ความพึงพอใจ 
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 

ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ

ด้านความรบัผิดชอบ 
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รายงานขั้นที่ 2 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจา้ง ธพส. ประจ าปี 2561 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

จากตารางข้างต้น เป็นการจ าแนกปัจจัยจูงใจส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพัน
ต่อองค์กร สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยจูงใจด้านความส าเร็จในการท างาน: ปัจจัยจูงใจด้านความส าเร็จในการ
ท างานส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 
จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. ปัจจัยจูงใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือ: ปัจจัยจูงใจด้านการได้รับการยอมรับ
นับถือส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 
จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ: ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติส่งผล
ต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ: ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบส่งผลต่อความ
พึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.4 ปัจจัยค้ าจุนส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ด้วยสถิติ Simple Regression 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพแสดงปัจจัยค้ าจุนส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนา
รักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
 
 
 
 
 

ปัจจัยค  าจุน 

ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 

ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา 

ความผูกพันต่อองค์กร 

ความพึงพอใจ 
ด้านสถานะทางอาชีพ 

ด้านความมั่นคงในการท างาน 

ด้านความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงองค์กร 
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รายงานขั้นที่ 2 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจา้ง ธพส. ประจ าปี 2561 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

(n = 157) 
 ความพึงพอใจต่อองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร 

ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 

0.000* 0.000* 

ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา 0.000* 0.000* 
ด้านสถานะทางอาชีพ 0.000* 0.000* 
ด้านความม่ันคงในการท างาน 0.000* 0.000* 
ด้านความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงองค์กร 0.000* 0.000* 

* อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยค้ าจุนกับความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด  

จากตารางข้างต้น เป็นการจ าแนกปัจจัยค้ าจุนส่งผลต่อความพึงพอใจและความ
ผูกพันต่อองค์กร สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1.  ปั จจั ยค้ าจุนด้ านความสัม พันธ์กับผู้ บั งคับบัญชา เ พ่ือนร่ วมงาน และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา: ปัจจัยค้ าจุนด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. ปัจจัยค้ าจุนด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา: ปัจจัยค้ าจุนด้านวิธีปกครองบังคับ
บัญชาส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 
จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ปัจจัยค้ าจุนด้านสถานะทางอาชีพ: ปัจจัยค้ าจุนด้านสถานะทางอาชีพส่งผลต่อ
ความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. ปัจจัยค้ าจุนด้านความมั่นคงในการท างาน: ปัจจัยค้ าจุนด้านความมั่นคงในการ
ท างานส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 
จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5. ปัจจัยค้ าจุนด้านความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงองค์กร: ปัจจัยค้ าจุนด้านความ
น่าเชื่อถือและชื่อเสียงองค์กรส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.5 ปัจจัยพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานบริษทั ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ด้วยสถิติ Simple Regression 
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แผนภาพแสดงปัจจัยพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

(n = 157) 
 ความพึงพอใจต่อองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร 

ด้านการแสวงหาโอกาส 0.000* 0.000* 
ด้านความคิดริเริ่ม 0.000* 0.000* 
ด้านผู้น าทางความคิด 0.000* 0.000* 
ด้านการประยุกต์ใช้ 0.000* 0.000* 

* อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์กับความพึงพอใจและความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด  
 

จากตารางข้างต้น เป็นการจ าแนกปัจจัยพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ส่งผลต่อความพึง
พอใจและความผูกพันต่อองค์กร สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านการแสวงหาโอกาส: ปัจจัยพฤติกรรมเชิง
สร้างสรรค์ด้านการแสวงหาโอกาสส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. ปัจจัยพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่ม: ปัจจัยพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์
ด้านความคิดริเริ่มส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ปัจจัยพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านผู้น าทางความคิด: ปัจจัยพฤติกรรมเชิง
สร้างสรรคด์้านผู้น าทางความคิดส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. ปัจจัยพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านการประยุกต์ใช้ : ปัจจัยพฤติกรรมเชิง
สร้างสรรค์ด้านการประยุกต์ใช้ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

ด้านการแสวงหาโอกาส 

ความผูกพันต่อองค์กร 

ความพึงพอใจ 
ด้านความคดิริเริ่ม 

ด้านผู้น าทางความคิด 

ด้านการประยุกต์ใช้ 
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4.2 สรุปประเด็นส าคัญท่ีใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 
 ปัจจัยที่ส าคัญ      ตัวแปร 

1. ปัจจัยลักษณะงาน  1. ระบบงานที่ส าคัญต่างๆ 
  2. กระบวนการสื่อสารขององค์กร 
  3. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  4. การพัฒนาบุคลากร 
  5. การจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพ 
  6. ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
  7. การด าเนินงานของฝ่าย HR 
   

2. ปัจจัยจูงใจ  1. ความส าเร็จในการท างาน 
  2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   
3. ปัจจัยค้ าจุน  1. ความมั่นคงในการท างาน 
   
4. ความผูกพันต่อองค์กร  1. ด้านจิตใจ/ ความรู้สึก 
  2. ด้านการคงอยู่ 
   
5. ความพึงพอใจต่อองค์กร  1. การสร้างความพึงพอใจ 

 
แผนภาพแสดงประเด็นส าคัญในการจัดท าสนทนากลุ่มผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง 
พนักงานระดับปฏิบัติการ 1-4 และลูกจ้าง  
 
4.3 ผลการส ารวจความพึงพอใจ และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ ากัด (เชิงคุณภาพ) 
 ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เรื่องความพึงพอใจ และความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด โดยผลส ารวจมีดังต่อไปนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูง 
จากการท า Focus Group สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงจ านวน 6 ท่าน ซึ่งได้ให้ความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ และความผูกพันต่อองค์กรในแต่ละปัจจัยดังนี้ 
1.1 ด้านระบบงานที่ส าคัญต่างๆ  

- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด เปิดโอกาสให้มีการแบ่งปันความรู้  
(Knowledge Sharing: KS) ระหว่างพนักงาน เช่น ระบบ E-Leaning, ระบบ E-Saraban, Line, 
Website, E-mail และโครงการประกวดผลงาน นวัตกรรมของแต่ละฝ่ายประจ าปี เป็นต้น ท าให้
พนักงานและลูกจ้างมีการท างานที่เป็นระบบ และเข้าใจระบบงานของบริษัทมากยิ่งขึ้น 
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- เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจากการท างาน ส่งผลต่อบริษัท ผู้บริหารด าเนินโดยเรียก
พนักงานหรือลูกจ้างที่กระท าความผิด มาพูดคุย ท าความเข้าใจ และหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน อีกท้ัง
บริษัทให้โอกาสในการแก้ไขและปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

1.2 ด้านกระบวนการสื่อสารขององค์กร 
- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด เปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้พูดคุยกับพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ และมีกิจกรรม Morning Talk ทุกเช้า เพ่ือสอบถามปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
ระหว่าง สามารถหาแนวทางป้องกันได้ทันเวลา อีกท้ังจะท าให้พนักงานรู้สึกว่า พนักงานไม่ได้เผชิญกับ
ปัญหาเพียงคนเดียว และสามารถเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ได้ 

1.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์  จ ากัด มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้  

ความสามารถให้กับพนักงานอย่างสม่ าเสมอ แบ่งเป็น 1) กิจกรรมภายใน จัดให้มีการแบ่งปันความรู้
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หลายช่องทาง เช่น E-mail, Website เป็นต้น และจัดให้มีการอบรม
ความรู้ใหม่ๆ โดยการเชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาบรรยาย เพ่ือเพ่ิมความรู้ เสริมทักษะให้กับพนักงาน 
2) กิจกรรมภายนอก หากพนักงานและลูกจ้างสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมที่ไหน สามารถท าเรื่องขอ
อนุมัติผ่านสายงาน เพ่ืออบรมพัฒนาความรู้ได้ บริษัทให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ี 

- พนักงานและลูกจ้างได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือโอกาสก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน และสามารถเติบโตในองค์กรภายนอกได้ 

1.4 ด้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด มีการก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน มีมาตรฐาน 

ตั้งแต่ระดับองค์กร ผู้บริหารแต่ละฝ่าย หัวหน้างาน พนักงานตามล าดับชั้น และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานด้วยตนเอง 

1.5 ด้านความมั่นคงในการท างาน 
- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด มองเห็นความส าคัญของพนักงานและลูกจ้าง

เป็นอย่างมาก สังเกตได้จาก วิธีการรักษาบุคลากรขององค์กร โดยเน้นเรื่องวัฒนธรรมองค์กรเป็นหลัก 
ท างานช่วยเหลือกัน ท างานร่วมกัน เน้นความสุขในการท างาน ท าให้พนักงานและลูกจ้างเกิดความพึง
พอใจในการท างาน และมีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เช่น การฝึกอบรม 
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น อีกทั้งบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด มีสวัสดิการที่
เพียงพอและเหมาะสม เช่น โบนัส ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 

1.6 ด้านผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด จัดให้ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

เช่น ที่จอดรถ, สถานที่ออกก าลังกาย, ส่วนลดในการเดินทาง (เมื่อแสดงบัตรพนักงานในการซื้อตั๋ว
เครื่องบินภายในประเทศ), สิทธิพิเศษในการกู้เงินเพ่ือซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงาน เป็นต้น 

- ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง
โดยตรง เห็นได้จาก เมื่อพนักงานได้รับโบนัสประจ าปี หรือได้รับการเลื่ อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง ท าให้
พนักงานมีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการท างานมากขึ้น มีความสุขในการท างาน อีกทั้งการเลื่อนขั้น 
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เลื่อนต าแหน่ง ส่งผลท าให้พนักงานและลูกจ้างคนอื่นๆ เกิดความกระตือรือร้นในการท างานอีกด้วย 
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก มีตัวอย่างการประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานอย่างชัดเจน  

- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด มีการก าหนดสวัสดิการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น 1) มีการขยายขอบเขตจ านวนโรงพยาบาลในการ
รักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้น 2) มีการก าหนดเงื่อนไขการเข้า-ออกการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
เพ่ือประโยชน์ส าหรับพนักงาน สามารถออกจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยไม่ต้องลาออกจากงานได้ 
และสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพใหม่ได้ 

1.7 ด้านความส าเร็จในการท างาน 
- ความส าเร็จในการท างานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร โดยตรง บริษัท 

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ให้ความส าคัญกับพนักงานเป็นอย่างมาก มีการแบ่งล าดับขั้น สายงาน
อย่างชัดเจน ท าให้มีการดูแลเอาใจใส่รายบุคคล สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ และท างานอย่างเป็นระบบ 
ท าให้พนักงานท างานได้ตามเป้าหมาย ส่งผลต่อความส าเร็จในหน้าที่การงาน 

- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด มีการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร เน้นความสุข
ในการท างาน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท างานร่วมกันเป็นครอบครัว ท าให้พนักงานมีความสุขใน
การท างาน สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้ 

- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างคนในองค์กร เช่น การจัดสัมมนาประจ าปี, การท า CSR ท าให้พนักงานได้รู้จักกันมากขึ้น 
ส่งผลต่อการท างาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

1.8 ด้านความผูกพันต่อองค์กร 
- ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับมาก พนักงานมีความ

รัก ความสามัคคีกัน การท างานมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หากบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 
จ ากัด ต้องการให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น สิ่งที่จะท าให้พนักงานอยู่กับองค์กร คือ 
การสร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน สร้างบรรยากาศใน
การท างานอย่างต่อเนื่อง มีระบบพี่เลี้ยงคอยสอนงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีการพัฒนาตนเอง
ในสายงานและอาสายอาชีพ อีกทั้งควรจัดประชุม หรือผู้บริหารดูการท างานของพนักงาน พูดคุย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสม่ าเสมอ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ ให้มีความสุขในการท างาน 
และสร้างความสัมพันธ์อันดีในทุกระดับ 

- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ควรมีกิจกรรมเพ่ือสร้างความรัก ความ
สามัคคีอย่างต่อเนื่อง เช่น Morning Talk เป็นประจ า, การสัมนาประจ าปี, Family Day การจัด
กิจกรรมที่สามารถพาครอบครัวหรือเพ่ือนสนิทเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น 

1.9 แผนการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค 
- จากการแผนการด าเนินงานในแต่ละฝ่าย มีการด าเนินการประมาณ 80 – 90% เกิด

ปัญหาและอุปสรรค เช่น นโยบายไม่ชัดเจน เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ปัญหาที่เกิดจาก
การสื่อสาร ท าให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการและข้ันตอนของงาน 
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2. ผู้บริหารระดับกลาง 
จากการท า Focus Group สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับกลางจ านวน 6 ท่าน ซึ่งได้ให้ความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ และความผูกพันต่อองค์กรในแต่ละปัจจัยดังนี้ 
1.1 ด้านระบบงานที่ส าคัญต่างๆ  

- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด  เปิดโอกาสให้มีการแบ่งปันความรู้  
(Knowledge Sharing: KS) ระหว่างพนักงาน เช่น ระบบ E-Leaning, คู่มือ, Website, E-mail และ
จัดกิจกรรมให้แต่ละฝ่ายน าเสนอโครงการประจ าปี เพ่ือน าเสนอผลงานหรือนวัตกรรมของแต่ละฝ่าย 
เป็นต้น ท าให้พนักงานและลูกจ้างมีการท างานที่เป็นระบบ และเข้าใจระบบงานของบริษัทมากยิ่งขึ้น 

- ก่อนเริ่มงาน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชา หรือ
หัวหน้าสายงานชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับลักษณะงานในภาพรวม ชี้แนะ พร้อมคอยดูแลในระยะ
เริ่มต้น เมื่อมีการมอบหมายงาน หัวหน้าสายงานมีการแนะน าอย่างสม่ าเสมอ ท างานหนักงานและ
ลูกจ้างเข้าใจในงานที่มอบหมายได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

1.2 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
-  บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์  จ ากัด  มีการมอบหมายภาระงาน ( Job 

Description) อย่างชัดเจน มีความเหมาะสม และมีการหมุนเวียนงาน เปลี่ยนงานในหน่วยงาน หรือ
ข้ามสายงานตามความรู้ ความสามารถของพนักงานและลูกจ้าง เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานและลูกจ้าง
พัฒนาตนเอง และก้าวหน้าในหน้าที่การงานในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 

1.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด มีการสนับสนุนเรื่องการอบรม พัฒนาความรู้ 

และให้ค าปรึกษา ค าแนะน าในการท างาน ท าให้พนักงานมีความรู้ ความช านาญ และมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น ท าให้พนักงานมีความรู้สึกว่า ตัวเองมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถท างานให้
ส าเร็จได้ อีกทั้งมีการเชิญวิทยากรจากภายนอก ให้ความรู้ และแง่คิดต่างๆ ท าให้การอบรมมีความ
แปลกใหม่มากข้ึน พนักงานและลูกจ้างมีความสนใจ และให้ความร่วมมือในการอบรมอย่างต่อเนื่อง 

1.4 ด้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด มีมาตรฐานในการประเมินการปฏิบัติงาน 

ก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติการ (Key Performance Indicators: KPI) ที่ชัดเจน วัดผลตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย เริ่มตั้งแต่ระดับองค์กร ฝ่าย ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ ท าให้พนักงานมั่นใจว่า บริษัท 
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด จะมีผลประเมิน ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ ที่มีมาตรฐาน และ
ได้รับการยอมรับจากพนักงาน 

1.5 ด้านผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
- ปัจจุบันสวัสดิการยังไม่มีการเปลี่ยน แต่มีแนวโน้มว่า บริษัท ธนารักษ์พัฒนา

สินทรัพย์ จ ากัด จะมีสวัสดิการเพ่ิมเติม และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด เปิดโอกาสให้
พนักงานร่วมแสดงความคิดเห็นได้ 

- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด มีการก าหนดค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน เหมาะสมกับต าแหน่ง และงานที่ได้รับมอบหมาย  ปัจจุบันพนักงานให้
ความส าคัญกับเรื่องผลตอบแทนเป็นอย่างมาก ถ้าผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ดี พนักงานก็จะไม่
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ลาออกและคงอยู่กับองค์กรต่อไป เช่น การปรับต าแหน่ง โบนัส เป็นต้น ท าให้พนักงานมีความตั้งใจใน
การท างานมากขึ้น และส่งผลต่อการคงอยู่กับองค์กรต่อไป 

1.6 ด้านการจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพ 
- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด มีการก าหนดเกณฑ์ และคุณสมบัติที่ชัดเจน

ในการปรับต าแหน่ง เช่น อายุงาน การวัดผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์สมรรถนะบุคคล โดยลูกจ้าง
ต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ จึงสามารถได้รับการสนับสนุนเลื่อนต าแหน่งจากลูกจ้างเป็นพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ 

1.7 ด้านความส าเร็จในการท างาน 
- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด มีผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพ รักษา

มาตรฐานการท างาน เนื่องจาก ผู้บริหารให้ความส าคัญและใกล้ชิดกับพนักงาน รับรู้ รับฟัง สนับสนุน 
และส่งเสริมการท างานอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เพ่ือความเป็นหนึ่งเดียวของ
องค์กร และเปิดโอกาสให้พนักงานและลูกจ้างแสดงความคิดเห็นในการท างาน สร้างความคิดรูปแบบ
ใหม่ ท าให้การท างานมีแนวคิดใหม่ๆ สร้างความสมดุลในการท างานได้อย่างยั่งยืน 

- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด มีโครงการน าเสนอผลงาน หรือนวัตกรรม
ของแต่ละฝ่าย และให้บุคลากรร่วมกันโหวตผลงานที่ดีที่สุด ท าให้องค์กรเห็นความคิดใหม่ๆ ที่จะน ามา
พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 

1.8 ด้านความผูกพันต่อองค์กร 
- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ให้ความส าคัญกับพนักงานทุกระดับ ดูแล

เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว พร้อมให้ค าปรึกษา สร้างความรักความ
สามัคคี ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน และสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี ท าให้พนักงานและลูกจ้างมี
ความผูกพันต่อองค์กร 

- กิจกรรมต่างๆ ท าให้พนักงานและลูกจ้างเกิดความผูกพันมากยิ่งขึ้น เช่น Outing, 
Happy work place เป็นต้น เพราะเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และ
ผู้บริหาร เมื่อเกิดความสัมพันธ์ที่ดี ก็จะท าให้พนักงานมีความสุขในการท างาน และสร้างวัฒนธรรมที่ดี
ภายในองค์กร 

1.9 แผนการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค 
- จากการแผนการด าเนินงานในแต่ละฝ่าย มีการด าเนินการประมาณ 70 – 80% 

เกิดปัญหาและอุปสรรค เช่น การสื่อสาร การประสานงาน กฎหมายใหม่ยังไม่ผ่านครม. การเข้าพ้ืนที่ไม่ได้  

3. พนักงานระดับปฏิบัติการ 

จากการท า Focus Group สัมภาษณ์พนักงานระดับปฏิบัติการจ านวน 6 ท่าน ซึ่งได้ให้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ และความผูกพันต่อองค์กรในแต่ละปัจจัยดังนี้ 

 
1.1 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด จัดให้มีการหมุนเวียนงานภายในองค์กร เป็น
การเปิดโอกาสให้พนักงานและลูกจ้างสามารถเรียนรู้งานใหม่ๆ ประสบการณ์ใหม่ๆ อีกทั้งเป็นการ
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เตรียมความพร้อมให้สามารถก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีการความสมดุลเรื่อง
งาน และเรื่องครอบครัว สามารถท างานได้อย่างมีความสุข 

1.2 ด้านกระบวนการสื่อสารขององค์กร 
- การสื่อสารภายในองค์กร เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน การสื่อสารผ่าน

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-mail, Website เป็นต้น ช่วยให้พนักงานสามารถท างานได้สะดวก และรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น  

- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด เปิดโอกาสให้พนักงานและลูกจ้างแสดงความ
คิดเห็นได้ มีการขอค าปรึกษาได้ตั้งแต่หัวหน้างานไปจนถึงผู้บริหารในฝ่าย อีกท้ังเปิดโอกาสให้พนักงาน
ได้พูดคุยกับผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ 

1.3 ด้านการจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพ 
- พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แต่ขึ้นอยู่กับแต่ละฝ่ายที่มีจ านวนคน 

เพราะ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด มีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่สนับสนุนความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน เช่น การหมุนเวียนงาน ท าให้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเพ่ิมประสบการณ์ในการ
ท างาน, มีการประเมินสมรรถนะบุคคล เพ่ือทราบจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง 

- การเลื่อนต าแหน่งมีความชัดเจน โปร่งใส และการเลื่อนต าแหน่งขึ้นอยู่กับผู้บริหาร
แต่ละระดับน าไปใช้ ให้เกิดการยอมรับ และเกิดความยุติธรรมตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

1.4 ด้านการด าเนินงานของฝ่าย HR 
- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด มีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่ดี มีคุณภาพ 

ชัดเจน และโปร่งใส ท าให้มีพนักงานที่มีคุณภาพเข้าท างาน แต่บางต าแหน่งจ านวนพนักงานไม่
เพียงพอ เนื่องจาก ต้องเป็นพนักงานวิชาชีพเฉพาะ  

1.5 ด้านความส าเร็จในการท างาน 
- ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จในการท างาน เช่น การขึ้นเงินเดือน (ขยายฐาน

เงินเดือนให้สูงขึ้น), การพัฒนาตนเอง, เบิกค่ารักษาพยาบาลพ่อ แม่ได้ เป็นต้น ท าให้มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความส าเร็จในหน้าที่การงาน 

1.6 ด้านความผูกพันต่อองค์กร 
- ปัจจัยที่ท าให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร เช่น การมีเพื่อนร่วมงานที่ดี 

คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน, มีผู้บริหาร หัวหน้างานมีความเป็นกลาง รับฟังปัญหาของพนักงาน และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุน ช่วยเหลือทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัว, บรรยากาศใน
การท างาน, ความมั่นคงในหน้าที่การงาน, การปรับต าแหน่งตามมาตรฐานขององค์กร และมีกิจกรรม
เสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

- ปัจจัยที่ท าให้พนักงานคงอยู่กับองค์กรต่อไป เช่น ความมั่นคงในการท างาน และ
สวัสดิการที่เพ่ิมข้ึน, ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน, การมีเพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างานที่ดี ช่วยเหลือซึ่ง
กันแล้วกัน เป้นต้น 

1.7 ด้านความพึงพอใจต่อองค์กร 
- พนักงานมีความพึงพอใจในการท างานที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์  จ ากัด 

ภูมิใจ มีความสุขที่ได้ท างานที่องค์กรแห่งนี้  ไม่มีความคิดที่จะลาออก แต่บางครั้งงานไม่ค่อยท้าทาย 
ท าให้พนักงานไม่มีความกระตือรือร้น 
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4. ลูกจ้าง 
จากการท า Focus Group สัมภาษณ์ลูกจ้างจ านวน 5 ท่าน ซึ่งได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจ และความผูกพันต่อองค์กรในแต่ละปัจจัยดังนี้ 
1.1 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด จัดให้มีการหมุนเวียนงานภายในองค์กร เป็น
ช่องทางที่สามารถพัฒนาตนเองได้ง่าย และเรียนรู้สิ่งใหม่ เมื่อมีการปรับต าแหน่ง โอกาสในการปรับ
ต าแหน่งมีสูง เนื่องจากมีความรู้ ความสามารถรอบด้าน 

1.2 ด้านกระบวนการสื่อสารขององค์กร 
- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด เปิดโอกาสให้พนักงานและลูกจ้างแสดงความ

คิดเห็นได้ มีการขอค าปรึกษาได้ตั้งแต่หัวหน้างานไปจนถึงผู้บริหารในฝ่าย อีกท้ังเปิดโอกาสให้พนักงาน
ได้พูดคุยกับผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ 

1.3 ด้านการจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพ 
- พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เนื่องจาก ลูกจ้างที่ท างานดี มี

ความสามารถจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
- การเลื่อนต าแหน่งมีความชัดเจน โปร่งใส และการเลื่อนต าแหน่งขึ้นอยู่กับผู้บริหาร

แต่ละระดับน าไปใช้ ให้เกิดการยอมรับ และเกิดความยุติธรรมตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
1.4 ด้านความส าเร็จในการท างาน 

- ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จในการท างาน เช่น ฐานเงินเดือนเพ่ิมขึ้น, สวัสดิการ
เพ่ิมขึ้น ความมั่นคงในหน้าที่การงาน เป็นต้น ท าให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความส าเร็จ
ในหน้าที่การงาน 

1.5 ด้านความผูกพันต่อองค์กร 
- ปัจจัยที่ท าให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร เช่น เพ่ือนร่วมงาน, สภาพแวดล้อม

การท างาน เนื่องจากเพ่ือร่วมงานมีความส าคัญอย่างมาก ถ้าได้เพ่ือนร่วมงานที่ดี มีน้ าใจ ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน และช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ท าให้งานออกมาดี อีกทั้งบรรยากาศการท างานมี
ความสุข ความสนุก พนักงานไม่เบื่อที่จะมาท างาน ส่งให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ และเกิดความ
ผูกพันต่อองค์กร 

1.6 ด้านความพึงพอใจต่อองค์กร 
- พนักงานมีความพึงพอใจในการท างานที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์  จ ากัด 

ภูมิใจ มีความสุขที่ได้ท างานที่องค์กรแห่งนี้ เนื่องจากการท างานที่นี่ ท าให้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน มีความม่ันคง และได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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5.1 การเรียงล าดับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจสูงสุด – ต่ าสุด 
 

ส่วน หัวข้อ (เรียงล าดับสูงสุด – ต่ าสุด ค่าเฉลี่ย เหตุผลจากข้อมูลสัมภาษณ์ 
1 ปัจจัยลักษณะงาน 
 1. ด้านระบบงานที่ส าคัญต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
2. ด้านกระบวนการสื่อสารของ
องค์กร 
 
 
3. ด้านสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศการท างาน ทรัพยากรที่
สนับสนุนการท างาน  
 
4. ด้านการจ้างงานและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
 
 
5. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 
6. ด้านระบบสารสนเทศด้าน HR 
 
 
7. ด้านระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

4.43 
 
 
 
 
 
 

4.25 
 
 
 

4.18 
 
 
 

4.08 
 
 
 

4.07 
 

4.07 
 
 

4.05 
 
 
 
 

ธพส. เปิดโอกาสให้มีการแบ่งปัน
ความรู้ (Knowledge Sharing: KS) 
ระหว่างพนักงาน เช่น ระบบ E-
Leaning, ระบบ E-Saraban, Line, 
Website, E-mail ท าให้มีการท างานที่
เป็นระบบ และเข้าใจระบบงานของ
บริษัทมากยิ่งข้ึน 
ธพส. มีการสื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น E-mail, Website เป็นตน้ ช่วยให้
พนักงานสามารถท างานได้สะดวก และ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีความ
เหมาะสม บรรยากาศในการท างาน
เปรียบเสมือนพ่ีน้อง ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 
ธพส. มีการก าหนดเกณฑ์ และ
คุณสมบัติที่ชัดเจนในการปรับต าแหน่ง 
เช่น อายุงาน การวัดผลการปฏิบัติงาน 
การวิเคราะห์สมรรถนะบุคคล เป็นต้น 
ธพส. มีการพัฒนา อบรมให้ความรู้
อย่างต่อเนื่อง 
ธพส. มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น E-mail, Line, Website, 
E-Saraban 
ธพส. มีมาตรฐานในการประเมินการ
ปฏิบัติงาน ก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติการ (Key Performance 
Indicators: KPI) ที่ชัดเจน 

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจสูงสุด – ต่ าสุด 
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ส่วน หัวข้อ (เรียงล าดับสูงสุด – ต่ าสุด ค่าเฉลี่ย เหตุผลจากข้อมูลสัมภาษณ์ 
8. ด้านการด าเนินงานของฝ่าย HR 
 
 
9. ด้านผลตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ 

4.00 
 
 

3.96 

ธพส. มีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่ดี 
มีคุณภาพ ชัดเจน และโปร่งใส ท าให้มี
พนักงานที่มีคุณภาพเข้าท างาน 
ปัจจุบันธพส. มีสวัสดิการทีย่ังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง แต่มีแนวโน้มว่าจะมี
สวัสดิการเพิ่มเติม 

รวม 4.12 อยู่ในระดับมาก 
2 ปัจจัยจูงใจ 
 1. ด้านความส าเร็จในการท างาน 

 
 
2. ด้านความรับผิดชอบ 
 
3. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 
 
 
4. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 

4.41 
 
 

4.14 
 

4.13 
 
 
 

4.06 

ธพส. มีการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร 
เน้นความสุขในการท างาน การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
พนักงานสามารถบริหารจัดการงานได้
ตามเวลาที่ก าหนด 
ธพส. จัดให้มีการหมุนเวียนงานภายใน
องค์กร เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงาน
และลูกจ้างสามารถเรียนรู้งานใหม่ๆ 
สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ 
พนักงานได้รับการยอมรับจาก
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานเสมอ 

รวม 4.25 อยู่ในระดับมาก 
3 ปัจจัยค  าจุน 
 1. ด้านสถานะทางอาชีพ 

 
2. ด้านความน่าเชื่อถือและชื่อเสียง
องค์กร  
 
 
3. ด้านความมั่นคงในการท างาน 
 
4. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับ 
บัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้ 
บังคับบัญชา 
 
 

4.58 
 

4.41 
 
 
 

4.31 
 

4.24 
 
 
 
 

การเป็นรัฐวิสาหกิจท าให้เกิดความ
มั่นคงในอาชีพ 
ธพส. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับ
การยอมรับ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนท าให้พนักงานรู้สึกภูมิในใน
การท างานในองค์กร 
งานที่ท่านปฏิบัติอยู่ เป็นงานที่มีความ
มั่นคง 
ธพส. มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง ท าให้พนักงานมีความรัก 
ความสามัคคีกัน 
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รายงานขั้นที่ 2 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจา้ง ธพส. ประจ าปี 2561 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

ส่วน หัวข้อ (เรียงล าดับสูงสุด – ต่ าสุด ค่าเฉลี่ย เหตุผลจากข้อมูลสัมภาษณ์ 
5. ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา 4.01 ธพส. มีการมอบหมายตามล าดับ

ขั้นตอน มีการสื่อสาร แนะน าอย่าง
สม่ าเสมอ 

รวม 4.31 อยู่ในระดับมาก 
4 พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
 1. ด้านการแสวงหาโอกาส  

2. ด้านการประยุกต์ใช้  
 
3. ด้านความคิดริเริ่ม  
 
 
4. ด้านผู้น าทางความคิด  

4.33 
4.28 

 
4.25 

 
 

4.14 

พนักงานมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
พนักงานสามารถน าความรู้จากการ
ฝึกอบรมมาพัฒนาในงานได้ 
พนักงานสามารถรวบรวมความรู้จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ใน
การพัฒนางานอยู่เสมอ 
ธพส. สนับสนุนให้พนักงานกล้าคิด 
กล้าแสดงความคิดเห็นในงานตน 

รวม 4.25 อยู่ในระดับมาก 
5 ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
 1. ด้านจิตใจ/ความรู้สึก  

 
2. ด้านบรรทัดฐาน  
3. ด้านการคงอยู่กับองค์กร 

4.33 
 

4.28 
4.20 

ธพส. สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมี
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กร 
การมีผู้บังคับบัญชาที่ดี เพ่ือนร่วมงานที่
ดี สภาพแวดล้อมการท างานโดยรวมดี 
ท าให้ยังต้องการท าอยู่กับองค์กร 

รวม 4.27 อยู่ในระดับมาก 
6 ความพึงพอใจต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
 ความพึงพอใจ 4.41 พนักงานมีความพึงพอใจในการท างาน 

ภูมิใจ มีความสุขที่ได้ท างานที่องค์กร
แห่งนี้  ไม่มีความคิดที่จะลาออก แต่
บางครั้ ง งานไม่ค่อยท้าทาย ท า ให้
พนักงานไม่มีความกระตือรือร้น 

รวม 4.41 อยู่ในระดับมาก 
แผนภาพแสดงปัจจัยและเหตุผลความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 
จ ากัด เรียงล าดับจากสูงสุด – ต่ าสุด 
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รายงานขั้นที่ 2 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจา้ง ธพส. ประจ าปี 2561 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

 จากแผนภาพปัจจัยและเหตุผลความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ ากัด เรียงล าดับจากสูงสุด – ต่ าสุด สามารถสรุปรวมปัจจัยหลักทั้ง 6 ด้าน โดยเรียงล าดับ
สูงสุด – ต่ าสุด ได้ดังนี้ 
 

ล าดับ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ค่าเฉลี่ย แปรผล 
1 ความพึงพอใจต่อองค์กร 4.41 ระดับมาก 
2 ปัจจัยค้ าจุน 4.31 ระดับมาก 
3 ความผูกพันต่อองค์กร 4.27 ระดับมาก 
4 ปัจจัยจูงใจ 4.25 ระดับมาก 
5 ปัจจัยพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ 4.25 ระดับมาก 
6 ปัจจัยลักษณะงาน 4.12 ระดับมาก 

รวม 4.27 ระดับมาก 
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รายงานขั้นที่ 2 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจา้ง ธพส. ประจ าปี 2561 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

 
 

 
 
 
                                                           

รายการ 
ค่าเฉลี่ย  

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1. ด้านระบบงานที่ส าคัญต่างๆ 3.71 3.82 4.43 
2. ด้านกระบวนการสื่อสารขององค์กร 3.95 3.92 4.25 
3. ด้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3.85 3.62 4.05 
4. ด้านการพัฒนาบุคลากร 3.84 3.92 4.07 
5. ด้านการจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพ 3.53 3.76 4.08 
6. ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการท างาน ทรัพยากรที่
สนับสนุนการท างาน 3.79 4.00 4.18 

7. ด้านระบบสารสนเทศด้าน HR 3.83 3.48 4.00 
8. ด้านผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 3.49 3.45 3.96 
9. ด้านการด าเนินงานของฝ่าย HR 3.83 3.96 4.07 
10. ด้านความส าเร็จในการท างาน - 3.96 4.41 
11. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ - 4.02 4.06 
12. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ - 3.90 4.13 
13. ด้านความรับผิดชอบ - 3.87 4.14 
14. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 3.97 4.00 4.24 

15. ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา - 3.71 4.01 
16. ด้านสถานะทางอาชีพ - 4.08 4.58 
17. ด้านความมั่นคงในการท างาน - 3.98 4.31 
18. ด้านความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงองค์กร 4.03 4.16 4.41 
19. ด้านการแสวงหาโอกาส - - 4.33 
20. ด้านความคิดริเริ่ม - - 4.25 
21. ด้านผู้น าทางความคิด - - 4.14 
22. ด้านการประยุกต์ใช้ - - 4.28 
23. ด้านจิตใจ/ความรู้สึก 3.79 4.04 4.33 
24. ด้านการคงอยู่กับองค์กร 3.67 3.90 4.20 
25. ด้านบรรทัดฐาน 4.08 4.14 4.28 
26. ความพึงพอใจต่อองค์กร 4.10 4.25 4.41 

เปรียบเทียบผลส ารวจ (Benchmarking) ความพึงพอใจ ความผาสุก  
และความผูกพันในการท างานของพนักงาน ธพส. 
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รายงานขั้นที่ 2 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจา้ง ธพส. ประจ าปี 2561 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

 
แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบปัจจัยลักษณะงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านระบบงานที่
ส าคัญต่างๆ

ด้านกระบวนการ
สื่อสารของ

องค์กร

ด้านระบบการ
ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน

ด้านการพัฒนา
บุคลากร

ด้านการจ้างงาน
และ

ความก้าวหน้าใน
อาชีพ

ด้าน
สภาพแวดล้อม
และบรรยากาศ

การท างาน 
ทรัพยากรที่

สนับสนุนการ
ท างาน

ด้านระบบ
สารสนเทศด้าน 

HR

ด้านผลตอบแทน
และสิทธิ
ประโยชน์

ด้านการ
ด าเนินงานของ

ฝ่าย HR

ปี 2559 3.71 3.95 3.85 3.84 3.53 3.79 3.83 3.49 3.83

ปี 2560 3.82 3.92 3.62 3.92 3.76 4 3.48 3.45 3.96

ปี 2561 4.43 4.25 4.05 4.07 4.08 4.18 4 3.96 4.07

3

3.5

4

4.5

5

ปัจจัยลักษณะงาน
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รายงานขั้นที่ 2 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจา้ง ธพส. ประจ าปี 2561 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

 
แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบปัจจัยจูงใจ 
 

 
แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบปัจจัยค้ าจุน 

 
 
 
 

ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ

ปี 2560 3.96 4.02 3.9 3.87

ปี 2561 4.41 4.06 4.13 4.14

3

3.5

4

4.5

5

ปัจจัยจูงใจ

ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 

และผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา ด้านสถานะทางอาชีพ ด้านความมั่นคงในการท างาน

ด้านความน่าเช่ือถือและ
ช่ือเสียงองค์กร

ปี 2559 3.97 4.03

ปี 2560 4 3.71 4.08 3.98 4.16

ปี 2561 4.24 4.01 4.58 4.31 4.41

3

3.5

4

4.5

5

ปัจจัยค  าจุน
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รายงานขั้นที่ 2 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจา้ง ธพส. ประจ าปี 2561 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

 
แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบปัจจัยพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

 
 

 
แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กร 

 
 
 

ด้านการแสวงหาโอกาส ด้านความคิดริเริ่ม ด้านผู้น าทางความคิด ด้านการประยุกต์ใช้

ปี 2561 4.33 4.25 4.14 4.28

3

3.5

4

4.5

5

ปัจจัยพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์

ด้านจิตใจ/ความรู้สึก ด้านการคงอยู่กับองค์กร ด้านบรรทัดฐาน

ปี 2559 3.79 3.67 4.08

ปี 2560 4.04 3.9 4.14

ปี 2561 4.33 4.2 4.28

3

3.5

4

4.5

ความผูกพันต่อองค์กร
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รายงานขั้นที่ 2 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจา้ง ธพส. ประจ าปี 2561 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

 
แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อองค์กร 

 
การเปรียบเทียบปัจจัยด้านความผูกพันในองค์กร และความพึงพอใจจากผลส ารวจปี 2559 ปี 

2560 และปี 2561 พบว่าค่าเฉลี่ยของแต่ละปัจจัยมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น ซึ่งแสดงถึงความผูกพันและความ
พึงพอใจในองค์กรมีอยู่ในระดับมาก 

จากผลการสัมภาษณ์ Focus Group พบว่า พนักงานและลูกจ้าง มีความพึงพอใจและความ
ผูกพันต่อองค์กร ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานเพ่ิมมากขึ้น เช่น ผลตอบแทนและสวัสดิการ 
ต าแหน่งงาน ส่วนสาเหตุที่พนักงานลาออกจากงาน คือ เพ่ือไปดูแลครอบครัว ความก้าวหน้าของ
ต าแหน่งงานไม่ชัดเจน อีกทั้งพนักงานและลูกจ้างได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือโอกาส
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสามารถเติบโตในองค์กรภายนอกได้  มีมาตรฐานในการประเมินการ
ปฏิบัติงาน ก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติการ (Key Performance Indicators: KPI) ที่ชัดเจน อีกทั้ง
เปิดโอกาสให้มีการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing: KS) ระหว่างพนักงาน เช่น ระบบ E-
Leaning, คู่มือ, Website, E-mail และจัดกิจกรรมให้แต่ละฝ่ายน าเสนอโครงการประจ าปี เพ่ือ
น าเสนอผลงานหรือนวัตกรรมของแต่ละฝ่าย เป็นต้น ท าให้พนักงานและลูกจ้างมีการท างานที่เป็น
ระบบ และเข้าใจระบบงานของบริษัทมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 

3

3.5

4

4.5

ความพึงพอใจต่อองค์กร

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

4.10 
4.25 

4.41 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันและความพึง
พอใจ (ค่าเฉลี่ยต่ า) 

แผนงาน/แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลลัพธ์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ด้านผลตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ 
(3.96) 
 ธพส. มีสวสัดิการที่

ยังไม่มีการเปลี่ยน 
แปลง แต่มีแนวโน้ม
ว่าจะมีสวสัดิการ
เพิ่มเตมิ 

ด้านระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (4.05) 
 ธพส. มีมาตรฐานใน

การประเมินการ
ปฏิบัติงาน ก าหนด
ตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติการ (Key 
Performance 
Indicators: KPI) 
ที่ชัดเจน 

แผนงาน การพัฒนา KPI 
Plus เชื่อมโยงกับระบบการ
จ่ายค่าตอบแทน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อทบทวนแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานและวิธีการใน
การจ่ายค่าตอบแทนแบบจูง
ใจและสิทธิประโยชน์แก่
บุคลากรที่ปฏิบัติงานอย่าง
เต็มความสามารถ 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อทบทวน “แบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร” เช่น เกณฑ์
การประเมินพฤติกรรมหรือ
ทัศนคติของการท างาน  
การน าค่านิยม สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทางการ
บริหาร มาก าหนดเป็น
ปัจจัยการประเมิน 

2. น าค่างานท่ีมีความแตกต่าง
ไปผูกเช่ือมกับระบบการ
จ่ายค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชนร์่วมกับระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(PMS) เช่น ประเมินค่างาน 
หน่วยงานธุรกิจหลักและ
สนับสนุนท่ีส าคัญ โดย
ก าหนด KPI Plus เพื่อจูงใจ
และเพิ่มขดีความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 

3. สื่อสารรูปแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ที่ได้รับการทบทวนและ
ปรับปรุง การก าหนด KPI 

            มีการพัฒนา
ระบบ KPI 
เชื่อมโยงกับ
ระบบการจ่าย
ค่าตอบแทน 

แผนการสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน ประจ าปี 2561-2562 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันและความพึง
พอใจ (ค่าเฉลี่ยต่ า) 

แผนงาน/แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลลัพธ์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plus และการจ่าย
ค่าตอบแทน 

4. ด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน(Performance 
Appraisal)  

5. การน าผลการประเมิน
เชื่อมโยงกับระบบการจ่าย
ค่าตอบแทน 

ด้านการด าเนินงาน
ของฝ่าย HR 
(4.00) 
 ธพส. มีกระบวน 

การสรรหาบุคลากร
ที่ดี มีคุณภาพ 
ชัดเจน และโปร่งใส 
ท าให้มีพนักงานท่ีมี
คุณภาพเข้าท างาน 

แผนงาน โครงการวางแผน
อัตราก าลังและการสรรหา
บุคลากรเชิงรุก  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาและทบทวน
กระบวนการท างานและ
วางแผนอัตราก าลัง ธพส. ท้ัง
ในด้าน Demand 
Side/Supply Side รองรับ
การเปลีย่นแปลงของธุรกิจใน
อนาคต 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“การทบทวนกระบวนการ
ท างานและการจดัท าแผน
อัตราก าลังรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจใน
อนาคต” 

2. ออกแบบการสัมภาษณ์เชิง
สมรรถนะโดยน าค่านยิม 
(CUPIC) มาเป็นแนวทางใน
การพัฒนา 

             มีแผน
อัตราก าลัง 
ธพส.รองรับ
การเปลีย่น 
แปลงของ
ธุรกิจใน
อนาคต 

 มีการสรรหา
เชิงรุกด้วย
วิธีการที่
หลากหลาย 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันและความพึง
พอใจ (ค่าเฉลี่ยต่ า) 

แผนงาน/แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลลัพธ์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3. พัฒนาช่องทางการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์การสรร
หาบุคลากรเชิงรุก เช่น 
Website การสื่อสารผ่าน
สถาบันการศึกษา เป็นต้น 

4. จัดกิจกรรมหาแหล่งงานท่ี
สามารถไดค้นมาร่วมงาน 
เช่น สถานศึกษา หรือ 
ส านักงานจัดหางาน 

5. ด าเนินการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร 

ด้านวิธีปกครอง
บังคับบัญชา 
(4.01) 
 ธพส. มีการ

มอบหมายตาม 
ล าดับขั้นตอน มี
การสื่อสาร แนะน า
อย่างสม่ าเสมอ 

แผนงาน การโยกย้าย
สับเปลี่ยนหมนุเวียนงาน
ระดับหัวหน้างาน พนักงาน
และลกูจ้าง (Job 
Rotation) 
วัตถุประสงค์  
เพื่อเป็นการพัฒนาหัวหน้า
งาน พนักงานและลูกจ้าง  
ให้มีความรู้ความสามารถท่ี
หลากหลาย เพื่อรองรับ
ความก้าวหน้าในอนาคต 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมี

การโยกย้ายสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน (Job 
Rotation) ทุก 2 ปี (ตาม
ความเหมาะสม) 

2. ออกแบบโปรแกรมการ
พัฒนาและฝึกอบรม 
รองรับการโยกย้าย
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 
(Job Rotation)  

3. ด าเนินการพัฒนาและ
ฝึกอบรม 

4. ประเมินและวัดผลการ
พัฒนา 

            มีระบบการ
โยกย้าย
สับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน 
(Job 
Rotation) 
เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาในหน้าท่ี
การงาน 
(Developing) 
เพื่อให้เกิด
ความรู้และ
ทักษะใหม่ๆ 
รองรับ
ความก้าวหน้า
ในอนาคต 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันและความพึง
พอใจ (ค่าเฉลี่ยต่ า) 

แผนงาน/แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลลัพธ์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ด้านระบบ
สารสนเทศด้าน HR 
(4.07) 
 ธพส. มีการแจ้ง

ข้อมูลข่าวสาร
อย่างต่อเนื่อง เช่น 
E-mail  

แผนงาน การจัดท า
สารสนเทศด้านทรัพยากร
บุคคล (Dashboard) 
วัตถุประสงค์  
เพื่อจัดท าสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล 
(Dashboard) ส าหรบัใช้ใน
การวางแผนและการ
ตัดสินใจ 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. จัดท าสารสนเทศด้าน

ทรัพยากรบุคคล 
(Dashboard) เป็นราย
เดือนหรือไตรมาส 

2. สื่อสารสารสนเทศดา้น
ทรัพยากรบุคคล 
(Dashboard) ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารของ ธพส. 

3. น าข้อมูลสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรมาประกอบการ
วางแผนกลยุทธ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

            มีสารสนเทศ
ด้าน
ทรัพยากร
บุคคล 
(Dashboard) 
ส าหรับให้
ผู้บริหาร
หน่วยงาน
ต่างๆใช้ใน
การตัดสินใจ 
ทั้งในด้านการ
บริหารจดัการ 
การสร้าง
ความผูกพัน
ในงาน การ
พัฒนาทีมงาน 
และการ
พัฒนาเป็น
รายบุคคล 

ด้านการพัฒนา
บุคลากร (4.07) 
 ธพส. มีการพัฒนา 

อบรมให้ความรู้
อย่างต่อเนื่อง 

แผนงาน การพัฒนา
พนักงานรายบุคคล (IDP)  
วัตถุประสงค์  
เพื่อวางแผนให้เกิดการ
เรียนรู้ในระดับรายบุคคล
และพัฒนาความเป็นมือ
อาชีพด้วยเครื่องมือท่ี
หลากหลาย ในลักษณะ 
70:20:10 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. พัฒนาเครื่องมือและ

ประเมินสมรรถนะ
ทรัพยากรบุคคล 

2. ออกแบบเครื่องมือส าหรับ
การพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล ในลักษณะ 

            มีแผนพัฒนา
รายบุคคล ผ่าน
เครื่องมือการ
พัฒนาใน
ลักษณะ 
70:20:10 เพื่อ
สร้างความเป็น
มืออาชีพใน
หน้าท่ีการงาน 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันและความพึง
พอใจ (ค่าเฉลี่ยต่ า) 

แผนงาน/แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลลัพธ์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

70:20:10 โดยเน้นการ
มอบหมายโครงการ 
(Project Assignment) 
การสอนงานและการเป็นพี่
เลี้ยง (Coaching & 
Mentoring) และการ
ฝึกอบรม (Training) 

3. จัดท าแผนและพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 

4. ติดตามและประเมินผล 
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