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• แนวคดิความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร

•

• ผลการศึกษาความผูกพนัของพนักงาน

• พฤตกิรรมความผูกพนัของพนักงาน

• คะแนนความพงึพอใจในแต่ละปัจจัยหลกั

• ปัจจัยหลกัทีม่ผีลกระทบต่อความผูกพนัของพนักงาน

•บทสรุปวเิคราะห์และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ

• ผลการศึกษาเพิม่เตมิจาก กบัผลของ

•

• สรุปความคดิเห็นพนักงาน 

ลกัษณะค าถาม



ส ารวจความผูกพนัในปีที่ผ่านมาเพ่ือ
ฟังเสียงสะท้อนจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ

บุคลากรของ 

น าเสียงสะท้อนมาพฒันา
ระบบงานเพ่ือสนับสนุนให้พนักงาน
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้าง
ความผูกพนักบัองค์กรให้มากขึน้

มุ่งหวงัทีจ่ะเป็น 

สามารถ 
กบัมหาวทิยาลยั

ช้ันน าได้



แนวคดิความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร

PASSIONPERFORMPRIDE

นอกจากจะวดัในเร่ืองความผูกพนัของพนักงานกบัองค์กรแล้ว ยงัวดัถึงความพงึพอใจใน ปัจจัยหลกัซ่ึงเป็น 
ทีม่ผีลกบัความผูกพนักบัองค์กรด้วย



ช่วงเวลาการเกบ็ข้อมูล เดือนพฤศจิกายน มกราคม 

ในแบบส ำรวจพนกังำนจะตอ้งประเมินควำมคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัต่ำงๆ ในองคก์ร
โดยแบ่งระดบัควำมคิดเห็นเป็น ระดบั

การศึกษาศึกษาความผูกพนัของพนักงาน รายละเอยีดเกีย่วกบัแบบส ารวจ

•

•

จาก 

รายละเอยีดผู้ตอบแบบส ารวจ

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ไม่เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย เห็นด้วย
เห็นด้วย
อย่างยิง่

หมายเหตุ เพ่ือรักษำไวซ่ึ้งควำมลบัของผูต้อบแบบสอบถำมและประมวลผลท่ีแม่นย  ำ
ส ำหรับกลุ่มท่ีมีผูต้อบนอ้ยกวำ่ คน จะไม่มีกำรรำยงำนคะแนน



ลกัษณะค าถาม



ชุดค าถามใน จะแบ่งเป็น หลกั คือ

ค ำถำมหลกั ส ำหรับกำรวดั เพื่อน ำไป กบัองคก์รชั้นน ำ

ค  ำถำมในกำรวดัควำมพึงพอใจต่อ ท่ีมีผลต่อ

Key Drivers Category Impact on 
No. of

Questions

1 Sense of Pride
• Organization 

Reputation
Pride 6

2 Leadership
• Senior Leadership

Pride, Perform, 
Passion

6

• Supervision Perform, Passion 6

3
Empowerment 
& Collaboration

• Collaboration Perform 3

• Digital HR Perform 1

4 Caring Practices

• Talent & Staffing
Pride, Perform, 

Passion
4

• Generation Gap Perform 1

• Change Management Perform 3

• Work/Life Balance
Perform

1

5
Career 
Opportunities

• Career Opportunities Passion 1
• Learning & 

Development
Perform 1

6
Reward &
Recognition

• Rewards & 
Recognition

Passion 2

• Performance
Management

Perform 1

การจัดกลุ่ม

X

ค ำถำมแยกเป็น



ผลการศึกษาความผูกพนัของพนักงาน

สดัส่วนกำรกระจำยคะแนนควำมผกูพนัของพนกังำนN = 1,089



พฤตกิรรมความผูกพนัของพนักงาน 

35%

ฉนับอกผูอ่ื้นถึงส่ิงดีๆ เก่ียวกบักำรท ำงำน
ท่ีองคก์ร

ฉนัแนะน ำใหเ้พื่อนท่ีหำงำนมำสมคัรงำน
ท่ีองคก์ร

องคก์รสร้ำงแรงบนัดำลใจใหฉ้นัท ำงำน
ใหดี้ท่ีสุดในทุกๆ วนั

องคก์รสนบัสนุนและใหแ้รงจูงใจกบั
ฉนัในกำรสร้ำงผลงำนแก่องคก์ร
มำกกวำ่กำรท ำงำนตำมหนำ้ท่ีปกติ

ฉนัแทบไม่เคยคิดลำออกจำกองคก์รเพื่อ
ไปท ำงำนท่ีอ่ืน

ฉนัตอ้งคิดหนกั หำกตอ้งลำออกจำก
องคก์ร

88%

79%

70%

33%

74%



คะแนนความพงึพอใจในแต่ละปัจจัยหลกั



แผนการด าเนินงานเร่ืองการเพิม่ 

(1)
Performance 
Management

(2)
Talent & Staffing

(3)
Senior Leadership

องคก์รมแีนวทางทีใ่ชใ้นการ
บรหิารผลงาน

ท าใหฉั้นมุง่ท างานเพือ่บรรลุ
เป้าหมายองคก์ร

องคก์รสามารถรักษาบคุลากร
ทีต่อ้งการเพือ่ใหบ้รรลุ

เป้าหมายทางธรุกจิขององคก์ร

พนักงานไดรั้บการปฏบิัตเิหมอืน
เป็นสนิทรัพยท์ีม่คีณุคา่มาก
ทีส่ดุจากผูบ้รหิารระดับสงูของ

องคก์รนี้

Perform Pride, Perform, Passion Pride, Perform, Passion



ปัจจัยหลกัทีม่ผีลกระทบต่อความผูกพนัของพนักงาน 

No. ค ำถำม Category
Satisfaction 

Score
Rank Boost Up

10 องค์กรนี้เป็นหนึ่ง ในองค์กรทีน่่าท างานส าหรับคนทีม่ทีกัษะความสามารถและประสบการณ์ เหมอืนฉัน Organization Reputation 78 1 23%

19 ฉันภมูใิจทีไ่ด้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร Organization Reputation 91 2 22%

9 องค์กรมแีนวทางทีใ่ช้ในการบริหารผลงานท าใหฉ้ันมุ่งท างานเพื่อบรรลุ เป้าหมายองค์กร Perform ance M anagem ent 66 3 22%

36 องค์กรสามารถรักษาบุคลากรทีต่้องการ เพื่อใหบ้รรลุ เป้าหมายทาง ธุรกิจขององค์กร Talent & Staffing 52 4 20%

14 พนักงานได้ร ับการปฏบิตัิเหมอืนเป็นสินทรัพย์ทีม่คีุณ ค่ ามากทีสุ่ดจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรนี้ Senior Leadership 50 5 20%

7 องค์กรท าตามสัญ ญ าทีใ่หไ้ว้กับพนักงาน Organization Reputation 62 6 19%

35 องค์กรสามารถดึงดูดบุคลากรทีอ่งค์กรต้องการเพื่อใหบ้รรลุ เป้าหมายทาง ธุรกิจขององค์กร Talent & Staffing 60 7 19%

20 ผู้บริหารระดับสูง ท าใหข้า้พเจ้ารู้สึกตื่นเต้นไปกับทศิทางองค์กรในอนาคตของเรา Senior Leadership 63 8 19%

13 ผู้บริหารระดับสูงมกีารสื่อสารอย่าง เปิดกว้างและตรงไปตรงมา Senior Leadership 58 9 19%

22 ผู้บริหารระดับสูงสามารถท าการตัดสินใจทาง ธุรกิจทีด่ี Senior Leadership 62 10 19%

11
ฉันได้ร ับการยกย่องชมเชยในรูปแบบต่าง  ๆ  (นอกเหนือจากรางวัลและค่ าตอบแทน) เมื่อฉันประสบความส า เร็จในการ
ท างานหรือได้สร้างผลประโยชน์ใหแ้ก่องค์กร

Rewards & Recognition 56 11 19%

8 องค์กรมกีารสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒ นาพนักงานอย่างจริงจัง Learning & Developm ent 72 12 19%

ค่ำ



ปัจจัยหลกัทีม่ผีลกระทบต่อความผูกพนัของพนักงาน
No. ค ำถำม Category

Satisfaction 

Score
Rank Boost Up

34 เราส่ง เสริมใหค้นทีม่คีุณ วุฒิ เหมาะสมมากทีสุ่ดเพื่อช่วยใหอ้งค์กรบรรลุว ัต ถุประสงค์ทาง ธุรกิจ Talent & Staffing 66 13 18%

31 องค์กรนี้มคีวามร่วมมอืระหว่างกลุ่ม/หน่วยงานต่างๆ ทีม่ปีระสิทธิภาพ Collaboration 71 14 18%

38 การเปลี่ยนแปลงทีส่ า คัญ ได้ร ับการจัดการเป็นอย่างดีและช่วยใหพ้นักงานท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากขึน้ Change M anagem ent 56 15 18%

25 หวัหน้างานโดยตรงของฉัน ใหก้ารสนับสนุนทีจ่ าเป็นเพื่อใหฉ้ันท างานได้ส า เร็จ Supervision 77 16 18%

28 ผู้จ ัดการโดยตรงของฉันส่ง เสริมและกระตุ้นฉันใหฉ้ันท าใหด้ีทีสุ่ด Supervision 74 17 18%

21 ผู้บริหารระดับสูงมทีศิทางการด าเนินงานในอนาคตทีช่ ัดเจน Senior Leadership 66 18 18%

16 องค์กรใหโ้อกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานส าหรับพนักงานทีม่ผีลงานดี Career Opportunities 69 19 18%

40
องค์กรมสีภาพแวดล้อมในการท างานทีเ่ปิดกว้างและใหก้ารยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของแต่ละบุคคล  
(ระหว่างกลุ่มอายุ)

Generation Gap 70 20 18%

24 องค์กรนี้เป็นองค์กรทีม่คีวามรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Organization Reputation 82 21 17%

18 องค์กรมชีื่อเสียงทีด่ีในชุมชน Organization Reputation 86 22 17%

26 ผู้บงัคับบญั ชาโดยตรงของฉันมสี่วนรับผิดชอบต่อผลการปฏบิตัิง านของฉัน Supervision 76 23 17%

27 ผู้จ ัดการโดยตรงของฉันตระหนักถึงความพยายามและผลการท างานของฉัน Supervision 72 24 17%



ปัจจัยหลกัทีม่ผีลกระทบต่อความผูกพนัของพนักงาน
No. ค ำถำม Category

Satisfaction 

Score
Rank Boost Up

17 ผู้จ ัดการโดยตรงของฉันมกีารตัง้ เป้าหมายและความคาดหวังทีช่ ัดเจนกับฉัน Supervision 66 25 17%

29
ผู้บงัคับบญั ชาโดยตรงของฉัน มกีารติ ชม และใหค้ า แนะน าเกี่ยวกับผลการปฏบิตัิง านของฉัน เพื่อใหฉ้ันสามารถพัฒ นา
ผลการท างานตลอดปี

Supervision 71 26 17%

41 ขา้พเจ้าสามารถดูแลจัดสรร เวลาท างานและเวลาส่วนตัวเพื่อใหม้คีุณ ภาพชีวิตทีด่ี Quality of W ork Life 65 27 17%

42 Digital Platform  ในการดูแลบุคลากรขององค์กร ตอบสนองและช่วยเหลือขา้พเจ้าได้เป็นอย่างดี Digital HR 65 28 16%

33 องค์กรมทีรัพยากรคนทีพ่ร้อมทีจ่ะท างานขององค์กรใหลุ้ล่วง Talent & Staffing 74 29 16%

12 ผลการปฏบิตัิง านของฉันมผีลต่อค่ าตอบแทนทีไ่ด้ร ับ Rewards & Recognition 67 30 16%

15 พนักงานสามารถมองเหน็และเขา้ถึงผู้บริหารระดับสูง ได้อย่าง เหมาะสม Senior Leadership 54 31 16%

23 ฉันสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนถึงสิ่งทีท่ าใหก้ารท างานทีน่ี่แตกต่างไปจากองค์กรอื่นๆ Organization Reputation 76 32 16%

32 เพื่อนร่ วมงานของฉันแบ่ง ปันความรู้และการปฏบิตัิเกี่ยวกับงานทีด่ีทีสุ่ดซึ่งกันและกัน Collaboration 76 33 15%

30 เพื่อนร่ วมงานของฉันท างานร่วมกันเพื่อบรรลุ เป้าหมายขององค์กร Collaboration 77 34 15%

39 ท่านพร้อมทีจ่ะเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อใหส้อดคล้อง ตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลง ต่างๆ ทีจ่ะเกิดขึน้ Change M anagem ent 90 35 14%

37
ขา้พเจ้าได้ร ับขอ้มูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กรจากผู้บริหารก่อนทีจ่ะได้ร ับจากการช่องทางการสื่อสารอื่นแบบไม่
เป็นทางการ

Change M anagem ent 46 36 14%



บทสรุปวเิคราะห์และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ

•

•

•

•

แนะน าให้เลือกท าแผนแค่ เร่ืองต่อปี

ส ำหรับในปีน้ี ขอเสนอใหท้ ำแผนเร่ือง เพรำะจะสำมำรถตอบโจทยไ์ดท้ั้งเร่ือง ท่ีชดัเจน กำรดูแล กำรเขำ้มำ
ของผูบ้ริหำรระดบัสูง และเป็นส่ิงท่ีมองเห็นไดใ้นองคก์ร



จาก กบัผลของ



เพ่ือนร่วมงำนของฉนัท ำงำนร่วมกนัเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยขององคก์ร

องคก์รน้ีมีควำมร่วมมือระหวำ่งกลุ่ม หน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีมีประสิทธิภำพ

เพ่ือนร่วมงำนของฉนัแบ่งปันควำมรู้และกำรปฏิบติัเก่ียวกบังำนท่ีดีท่ีสุดซ่ึงกนัและกนั

องคก์รมีทรัพยำกรคนท่ีพร้อมท่ีจะท ำงำนขององคก์รใหลุ้ล่วง

ท่ำนตอ้งคิดหนกั หำกจะตอ้งลำออกจำกองคก์ร

ฉนัไม่ลงัเลท่ีจะแนะน ำใหเ้พ่ือนท่ีก ำลงัมองหำงำนมำสมคัรงำนท่ีองคก์ร

องคก์รสร้ำงแรงบนัดำลใจใหฉ้นัท ำงำนใหดี้ท่ีสุดในทุกๆวนั

ฉนัแทบจะไม่เคยคิดลำออกจำกองคก์รเพ่ือไปท ำงำนท่ีอ่ืน

เม่ือมีโอกำสฉนัจะบอกผูอ่ื้นถึงส่ิงดีๆเก่ียวกบักำรท ำงำนท่ีองคก์ร

องคก์รสนบัสนุนและใหแ้รงจูงใจกบัฉนัในกำรสร้ำงผลงำนแก่องคก์รมำกกวำ่กำรท ำงำนตำมหนำ้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมำยปกติ

องคก์รมีกำรสนบัสนุนกำรเรียนรู้และกำรพฒันำพนกังำนอยำ่งจริงจงั

Assessment of Engagement

Learning & Development

องคก์รใหโ้อกำสกำ้วหนำ้ในอำชีพกำรงำนส ำหรับพนกังำนท่ีมีผลงำนดี

เรำส่งเสริมใหค้นท่ีมีคุณวฒิุเหมำะสมมำกท่ีสุดเพ่ือช่วยใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคท์ำงธุรกิจ

Career Opportunities

ผูบ้ริหำรระดบัสูงมีกำรส่ือสำรอยำ่งเปิดกวำ้งและตรงไปตรงมำ Organizational Culture

องคก์รมีแนวทำงท่ีใชใ้นกำรบริหำรผลงำนท ำใหฉ้นัมุ่งท ำงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยองคก์ร

ฉนัไดรั้บกำรยกยอ่งชมเชยในรูปแบบต่ำง ๆ นอกเหนือจำกรำงวลัและค่ำตอบแทน

เม่ือฉนัประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนหรือไดส้ร้ำงผลประโยชน์ใหแ้ก่องคก์ร

ผลกำรปฏิบติังำนของฉนัมีผลต่อค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บ

ผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงของฉนัมีส่วนรับผดิชอบต่อผลกำรปฏิบติังำนของฉนั

ผูจ้ดักำรโดยตรงของฉนัตระหนกัถึงควำมพยำยำมและผลกำรท ำงำนของฉนั

ผูจ้ดักำรโดยตรงของฉนัส่งเสริมและกระตุน้ฉนัใหฉ้นัท ำใหดี้ท่ีสุด

ผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงของฉนั มีกำรติ ชม และใหค้  ำแนะน ำเก่ียวกบัผลกำรปฏิบติังำนของฉนั

เพ่ือใหฉ้นัสำมำรถพฒันำผลกำรท ำงำนตลอดปี Quality of Work Life

Performance Management



Learning & DevelopmentCareer OpportunitiesAssessment of Engagement

Quality of Work LifePerformance ManagementOrganizational Culture



ผูบ้ริหำรระดบัสูงมีทิศทำงกำรด ำเนินงำนในอนำคตท่ีชดัเจน

ขำ้พเจำ้ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงในองคก์รจำกผูบ้ริหำร

ก่อนท่ีจะไดรั้บจำกกำรช่องทำงกำรส่ือสำรอ่ืนแบบไม่เป็นทำงกำร

กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัไดรั้บกำรจดักำรเป็นอยำ่งดีและ

ช่วยใหพ้นกังำนท ำงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพมำกข้ึน

องคก์รมีสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีเปิดกวำ้ง

และใหก้ำรยอมรับในควำมแตกต่ำงหลำกหลำย

ของแต่ละบุคคล ระหวำ่งกลุ่มอำยุ

ในกำรดูแลบุคลำกรขององคก์ร

ตอบสนองและช่วยเหลือขำ้พเจำ้ไดเ้ป็นอยำ่งดี

Generation GapDigital HRChange Management



Generation GapDigital HRChange Management



ผูจ้ดักำรโดยตรงของฉนัมีกำรตั้งเป้ำหมำยและควำมคำดหวงัท่ีชดัเจนกบัฉนั

หวัหนำ้งำนโดยตรงของฉนั ใหก้ำรสนบัสนุนท่ีจ ำเป็นเพ่ือใหฉ้นัท ำงำนไดส้ ำเร็จ

องคก์รมีกำรสนบัสนุนกำรเรียนรู้และกำรพฒันำพนกังำนอยำ่งจริงจงั

ท่ำนตอ้งคิดหนกั หำกจะตอ้งลำออกจำกองคก์ร

ฉนัไม่ลงัเลท่ีจะแนะน ำใหเ้พ่ือนท่ีก ำลงัมองหำงำนมำสมคัรงำนท่ีองคก์ร

องคก์รสร้ำงแรงบนัดำลใจใหฉ้นัท ำงำนใหดี้ท่ีสุดในทุกๆวนั

ฉนัแทบจะไม่เคยคิดลำออกจำกองคก์รเพ่ือไปท ำงำนท่ีอ่ืน

เม่ือมีโอกำสฉนัจะบอกผูอ่ื้นถึงส่ิงดีๆเก่ียวกบักำรท ำงำนท่ีองคก์ร

องคก์รสนบัสนุนและใหแ้รงจูงใจกบัฉนัในกำรสร้ำงผลงำนแก่องคก์ร

มำกกวำ่กำรท ำงำนตำมหนำ้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมำยปกติ
ฉนัไดรั้บกำรยกยอ่งชมเชยในรูปแบบต่ำง ๆ นอกเหนือจำกรำงวลัและค่ำตอบแทน

เม่ือฉนัประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนหรือไดส้ร้ำงผลประโยชน์ใหแ้ก่องคก์ร

ผลกำรปฏิบติังำนของฉนัมีผลต่อค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บ
องคก์รมีช่ือเสียงท่ีดีในชุมชน

ฉนัภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร

องคก์รน้ีเป็นองคก์รท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม
องคก์รท ำตำมสญัญำท่ีใหไ้วก้บัพนกังำน

พนกังำนไดรั้บกำรปฏิบติัเหมือนเป็นสินทรัพยท่ี์มีคุณค่ำมำกท่ีสุดจำกผูบ้ริหำรระดบัสูงขององคก์รน้ี

ขำ้พเจำ้สำมำรถดูแลจดัสรรเวลำท ำงำนและเวลำส่วนตวัเพ่ือใหมี้คุณภำพชีวิตท่ีดี



ปี ปี 
ปี 

ปี 



คะแนนความผูกพนั แบ่งตามข้อมูลประชากร ลกัษณะของต าแหน่งงาน

สำยปฏิบติักำร

สำยวิชำกำร

บทวเิคราะห์

สำยวิชำกำร

ขำ้พเจำ้ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงในองคก์รจำกผูบ้ริหำรก่อนท่ีจะไดรั้บ

จำกกำรช่องทำงกำรส่ือสำรอ่ืนแบบไม่เป็นทำงกำร

กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัไดรั้บกำรจดักำรเป็นอยำ่งดีและช่วยใหพ้นกังำนท ำงำนไดอ้ยำ่งมี

ประสิทธิภำพมำกข้ึน

องคก์รสำมำรถรักษำบุคลำกรท่ีตอ้งกำรเพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจขององคก์ร



คะแนนความผูกพนั แบ่งตามข้อมูลประชากร ลกัษณะการจ้างงาน

พนกังำนประจ ำ

ลูกจำ้งประจ ำ

ลูกจำ้งชัว่ครำว

พนกังำนทดลองงำน

ลูกจำ้งชัว่ครำวโครงกำร …
บทวเิคราะห์

สูกจำ้งชัว่ครำวโครงกำร แบบระบุเวลำ

ฉนัแทบจะไม่เคยคิดลำออกจำกองคก์รเพื่อไปท ำงำนท่ีอ่ืน

ผลกำรปฏิบติังำนของฉนัมีผลต่อค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บ

ขำ้พเจำ้ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงในองคก์รจำกผูบ้ริหำรก่อนท่ีจะไดรั้บจำก

กำรช่องทำงกำรส่ือสำรอ่ืนแบบไม่เป็นทำงกำร



คะแนนความผูกพนั แบ่งตามข้อมูลประชากร อายุตวั

มำกกวำ่ ปี

ต ่ำกวำ่ ปี

มำกกวำ่ ปีข้ึนไป

มำกกวำ่ ปี

มำกกวำ่ ปี

บทวเิคราะห์

อำยตุวัมำกกวำ่ ปี

ขำ้พเจำ้ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงในองคก์รจำกผูบ้ริหำรก่อนท่ีจะไดรั้บจำก

กำรช่องทำงกำรส่ือสำรอ่ืนแบบไม่เป็นทำงกำร

องคก์รสำมำรถรักษำบุคลำกรท่ีตอ้งกำรเพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจขององคก์ร

กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัไดรั้บกำรจดักำรเป็นอยำ่งดีและช่วยใหพ้นกังำนท ำงำนไดอ้ยำ่งมี

ประสิทธิภำพมำกข้ึน



คะแนนความผูกพนั แบ่งตามข้อมูลประชากร อายุงาน

เดือน ปี

มำกกวำ่ ปีข้ึนไป

ต ่ำกวำ่ เดือน

มำกกวำ่ ปี ปี

มำกกวำ่ ปี ปี

มำกกวำ่ ปี ปี

มำกกวำ่ ปี ปี
บทวเิคราะห์

อำยงุำนมำกกวำ่ ปี

องคก์รสำมำรถรักษำบุคลำกรท่ีตอ้งกำรเพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจขององคก์ร

ขำ้พเจำ้ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงในองคก์รจำกผูบ้ริหำรก่อนท่ีจะไดรั้บจำก

กำรช่องทำงกำรส่ือสำรอ่ืนแบบไม่เป็นทำงกำร

ฉนัแทบจะไม่เคยคิดลำออกจำกองคก์รเพื่อไปท ำงำนท่ีอ่ืน



คะแนนความผูกพนั แบ่งตามข้อมูลประชากร เพศ

ชำย

หญิง

บทวเิคราะห์

เพศหญิง

ขำ้พเจำ้ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงในองคก์รจำกผูบ้ริหำรก่อนท่ีจะไดรั้บจำก

กำรช่องทำงกำรส่ือสำรอ่ืนแบบไม่เป็นทำงกำร

พนกังำนไดรั้บกำรปฏิบติัเหมือนเป็นสินทรัพยท่ี์มีคุณค่ำมำกท่ีสุดจำกผูบ้ริหำรระดบัสูงขององคก์รน้ี

พนกังำนสำมำรถมองเห็นและเขำ้ถึงผูบ้ริหำรระดบัสูงไดอ้ยำ่งเหมำะสม



คะแนนความผูกพนั แบ่งตามข้อมูลประชากร วุฒิการศึกษา

ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี

ปริญญำตรี

ปริญญำเอก

ปริญญำโท

บทวเิคราะห์

ปริญญำโท

ขำ้พเจำ้ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงในองคก์รจำกผูบ้ริหำรก่อนท่ีจะไดรั้บจำก

กำรช่องทำงกำรส่ือสำรอ่ืนแบบไม่เป็นทำงกำร

พนกังำนไดรั้บกำรปฏิบติัเหมือนเป็นสินทรัพยท่ี์มีคุณค่ำมำกท่ีสุดจำกผูบ้ริหำรระดบัสูงขององคก์รน้ี

องคก์รสำมำรถรักษำบุคลำกรท่ีตอ้งกำรเพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจขององคก์ร



คะแนนความผูกพนั แบ่งตามข้อมูลประชากร

ช ำนำญกำร

ไม่มี

ผูช่้วยศำสตรำจำรย์

รองศำสตรำจำรย์

บทวเิคราะห์

รองศำสตรำจำรย์

องคก์รสำมำรถรักษำบุคลำกรท่ีตอ้งกำรเพ่ือใหบ้รรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจขององคก์ร

องคก์รสำมำรถดึงดูดบุคลำกรท่ีองคก์รตอ้งกำรเพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจขององคก์ร

กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัไดรั้บกำรจดักำรเป็นอยำ่งดีและช่วยใหพ้นกังำนท ำงำนไดอ้ยำ่งมี

ประสิทธิภำพมำกข้ึน



คะแนนความผูกพนั แบ่งตามข้อมูลประชากร

บทวเิคราะห์

องคก์รน้ีมีควำมร่วมมือระหวำ่งกลุ่ม หน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีมีประสิทธิภำพ

ขำ้พเจำ้ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงในองคก์รจำกผูบ้ริหำรก่อนท่ีจะไดรั้บจำกกำรช่องทำงกำร

ส่ือสำรอ่ืนแบบไม่เป็นทำงกำร

กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัไดรั้บกำรจดักำรเป็นอยำ่งดีและช่วยใหพ้นกังำนท ำงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ

มำกข้ึน

ในกำรดูแลบุคลำกรขององคก์ร ตอบสนองและช่วยเหลือขำ้พเจำ้ไดเ้ป็นอยำ่งดี



คุณภาพชีวติการท างาน
ว ป

การเรียนรู้และพฒันา
ว ป

โอกาสก้าวหน้าในการท างาน
ว ป

ภูมิใจและมคีวามสุขในทุกๆวันท่ีได้มาท างานกับองค์กรนี้
โอกาสก้าวหน้าในการท างาน

ว ป

ผู้บริหารระดบัสูง
ว ป

การบริหารผลการปฏิบตัิงาน
ว ป

การบริหารผลการปฏิบัติงาน

ผู้บริหารระดบัสูง

การบริหารจัดการคนเก่งและบุคลากร

ความคดิเห็นแนะน าต่อปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพนั

การมองเห็นโอกาสความก้าวหน้าท าให้เลือกท่ีจะท างานท่ี มทส คุณภาพ
ชีวิตในการท างานเป็นปัจจัยหลักท่ีส่งเสริมความก้าวหน้าในการท างาน 

ระดับล่าง มคีวามก้าวหน้าในงานเพียงใด ไม่เห็นความชัดเจน เพราะระดับกลางเยอะมาก 
ฐานกว้าง

ให้คุณค่ากับคนท างานเก่ง ลดคุณค่าคนเก่งแต่พูด ดูแลบคุลากรด้วยความเท่า
เทียม

การบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีมกีารประเมินผลงาน คร้ัง ปี เป็นส่ิงท่ีดี แต่ควรมีการวัด
อย่างชัดเจนถึงผลการด าเนินงานของสายปฏิบัติการ เช่น อาจน ามาคิดเทียบเป็นตัวเลขได้

เหมือนกับสายวิชาการ

ผู้บริหารระดับสูงควรใส่ใจถึงส่ิงแวดล้อมการท างานของบุคลากรเพ่ือส่งเสริมให้สามารถ
ท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เช่น ส่งเสริมให้มบีุคลากรเพียงพอและตรวจสอบว่าได้ท าหน้าท่ี

ท่ีตรงกับสาขาตามท่ีได้รับมอบหมาย

คุณภาพชีวิตการท างานดีมาก มห้ีองท างานส่วนตัว สนับสนุนการค้นคว้า มี

คอมพิวเตอร์ให้ใช้ในการท างาน สถานท่ีท างานสะอาด มทุีนสนับสนุนให้ไป

น าเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศเจ้าหน้าท่ีสายปฏิบัติการ

ดูแลดี

องค์กรสนับสนุนให้มกีารเรียนรู้อยู่เสมอ

มหาวิทยาลยัเปิดโอกาสให้พนักงานได้ฝึกอบรม เรียนรู้
พัฒนาตนเอง

ได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพหลายทางจากหัวหน้างาน

ความก้าวหน้าทางวิชาการ วิชาชีพ รวมท้ังความมัน่คงในการ
ท างาน และการมคุีณภาพชีวิตท่ีดี อีกท้ังมหาวิทยาลยัยงัส่งเสริมการ
พัฒนาความรู้ต่อบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เช่นการอบรม การน าเสนอ
ผลงานวิชาการต่างประเทศ

พนักงานช้ันผู้น้อยเราหลายท่านเงินเดือนถึงขัน้สูงสุดท าให้เงินเดิอนไม่
ขึน้ ท้ังท่ีได้ไปศึกษาเพ่ิมเติมมา จะมแีนวทางช่วยเหลือปรับต าแหน่งขึน้
หรือขยายเพดานเงินเดือนใหม เพ่ือเป็นขวัญก าลงัใจในการท างาน

ผู้บริหารควรก าหนดเป้าหมายและน าพาคนในองค์กรไปให้ได้ ไม่เพียงแต่
ออกค าส่ังแต่ร่วมท าแสดงความจริงใจและเตม็ใจในการมาบริหารองค์กร

ให้ความส าคัญกับบคุลากรทุกคนอผู้บริหารระดับสูง ควรมี
เปิดเวทีรับฟังจากบคุลากรด้านต่างๆย่างเท่าเทียมกัน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการขึน้เงินเดือนยงัไม่สอดคล้องกับผล
การปฏิบัติงานท่ีแท้จริง

ไม่มกีารปฎิบัติหรือแจ้งให้ทราบควรท าในลักษณะเปิดเผย
โปร่งใส

ควรน าผลการปฎิบัติงาน และความรับผิดชอบ มาเป็นส่วนส าคัญในการเล่ือนขัน้เงินเดือน

ผู้บริหารระดับสูงของระดับหน่วยงานต้องมส่ีวนรับผิดชอบต่อผลการปฎิบัติงาน การดูแลบคุลากร 
และการบริหารจัดการคนเก่ง

ควรพิจารณาจัดการคนเก่ง คนท่ีมคีวามสามารถ 
ให้อยู่ในท่ีท่ีเหมาะสม เพ่ือใช้ทรัพยากรบคุลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เม่ือมกีารเปลีย่นแปลงนโยบาย หรือเปลี่ยนผู้บริหารควรค่อยๆ ปรับเปลีย่นพฤติกรรมและ
วัฒนธรรมของคนในองค์กร โดยใช้พืน้ฐานเดิมเป็นองค์ประกอบส าคัญเพ่ือเปลีย่นแปลง และ

ส่ือสารให้คนในองค์กรเกิดความเข้าใจตรงกัน




