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คําสําคัญ                   ความผูกพันองคกร ปจจัยคํ้าจนุ  ปจจัยจูงใจ ทฤษฎี 2 ปจจัย 
  

บทคัดยอ 
 

 วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้  คือ 1) เพื่อศึกษาระดับของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความ

ผูกพันองคกรของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร 2) เพื่อศึกษาความผูกพันองคกรของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 3) เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกร

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร 4) เพื่อหาตัวแปรพยากรณที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร 5) เพื่อคนหาตัวแปรพยากรณที่ดีที่สุดในการพยากรณความผูกพัน

องคกรและสรางสมการพยากรณความผูกพันองคกรของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา  

ลูกจางชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยนเรศวร ปการศึกษา 2553 เคร่ืองมือวิจัย คือ 

แบบสอบถาม ปจจัยที่มีอิทธิผลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิเคราะห

ขอมูล โดยใชสถิติ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียร

สัน การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ และแบบข้ันตอน 

 ผลการวิจัย พบวา 

 1. ระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ภาพรวมอยูในระดับมาก 

 2. ระดับความผูกพันองคกรของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาพรวมอยูในระดับมาก 

 3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชในการวิจัย พบวา คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธภายในของตัวแปรพยากรณทั้ง 13 ตัว มีคาเปนบวกทั้งหมด มีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 

91 คา และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณกับตัวแปรตาม พบวา ตัวแปร

พยากรณมีความสัมพันธทางบวกกับตัวแปรตาม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ทุกตัวแปร 



 

 4. ผลการวิเคราะหหาตัวแปรพยากรณที่มีอิทธิผลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการวิเคราะหการถดถอยแบบปกติพบตัวแปรที่พยากรณ พบวา ตัวแปร

พยากรณทั้ง 13 ตัวแปร รวมกันมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ ความผูกพันตอองคกรโดยมีคา

สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณในรูปคะแนนดิบเทากับ  .201, -.014, -.001, .221, 

.003, -.035, .028, .048, .094, .084, .100, .081 และ .206  ตามลําดับ มีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .863 มีคาอํานาจพยากรณไดรอยละ 74.5 มีความคลาดเคล่ือน

มาตรฐานของการพยากรณเทากับ .273  และตัวแปรพยากรณที่มีนัยสําคัญทางสถิติ  จํานวน                

7 ตัวแปร ไดแก ปจจัยจูงใจดานความสําเร็จของงาน (X1) ปจจัยจูงใจดานความรับผิดชอบในงาน 

( ) ปจจัยคํ้าจุนดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร (X9) ปจจัยคํ้าจุนดานสภาพแวดลอม

ในการทํางาน (X10) ปจจัยคํ้าจุนดานการควบคุมดูแล (X11) ปจจัยคํ้าจุนดานสถานะ (X12) และ

ปจจัยคํ้าจุนดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน (X13)   
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 5. ผลการวิเคราะหหาตัวแปรที่ดีที่สุดที่พยากรณปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกร

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร  จํานวน 7 ตัวแปร ตามลําดับดังนี้ 1) ปจจัยคํ้าจุนดานความ

มั่นคงปลอดภัยในการทํางาน (X13) 2) ปจจัยจูงใจดานความรับผิดชอบในงาน ( )  3) ปจจัยคํ้า

จุนดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (X10) 4) ปจจัยจูงใจดานความสําเร็จในการทํางาน (X1)                  

5) ปจจัยคํ้าจุนดาน การควบคุมดูแล (X11) 6) ปจจัยคํ้าจุนดานความสัมพันธระหวางบุคคลใน

องคกร (X9) และ 7) ปจจัยคํ้าจุนดานสถานะ (X12) และเขียนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบและ

คะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 
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 Ŷ =  .012 + .210X13 + .222X4 + .092X10 + .200X1 + .113X11 + .092X9 +.071X12 

 =  .276Z13 + .217Z4 + .109Z10 + .180Z1 +.138Z11 + .107Z9 + .087Z12 Z
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ABSTRACT 

   
 This research aimed to 1) study the motivation factors and the maintenance 

factors influencing the organizational attachment of Naresuan University personnel,                  

2) study the organizational attachment of Naresuan University personnel, 3) find the 

relationship among the  factors influencing the organizational attachment of Naresuan 

University personnel, and 4) find the best predictive variables to predict the 

organizational attachment as well as to formulate predicting equations for the 

organizational attachment of Naresuan University personnel. The sample group 

consisted of government officials, university officers, government employees, regular 

employees, and temporary employees at Naresuan University in the Academic Year 

2010.  The research instrument was a questionnaire concerning factors influencing the 

organizational attachment of Naresuan University personnel.  The data were analyzed 

using statistical devices of percentage, mean scores, standard deviation, Pearson’s 

product moment correlation coefficient, and normal and stepwise multiple regression 

analysis. 

 

 

 

 



 

 The findings revealed the following: 

 1. Regarding the analysis of the motivation factors and the maintenance factors 

influencing the organizational attachment of Naresuan University personnel, it was found 

that the personnel’s opinions towards the factors influencing the organizational 

attachment were generally at the high level. 

 2. Regarding the organizational attachment of Naresuan University personnel, 

the personnel’s organizational attachment was generally found at the high level. 

 3. Regarding the relationship of the factors in the study, it was found that the 

values of the correlation coefficient among the 13 predictive variables were all positively 

correlated, with 91 correlation values at the statistically significant level.  The values of 

the correlation coefficient between the predictive variables and the dependent variables 

were found to be positively correlated at the statistically significant level of 0.01 in all 

cases.  

 4. Regarding the analysis of predictive variables using the normal multiple 

regression analysis, 7 predictive variables of the factors influencing the organizational 

attachment of Naresuan University personnel were found as follows: 1) motivation factor 

regarding professional achievement (X1), 2) motivation factor regarding professional 

responsibility ( ), 3) maintenance factor regarding interpersonal relationship within the 

organization (X9), 4) maintenance factor regarding work environments (X10), 
4X

                        

5) maintenance factor regarding supervision and control (X11), 6) maintenance factor 

regarding status (X12), and 7) maintenance factor regarding professional stability and 

security (X13). 

 5. Regarding the analysis of the best predictive variables of the factors 

influencing the organizational attachment of Naresuan University personnel, 7 variables 

were found respectively as follows: 1) maintenance factor regarding professional stability 

and security (X13), 2) motivation factor regarding professional responsibility ( ),                    

3) maintenance factor regarding work environments (X10), 4) motivation factor regarding 

professional achievement (X1), 5) maintenance factor regarding supervision and control 

(X11), 6) maintenance factor regarding interpersonal relationship within the organization 
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(X9), and 7) maintenance factor regarding status (X12).  The predicting equations of the 

raw score and standard score could be presented respectively as follows:  

 Ŷ =  .012 + .210X13 + .222X4 + .092X10 + .200X1 + .113X11 + .092X9 +.071X12 

 =  .276Z13 + .217Z4 + .109Z10 + .180Z1 +.138Z11 + .107Z9 + .087Z12 Z
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