
บทที่  4 
 

ผลการวิจัย 
 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกรของ

บุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร หาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกร

ของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร และหาตัวแปรพยากรณที่ดีที่สุดในการทํานายความผูกพัน

องคกรของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผูศึกษาคนควาทําการวิเคราะหขอมูล นําเสนอ

ตามลําดับดังนี้ 

 1. สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 2. การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 3. ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  X   แทน  ตัวแปรพยากรณในรูปคะแนนดิบ  

แทน  ตัวแปรพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน    Z   

  1X  แทน  ปจจัยจ ใจดานความสําเร็จของงาน ูง

  2X แทน  ปจจัยจูงใจดานการยอมรับยกยองในผลงาน 

  3X แทน  ปจจัยจูงใจดานลักษณะของงานที่นาสนใจ 

  4X แทน  ปจจัยจูงใจดานความรับผิดชอบในงาน 

  5X แทน  ปจจัยจูงใจดานการไดรับการเล่ือนตําแหนง 

  6X แทน  ปจจัยจูงใจดานความกาวหนาในการทํางาน 

  7X แทน  ปจจัยคํ้าจุนดานเงินเดือนและสวัสดิการ 

  8X แทน  ปจจัยคํ้าจุนดานนโยบายและการบริหาร 

 X9  แทน ปจจัยคํ้าจุนดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร 

 X10  แทน ปจจัยคํ้าจุนดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 X11  แทน ปจจัยคํ้าจุนดานการควบคุมดูแล 

 X12  แทน ปจจัยคํ้าจุนดานสถานะ 

 X13  แทน ปจจัยคํ้าจุนดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน 

  Y   แทน  ความผูกพันตอองคกร  
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 R   แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  

   2R แทน  คาอํานาจในการพยากรณ 

 b, β  แทน  คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณในรูปคะแนนดิบและ

คะแนนมาตรฐาน ตามลําดับ  

  bSE แทน  คาความคาดเคล่ือนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร

พยากรณ  

estSE   แทน  คาความคาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ 

 a   แทน คาคงที่ของการพยากรณในรูปคะแนนดิบ  

Ŷ ,Z  แทน  คะแนนความผูกพันตอองคกรที่ไดจากการพยากรณในรูปคะแนนดิบและ

คะแนนมาตรฐาน ตามลําดับ 

 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ผูศึกษาคนควาไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เปน 5 ตอน 

ดังนี้ 

 ตอนที่  1 คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

ตอนที่  2  ผลการวิเคราะหความผูกพันองคกรของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 ตอนที่  3  ผลการวิเคราะหปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกร

ของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ตอนที่  4  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

 ตอนที่  5  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

 
ตอนท่ี 1 คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใชในการศึกษาคนควา 
 ในการวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีขนาด

ตัวอยาง จํานวน 364 คน เมื่อทําการเก็บรวบรวมมาแลวทําการตรวจสอบ และนําเฉพาะ

แบบสอบถามชุดที่สมบูรณมาทําการวิเคราะหขอมูลจํานวน 489 คน คิดเปนรอยละ  90.56 ของ

จํานวนแบบสอบถามที่ผูวิจัยแจก คือ 540 คน  แสดงผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 
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ตาราง 3 แสดงจํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตัวแปร 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

1. เพศ 
    ชาย 

     หญิง 

 

117 

372 

 

23.93 

76.07 

รวม 489 100.00 
2. อายุ 
 ตํ่ากวา 31 ป 

 31 – 40 ป 

 41 – 50 ป 

 ต้ังแต  51 ปขึ้นไป  

 

233 

217 

25 

14 

 

47.65 

44.38 

5.11 

2.86 

รวม 489 100.00 
3. ระดับการศึกษา 
 ตํ่ากวาปริญญาตรี 

 ปริญญาตรี 

 ปริญญาโท 

 ปริญญาเอก 

 

35 

281 

158 

15 

 

7.16 

57.46 

32.31 

3.07 

รวม 489 100.00 
4. ระยะเวลาที่ทานปฏิบัติงาน 
 ตํ่ากวา 2 ป 

 2-3 ป 

 4-5 ป 

 6-10 ป 

 ต้ังแต  11 ปขึ้นไป 

 

59 

112 

108 

151 

59 

 

12.07 

22.90 

22.09 

30.88 

12.07 

รวม 489 100.00 
5.  สถานภาพการสมรส 
 โสด 

 สมรส 

 หยารางหรือแยกกันอยู 

 

303 

177 

9 

 

61.96 

36.20 

1.84 

รวม 489 100.00 
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 จากตาราง 3 พบวา บุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร  เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 76.07 

และเพศชาย คิดเปนรอยละ  23.93 

 มีอายุสวนใหญตํ่ากวา 31 ป คิดเปนรอยละ 47.65 รองลงมาคือ  อายุระหวาง             

31-40 ป คิดเปนรอยละ 44.38  อายุระหวาง  41-50 ป คิดเปนรอยละ  5.11 และอายุต้ังแต                   

51 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ  2.86 

 การศึกษาสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ  57.46 รองลงมา

คือมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาโท  คิดเปนรอยละ  32.31  มีการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี 

คิดเปนรอยละ  7.16 และมีการศึกษาระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ  3.07 

 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนเรศวร  สวนใหญปฏิบัติงานอยูระหวาง 6 – 10 ป 

คิดเปนรอยละ 30.88 รองลงมาคือ ระยะเวลาปฏิบัติงานระหวาง 2-3 ป คิดเปนรอยละ  22.90 

ระยะเวลาปฏิบัติงานระหวาง  4-5 ป  คิดเปนรอยละ  22.09  และใชระยะเวลาปฏิบัติงานต้ังแต              

1 ปลงมา และปฏิบัติงานต้ังแต 11 ปข้ึนไป  คิดเปนรอยละ  12.07  เทากัน 

 และสถานภาพของบุคลากรสวนใหญมีสถานภาพโสดคิดเปนรอยละ  61.96  รองลงมา

คือ สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ  61.96  และหยารางหรือแยกกันอยู  คิดเปนรอยละ  1.84 
 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความผูกพันองคกรของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 จากการศึกษาขอมูลความผูกพันองคกรของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดแสดงผล

การวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความผูกพันองคกรของบุคลากร 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร ในภาพรวม 
 

ขอคําถาม คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความผูกพัน
องคกร 

1. ดานความเชื่อถือและยอมรับในเปาหมายและคานิยม

ขององคกร 3.65 0.55 มาก 

2. ดานความเต็มใจที่จะทุมเทและความพยายามอยาง

มากที่จะปฏิบัติเพื่อองคกร 3.92 0.58 มาก 

3. ดานความตองการที่จะรักษาความเปนสมาชิกของ

องคกร 3.71 0.61 มาก 

รวม 3.76 0.53 มาก 
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 จากตาราง 4 พบวา บุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับความผูกพันองคกร ในภาพรวม

ทั้งหมดอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.76   เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานมีระดับ

ความผูกพันองคกรอยูในระดับมาก  โดยดานความเต็มใจที่จะทุมเทและความพยายามอยางมากที่

จะปฏิบัติเพื่อองคกร  มีคาเฉล่ียระดับความผูกพันองคกรอยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ียเทากับ 3.92

รองลงมาคือ ดานความตองการที่จะรักษาความเปนสมาชิกขององคกร  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.71  

และดานความเชื่อถือและยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 
 
ตาราง 5 แสดงคาเฉลีย่ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความผูกพันองคกร 
 ของบุคลากร มหาวิทยาลยันเรศวร จําแนกรายขอ 
 

ขอคําถาม คาเฉล่ีย 
สวน 

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับความ 
ผูกพัน 
องคกร 

ดานความเช่ือถือและยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคกร   

64 หากมีบุคคลภายนอกพูดถึงองคกรของทานในทางลบทานมีความ

พรอมเพียงใดท่ีจะปกปองหนวยงานของทาน 3.87 0.67 มาก 

65 ทานมีความภาคภูมิใจกับภาพลักษณขององคกร 3.79 0.69 มาก 

66 ทานมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานรวมกันระหวาง

ผูปฏิบัติงานและผูกําหนดนโยบาย 3.51 0.73 มาก 

67 ทานคิดวาสมาชิกทุกคนในองคกรใหยึดถือและปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับขององคกรอยางเครงครัด 3.53 0.74 มาก 

68 ทานคิดวาองคกรมีกฎ ระเบยีบ และหลักเกณฑตาง ๆ ในการ

ปฏิบัติงานอยางเหมาะสม และอํานวยความสะดวกตอการดําเนินงาน 3.56 0.71 มาก 

69 เม่ือองคกรเกิดภาวะวิกฤตทานยอมเสียสละแมเงินสวนตัวเพ่ือการ

ปฏิบัติงานท่ีสัมฤทธิผลหรือยอมเสยีสละลดเงินเดือนเพ่ือความอยูรอด

ขององคกร 3.44 0.75 ปานกลาง 

70 ทานเต็มใจท่ีจะทํางานทุกอยางท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือทานจะไดทํางาน

อยูกบัองคกรน้ีตลอดไป 3.67 0.70 มาก 

71 ทานรูสึกภูมิใจท่ีทานเลือกทํางานกบัองคกรน้ีถงึแมทานจะมีโอกาส

เลือกท่ีอื่นก็ตาม 3.68 0.72 มาก 

72 ทานมีความรูสึกเสมอวาทานรูสึกภูมิใจและโชคดีที่ไดเขาทํางานใน

องคกรน้ี 3.80 0.70 มาก 

73 ทานยอมรับในแนวนโยบายของผูบริหารในองคกรของทานเช่ือวา

สามารถนําองคกรไปสูความสําเร็จระดับสูงได 3.67 0.69 มาก 

รวมดานความเชื่อถือและยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคกร 3.65 0.55 มาก 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

ขอคําถาม คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความผูกพัน 
องคกร 

ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทและความพยายามอยางมากท่ีจะ
ปฏิบัติเพื่อองคกร    

74 ทานยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานโดยใชความสามารถท่ีมีอยู

ใหองคกรประสบความสําเร็จ 4.00 0.66 มาก 

75 ทานพรอมจะอุทศิกําลังกาย แรงสติปญญาและทรัพยากร

เพ่ือพัฒนางานของทานใหประสบผลสําเร็จ 3.96 0.65 มาก 

76 ถาเปนการทํางานเพ่ือองคกรทานยินดีทําใหทั้งหมดแมวาจะ

มีปญหาและอปุสรรคมากเพียงไร 3.91 0.65 มาก 

77 เปาหมายขององคกรเปนเปาหมายเดียวกันกบัที่ทาน

ตองการ 
3.74 0.71 มาก 

78 ทานใชศักยภาพท่ีทานมีอยูอยางเต็มท่ีในองคกร 3.94 0.66 มาก 

79 ทานมีความพรอมเพียงใดท่ีจะปรับปรุงการทํางานเพ่ือ

พัฒนาองคการใหเจริญกาวหนา 3.97 0.65 มาก 

รวมดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทและความพยายามอยางมากท่ี
จะปฏิบัติเพือ่องคกร    
ความตองการทีจ่ะรกัษาความเปนสมาชิกขององคกร 3.71 0.61 มาก 

80 ทานภูมิใจท่ีทานเปนสวนหน่ึงขององคกร 3.98 0.72 มาก 

81 ทานมักจะเห็นดวยกับนโยบายท่ีเกีย่วกับพนักงานของ

องคกร 3.64 0.70 มาก 

82 ทานมีความเปนหวงและกงัวลเกีย่วกับการดําเนินงานของ

องคกรน้ีคอนขางมาก 3.63 0.73 มาก 

83 องคกรน้ีเปนองคกรท่ีดีที่สุดเทาท่ีทานเคยทํางานดวย 3.70 0.80 มาก 

84 ทานไมเคยคิดท่ีจะยาย/ลาออกจากการปฏิบัติงานท่ีเปนอยู

ในปจจุบัน 3.61 0.92 มาก 

รวมดานความตองการทีจ่ะรกัษาความเปนสมาชิกขององคกร 3.71 0.61 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.76 0.53 มาก 

 

 จากตาราง 5 พบวา บุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ระดับความผูกพันองคกร ใน

ภาพรวมทั้งหมดอยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ียเทากับ  3.76   เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุก

ดานมีระดับความผูกพันองคกรอยูในระดับมาก  โดยดานความเต็มใจที่จะทุมเทและความพยายาม
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกร
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 จากการศึกษาขอมูลปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของ

บุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดแสดงผลการวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนที่มีอิทธิพล 
 ตอความผูกพันองคกรของ บุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมรายดาน 
 

ขอคําถาม คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ปจจัยจูงใจดานความสําเร็จของงาน 3.98 0.48 มาก 

2. ปจจัยจูงใจดานการยอมรับยกยองในผลงาน 3.47 0.58 ปานกลาง 

3. ปจจัยจูงใจดานลักษณะของงาน 3.67 0.53 มาก 

4. ปจจัยจูงใจดานความรับผิดชอบในงาน 3.89 0.52 มาก 

5. ปจจัยจูงใจดานการไดรับการเล่ือนตําแหนง 3.27 0.72 ปานกลาง 

6. ปจจัยจูงใจดานความกาวหนาในการทํางาน 3.46 0.73 ปานกลาง 

7. ปจจัยคํ้าจุนดานเงินเดือนและสวัสดิการ 3.55 0.56 มาก 

8. ปจจัยคํ้าจุนดานนโยบายและการบริหาร 3.45 0.66 ปานกลาง 

9.  ปจจัยคํ้าจุนดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร 3.81 0.62 มาก 

10.  ปจจัยคํ้าจุนดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 3.64 0.63 มาก 

11.  ปจจัยคํ้าจุนดานการควบคุมดูแล 3.51 0.65 มาก 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

ขอคําถาม คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

12.  ปจจัยคํ้าจุนดานสถานะ 3.53 0.65 มาก 

13.  ปจจัยคํ้าจุนดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน 3.60 0.70 มาก 

รวม 3.60 0.45 มาก 

 

 จากตาราง 6 พบวา บุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอความผูกพันองคกร ในภาพรวมทั้งหมดอยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ียเทากับ 3.60  เม่ือพิจารณาเปน

รายดานพบวา 9 ดาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูระหวาง  3.51 - 3.98  และ

จํานวน  4  ดาน มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  3.27 – 3.47                  

โดยปจจัยดานปจจัยจูงใจดานความสําเร็จของงาน  มีความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด อยูในระดับมาก

โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.98  รองลงมาคือ ดานปจจัยจูงใจดานความรับผิดชอบในงาน  มีคาเฉลี่ยเทากับ

3.89 และปจจัยคํ้าจุนดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.81 
 
ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจ 
 ของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร จําแนกรายขอ 
 

ขอคําถาม 
 

คาเฉลี่ย 
สวน 

เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ดานความสําเร็จในการทํางาน    

1 ทานคิดอยูเสมอวาความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมายเปน

ความสําเร็จท่ีสําคัญที่สุด 4.17 0.63 มาก 

2 งานที่ทานปฏิบัติมักจะประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 3.90 0.60 มาก 

3 ทานสามารถทํางานไดสําเร็จไดภายในเวลาที่กําหนด 3.89 0.60 มาก 

4 ทานปฏิบัติงานไดถูกตองและเรียบรอยภายในเวลาท่ีกําหนด โดยการ

กําหนดวิธีการทํางานดวยตนเอง 3.86 0.62 มาก 

5 ทานรูสึกพึงพอใจกับงานที่ทานสามารถปฏิบัติไดสําเร็จลุลวงไดดวยดี 4.06 0.68 มาก 

รวมดานความสําเร็จในการทาํงาน 3.98 0.48 มาก 
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ตาราง  7  (ตอ) 
 

ขอคําถาม 
 

คาเฉลี่ย 
สวน 

เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ดานการยอมรบัยกยองในผลงาน    

6 ทานไดรับการยกยองหรือแสดงความชื่นชมเสมอเม่ือปฏิบัติงานไดสําเร็จ

ลุลวงอยางมีผลดี 3.42 0.68 

ปาน

กลาง 

7 ทานไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาวาเปนพนักงานที่มีความสําคัญ

ตอองคกรมาก 3.32 0.72 

ปาน

กลาง 

8 เพื่อนรวมงานใหการยอมรับในความรูความสามารถและผลการ

ปฏิบัติงานของทาน 3.56 0.63 มาก 

9 องคกรของทานใหการยอมรับในความรูความสามารถของทานเทาเทียม

กับคนอื่น ๆ 3.49 0.67 

ปาน

กลาง 

10 องคกรของทานยอมรับในการปฏิบัติงานของทานอยูในระดับดี 3.55 0.70 มาก 

 
รวมดานการยอมรับยกยองในผลงาน 3.47 0.58 

ปาน
กลาง 

ดานลักษณะของงานที่นาสนใจ    

11 งานของทานจําเปนตองใชความรูความสามารถหลายดานประกอบกันซึ่ง

ทาทายความสามารถของทาน 3.87 0.64 มาก 

12 ทานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตรงกับความรูและความสนใจของ

ทาน 3.72 0.68 มาก 

13 ทานไดรับมอบหมายงานที่มีความสําคัญตอความสําเร็จ/ความลมเหลว

ขององคกร 3.55 0.71 มาก 

14 ทานรูสึกวางานท่ีทานปฏิบัติอยูนาสนใจทําใหทานเกิดความกระตือรือรน

อยูตลอดเวลา 3.75 0.69 มาก 

15 งานที่ทานปฏิบัติมีสวนสําคัญที่ชวยสงเสริมความเปนหัวหนาใหทาน 

3.46 0.79 

ปาน

กลาง 

รวมดานลักษณะของงานที่นาสนใจ 3.67 0.53 มาก 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

ขอคําถาม คาเฉลี่ย 
สวน 

เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 
คิดเห็น 

ดานความรับผิดชอบในงาน    

16 ทานสามารถทํางานในความรับผิดชอบของตนไดเปนอยางดีโดยไม

ตองขอคําแนะนําหรือความชวยเหลือจากผูอื่น 3.47 0.75 ปานกลาง 

17 ทานปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายดวยความต้ังใจ ทุมเทใหผลงาน

ออกมาดีที่สุด 4.05 0.66 มาก 

18 ทานมีความพึงพอใจตองานท่ีทานรับผิดชอบอยูในระดับมาก 3.86 0.66 มาก 

19 ทานพรอมจะแสดงความรับผิดชอบหากผลการปฏิบัติงานของทาน

บกพรอง 4.15 0.62 มาก 

20 ทานรูสึกภาคภูมิใจท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานท่ีปฏิบัติอยู 3.92 0.66 มาก 

 รวมดานความรบัผิดชอบในงาน 3.89 0.52 มาก 
ดานการไดรบัการเล่ือนตําแหนง    
21 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรของทานมีความ

ยุติธรรม 3.31 0.80 ปานกลาง 

22 ทานไดรับการเลื่อนตําแหนงอยางของทานเปนไปดวยความยุติธรรม 

โปรงใส มีหลักฐาน ตรวจสอบได 3.30 0.84 ปานกลาง 

23 ทานมีความพึงพอใจตอการพิจารณาเลื่อนตําแหนงขององคกรทาน 3.24 0.81 ปานกลาง 

24 ทานพึงพอใจตอขัน้และเงินเดือนท่ีทานไดรับจากองคกร 3.22 0.84 ปานกลาง 

รวมดานการไดรับการเล่ือนตําแหนง 3.27 0.72 ปานกลาง 
ดานความกาวหนาในการทํางาน    

25 ทานไดรับการสงเสริมความกาวหนาจากการใหทุนการศึกษาตอ หรือ

ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมเติม ความรูและทักษะตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ และมี

โอกาสพัฒนาความรูความสามารถในอาชีพเปนอยางดี เชน  การสงไป

อบรมสัมมนา หรือศึกษาดูงาน 3.39 0.86 ปานกลาง 

26 สายงานท่ีทานปฏิบัติอยูนั้นมีความม่ันคงและมีเสนทางความกาวหนา

ใหแกผูปฏิบัติงานอยางชัดเจน 3.45 0.89 ปานกลาง 

27 องคกรของทานมีวัฒนธรรมองคกรท่ีสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนา

ตนเองของบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ 3.58 0.83 มาก 

28 องคกรของทานประสบความสําเร็จในดานการจัดใหมีการแลกเปล่ียน

ความรูและประสบการณระหวางพนักงาน 3.43 0.83 ปานกลาง 

 รวมดานความกาวหนาในการทาํงาน 3.46 0.73 ปานกลาง 
 รวมเฉล่ียทุกดาน 3.62 0.45 มาก 

 



  

57 

 จากตาราง 7 พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจ ที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกร

ของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.62 

และเม่ือพิจารณารายดานแลวพบวา ดานความสําเร็จในการทํางานมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  3.98 

รองลงมาคือ ดานความรับผิดชอบในงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.89  และเม่ือพิจารณารายขอแลว

พบวา  ขอที่  1  ทานคิดอยูเสมอวาความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมายเปนความสําเร็จที่สําคัญ

ที่สุด  มีคาเฉล่ียสูงที่สุด คือ  4.17  รองลงมาคือ  ขอ  19  ทานพรอมจะแสดงความรับผิดชอบหาก

ผลการปฏิบัติงานของทานบกพรอง  มีคาเฉล่ียเทากับ  4.15  และขอ 5 ทานรูสึกพึงพอใจกับงานที่

ทานสามารถปฏิบัติไดสําเร็จลุลวงไดดวยดี มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.06   
 
ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
 ปจจัยคํ้าจุนของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร จําแนกรายขอ 
 

ขอคําถาม คาเฉลี่ย 
สวน 

เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ดานเงนิเดือนและสวัสดิการ    

29 ทานคิดวาเงินเดือนเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่ทําใหทานตัดสินใจทํางานกับ

องคกรหรือลาออกจากงาน 3.69 0.85 มาก 

30 การท่ีจะทํางานใหดีนั้น เงินเดือนและผลตอบแทนเปนส่ิงจูงใจใหทาน

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 3.76 0.74 มาก 

31 ทานรูสึกวาองคกรใหสวัสดิการตาง ๆ เชน การลา การหยุดพักผอน คา

รักษาพยาบาล และอ่ืน ๆ เปนที่นาพอใจ 3.53 0.81 มาก 

32 การเล่ือนขั้นเงินเดือนและตําแหนงเปนไปตามหลักเกณฑที่องคกรได

กําหนดไว 3.38 0.77 

ปาน

กลาง 

33 ทานไดรับเงินเดือน สวัสดิการ และคาตอบแทนอ่ืน ๆ เหมาะสมกับ

ความรูความสามารถของทาน 3.38 0.77 

ปาน

กลาง 

 
รวมเฉล่ียดานเงินเดือนและสวัสดิการ 3.55 0.56 มาก 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

ขอคําถาม คาเฉล่ีย 
สวน 

เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ดานนโยบายและการบริหารขององคกร    

34 องคกรของทานมีนโยบายพฒันาคุณภาพของบุคลากรอยาง

ชัดเจน 3.43 0.79 

ปาน

กลาง 

35 องคกรของทานจัดระบบงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเปน

รูปธรรม 3.40 0.77 

ปาน

กลาง 

36 ผูบริหารของทานมักกระตุนใหพนักงานเกิดแรงจูงใจในการ

ทํางาน 3.33 0.85 

ปาน

กลาง 

37 ผูบริหารขององคกรทานบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล 

3.41 0.82 

ปาน

กลาง 

38 องคกรของทานมีการวิเคราะหและบริหารงานอยางเปดเผยโดย

จัดคนใหเหมาะสมกับงาน 3.39 0.79 

ปาน

กลาง 

39 องคกรของทานเนนการทํางานท่ีมุงไปสูมาตรฐาน 3.71 0.75 มาก 

40 องคกรของทานนํานวัตกรรมใหม ๆ มาพัฒนาบุคลากรและ

พัฒนางานอยูเสมอ 3.48 0.79 

ปาน

กลาง 

รวมดานนโยบายและการบริหารขององคกร 3.45 0.66 
ปาน
กลาง 

ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร 3.81 0.62 มาก 

41 การทํางานในองคกรของทานใชความรูความสามารถและความ

รวมมือรวมใจของสมาชิกทุกคน 3.75 0.73 มาก 

42 ทานกับเพื่อนรวมงานรวมมือกันในการแกปญหาและพัฒนางาน

เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย 3.79 0.70 มาก 

43 ทานไดรับความรวมมอืจากเพื่อนรวมงานทกุคร้ังเมื่อตองการ

ความชวยเหลือ 3.81 0.67 มาก 

44 ทานปฏิบัติงานทามกลางเพื่อนรวมงานที่มีมติรไมตรีและมีความ

เขาใจอันดี 3.90 0.69 มาก 

45 เพื่อนรวมงานของทานมีความหวงใยและเอื้ออาทรตอทานเสมอ 3.83 0.74 มาก 

 รวมดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร 3.81 0.62 มาก 



  

59 

ตาราง 8 (ตอ) 
 

ขอคําถาม 
 

คาเฉลี่ย 
สวน 

เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
   

46 ทานคิดวาสภาพแวดลอมในที่ทํางานของทานเหมาะสมกับการ

ทํางานใหมีประสิทธิภาพ 3.68 0.79 มาก 

47 ทานไดรับการสนับสนุนดานเคร่ืองมือและอุปกรณที่จําเปนในการ

ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 3.63 0.81 มาก 

48 ทานคิดวาปริมาณงานที่ไดรับมอบหมายเหมาะสมกับความรูของ

สามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานของทาน 3.71 0.68 มาก 

49 ทานคิดวาองคกรของทานมีทําเลที่ต้ังเหมาะสมตอดําเนินงาน 3.52 0.81 มาก 

50 ทานคิดวาทานไดรับความสะดวกสบายในการปฏิบัติงานและ

สามารถทํางานไดอยางราบร่ืน 3.68 0.73 มาก 

รวมดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
3.64 0.63 มาก 

ดานการควบคุมดูแล 
   

51 ทานคิดวาสมาชิกทุกคนไดรับการดูแลและไดรับการปฏิบัติอยาง

เสมอภาคจากผูบังคับบัญชา 3.37 0.72 ปานกลาง 

52 ผูบังคับบัญชาของทานใหความสนใจ ชวยเหลือ และแนะนําทาน

เสมอเม่ือทานตองการคําปรึกษา 3.53 0.75 มาก 

53 ทานคิดวาผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอทานอยางไมมีอคติ และให

ความสําคัญเสมอเหมือนเพื่อนรวมงานคนอื่น ๆ 3.51 0.76 มาก 

54 ทานเห็นดวยวาผูบังคับบัญชาของทานสามารถใหคําแนะนําใน

การทํางานแกทานเปนอยางดี 3.57 0.72 มาก 

55 ทานมีความรูสึกดีตอการบริหารงานของผูบังคับบัญชา 3.55 0.77 มาก 

 รวมดานการควบคุมดูแล 
3.51 0.65 มาก 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

ขอคําถาม คาเฉลี่ย 
สวน 

เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ดานสถานะ    

56 ทานคิดวาตําแหนงที่ทานปฏิบัติอยูในองคกรแหงนี้เปนตําแหนงที่

เหมาะสม 3.57 0.70 มาก 

57 ทานคิดวาตําแหนงที่ทานปฏิบัติอยูในองคกรแหงนี้จะนําไปสู

ความกาวหนาในอาชีพตอไป 3.53 0.76 มาก 

58 ทานคิดวาตําแหนงที่ทานปฏิบัติอยูในองคกรแหงนี้สรางความ

ภาคภูมิใจใหทานและครอบครัว 3.64 0.73 มาก 

59 ทานคิดวาตําแหนงที่ทานปฏิบัติอยูในองคกรแหงนี้ทําใหทานเปนที่

รูจักและสรางช่ือเสียงใหกับทาน 3.46 0.80 

ปาน

กลาง 

60 ทานคิดวาตําแหนงที่ทานปฏิบัติอยูในองคกรแหงนี้ทําใหทานไม

ตองการยายหรือลาออกไปหางานใหม 3.46 0.80 

ปาน

กลาง 

รวมดานสถานะ 3.53 0.65 มาก 
ดานความม่ันคงและความปลอดภัยในการทาํงาน    

61 ทานรูสึกมีความม่ันคงที่ไดทํางานอยูในองคกรแหงนี้ 3.61 0.81 มาก 

62 ทานรูสึกวาหนวยงานของทานใหความสําคัญตอความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงานอยางจริงจัง 3.60 0.72 มาก 

63 ทานรูสึกวาการทํางานในองคกรนี้มีความม่ันคง กาวหนา และ

ย่ังยืน 3.57 0.79 มาก 

 รวมดานความม่ันคงและความปลอดภัยในการทํางาน 3.60 0.70 มาก 
 รวมเฉล่ียทุกดาน 3.58 0.49 มาก 

 
 จากตาราง 8 พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยคํ้าจุนที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกร

ของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร พบวาภาพรวมอยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.58  

และเม่ือพิจารณารายดานแลวพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานความสัมพันธระหวางบุคคล

ในองคกร  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.81  รองลงมา คือ ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ  3.64  และความม่ันคงและความปลอดภัยในการทํางาน  มีคาเฉล่ียเทากับ  3.60  

เม่ือพิจารณารายขอแลวพบวาขอที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด คือ  ขอ  44  ทานปฏิบัติงานทามกลางเพื่อน

รวมงานที่มีมิตรไมตรีและมีความเขาใจอันดี มีคาเฉล่ียเทากับ  3.90  และรองลงมาคือ  ขอ  45  
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหความสมัพันธระหวางตัวแปรที่ใชในการศกึษาคนควา 
 
ตาราง 9 แสดงคาสัมประสิทธิส์หสัมพนัธระหวางตัวแปรพยากรณกับตัวแปรตาม 
 

( ) 1X ( ) 2X ( ) 3X ( ) 4X ( ) 5X ( ) 6X ( ) 7X ( ) 8X ( ) 9X ( ) 10X ( ) 11X ( ) 12X ( ) 13X (Y ) ตัวแปร 

ปจจัยจูงใจดานความสาํเร็จของงาน (X1)  1.00 .527** .478** .673** .299** .362** .314** .345** .456** .432** .295** .390** .405** .609** 

ปจจัยจูงใจดานการยอมรับยกยองในผลงาน (X2)  1.00 .553** .533** .425** .504** .320** .463** .428** .547** .399** .504** .465** .535** 

ปจจัยจูงใจดานลกัษณะของงานที่นาสนใจ(X3)   1.00 .592** .413** .486** .395** .467** .412** .507** .431** .636** .544** .581** 

ปจจัยจูงใจดานความรับผิดชอบในงาน (X4)    1.00 .365** .480** .326** .470** .524** .499** .428** .539** .508** .695** 

ปจจัยจูงใจดานการไดรับการเลื่อนตําแหนง (X5)     1.00 .621** .410** .591** .432** .444** .523** .488** .507** .488** 

ปจจัยจูงใจดานความกาวหนาในการทํางาน (X6)      1.00 .345** .699** .524** .618** .629** .624** .602** .588** 

ปจจัยค้ําจุนดานเงินเดอืนและสวัสดิการ (X7)       1.00 .440** .315** .366** .325** .320** .395** .411** 

ปจจัยค้ําจุนดานนโยบายและการบริหาร (X8)        1.00 .507** .669** .701** .548** .547** .608** 

ปจจัยค้ําจุนดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร ( X9)         1.00 .642** .512** .516** .541** .638** 

ปจจัยค้ําจุนดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ( X10)          1.00 .573** .548** .578** .651** 

ปจจัยค้ําจุนดานการควบคุมดูแล  (X11)           1.00 .562** .550** .602** 

ปจจัยค้ําจุนดานสถานะ  (X12 )            1.00 .776** .681** 

ปจจัยค้ําจุนดานความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน ( X13)             1.00 .724** 

ความผูกพันตอองคกร (Y)              1.00 

 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

62 



  

63 

 จากตาราง 9 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรพยากรณทั้ง 13  ตัว 

มีคาเปนบวกทั้งหมด มีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 91 คา คาสัมประสิทธสหสัมพันธ มีคาต้ังแต 

.295 - .776  ตัวแปรพยากรณคูที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุด คือ ปจจัยคํ้าจุนดานสถานะ  

(X12) กับปจจัยคํ้าจุนดานความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน (X13)  สวนคูที่มีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธตํ่าสุด คือ ปจจัยดานความสําเร็จของการทํางาน (X1) กับ ปจจัยดานการควบคุมดูแล 

(X11) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณกับตัวแปรตาม พบวา ตัวแปรพยากรณที่มี

ความสัมพันธทางบวกกับตัวแปรตาม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ทุกตัวแปร  
 
ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
 ในการวิเคราะหตอนนี้ เพื่อศึกษาวาตัวแปรพยากรณทั้ง 13 ตัว สามารถรวมกันพยากรณ

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติหรือไม และสรางสมการพยากรณอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร มหาวิทยาลัย

นเรศวร โดยผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ (Multiple 

Linear Regression Analysis) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise 

Multiple Linear Regression Analysis) ไดผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่  4 

และขอที่  5  ดังนี้ 
 1. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Multiple Linear Regression 
Analysis) 
  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Multiple Linear Regression Analysis)  

เพื่อหาตัวแปรพยากรณที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร  มหาวิทยาลัยนเรศวร                

ผลการวิเคราะหดังแสดงในตาราง 10 
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ตาราง 10 แสดงการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ  
 

ตัวแปร
พยากรณ 

b  bSE  β  t  Sig 

Constant -.042 .121 - -.349 .727 

1X  .201 .037 .181 5.456** .000 

2X  -.014 .030 -.016 -.485 .628 

3X  -.001 .034 -.001 -.021 .983 

4X  .221 .037 .216 5.909** .000 

5X  .003 .024 .004 .127 .899 

6X  -.035 .028 -.048 -1.247 .213 

7X  .028 .026 .029 1.048 .295 

8X  .048 .033 .060 1.470 .142 

9X  .094 .029 .110 3.295** .001 

10X  .084 .032 .100 2.636** .009 

11X  .100 .029 .122 3.473** .001 

12X  .081 .035 .099 2.332* .020 

13X  .206 .030 .027 6.776** .000 

R = .863   =±  .273   F =  106.901  estSE
2R =  .745   2

AdjustedR =  .738 

 

*p< 0.05 

**p < 0.01 

 

 จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห พบวา ตัวแปรพยากรณ ไดแก ปจจัยจูงใจดาน

ความสําเร็จของงาน (X1)  ปจจัยจูงใจดานการยอมรับยกยองในผลงาน ( ) ปจจัยจูงใจดาน

ลักษณะของงานที่นาสนใจ ( ) ปจจัยจูงใจดานความรับผิดชอบในงาน ( ) ปจจัยจูงใจดาน

การไดรับการเล่ือนตําแหนง ( ) ปจจัยจูงใจดานความกาวหนาในการทํางาน ( ) ปจจัยคํ้าจุน

ดานเงินเดือนและสวัสดิการ ( ) ปจจัยคํ้าจุนดานนโยบายและการบริหาร ( ) ปจจัยคํ้าจุนดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร (X9) ปจจัยคํ้าจุนดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  (X10) 

ปจจัยคํ้าจุนดานการควบคุมดูแล (X11) ปจจัยคํ้าจุนดานสถานะ (X12)  และปจจัยคํ้าจุน                         

ดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน (X13)  รวมกันมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ                  

2X

4X

8X

3X

5X

7X
6X
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4X

 2. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Linear 
Regression Analysis) 
  เพื่อคนหาตัวแปรพยากรณที่ดีที่สุดในการพยากรณปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพัน

องคกรของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการวิเคราะหดังแสดงในตาราง 11 

 
ตาราง 11 แสดงการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 

 bSE  β  ตัวแปรพยากรณ b t  Sig 

Constant .012 .112 - .108 .914 

X13 .210 .030 .276 7.075* .000 

X4 .222 .036 .217 6.175* .000 

X10 .092 .029 .109 3.205* .001 

X1 .200 .035 .180 5.627* .000 

X11 .113 .025 .138 4.464* .000 

X9 .092 .028 .107 3.271* .001 

X12 .071 .032 .087 2.223* .027 

R = .862  =±  .272 F =  198.072 estSE
2R = .742   2

AdjustedR = .739 

 

*p < .05 
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 จากตาราง  11 ผลการวิ เคราะห  พบวา  ตัวแปรพยากรณ  ไดแก  ปจจัย คํ้า จุน 

ดานความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน (X13) ปจจัยจูงใจดานความรับผิดชอบในงาน ( ) ปจจัย

คํ้าจุนดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (X10)  ปจจัยจูงใจดานความสําเร็จในการทํางาน (X1) 

ปจจัยคํ้าจุนดานการควบคุมดูแล (X11) ปจจัยคํ้าจุนดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร (X9) 

และปจจัยคํ้าจุนดานสถานะ (X12) ตามลําดับมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณใน

รูปคะแนนดิบเทากับ  .210, .222, .092, .200, .113, .092 และ .071  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

พหุคูณเทากับ .862 มีคาอํานาจพยากรณไดรอยละ 74.2 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ             

การพยากรณเทากับ .272  และคาคงที่ของสมการพยากรณที่อยูในรูปคะแนนดิบเทากับ  .012   

ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณปจจัยที่มี อิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลําดับ ดังนี้ 

4X

 

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

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

 

 


