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คาํนํา 

 

แบบสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรตอสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เปนสวนหนึ่งในการคนหาปจจัยที่มีผลตอความสุข ความพึงพอใจ 

และความผูกพันของบุคลากรในสังกัด เพ่ือนําผลการประเมินที่ไดมาวิเคราะหขอมูลเพ่ือใชในการพัฒนา

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล การเรียนรูสรางแรงจูงใจ ตลอดจนการสรางความผูกพันในการทํางานตอไป 

ซึ่งแบบประเมินที่ไดผานการขัดครองในการประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564 และไดผานความ

เห็นชอบจากอธิการบดี โดยไดทําการแจกชุดเอกสารแบบสํารวจไปยังหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร จํานวน 12 หนวยงาน ซึ่งมีจํานวนผูตอบแบบสํารวจ 223 คน จาก

จํานวนบุคคลากรทั้งหมด 1,018 คน คิดเปนรอยละ 21.90 ของจานวนบุคลากรทั้งหมด 

 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกรของบุคลากร ประจาป 2563 
 

 ตามแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2564 (ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) กําหนดใหกองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน
อธิการบดี ดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกร เพ่ือนําผลการประเมินมาเปน
ปจจัยในการจัดทําแผนเพ่ือเสริมสรางความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรทีม่ตีอองคกร นั้น  

ในการนี ้กองบริหารทรัพยากรบุคคล ไดนําปจจัยที่เก่ียวของกับการทํางานมาใชในการออกแบบขอ
คําถามเพ่ือใชในการสํารวจ และไดผานการขัดครองในที่ประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564  แบง
ออกเปน 2 สวน ไดแก  

สวนที่ 1. ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน แบงคําถามเพ่ือใชในการสํารวจ ออกเปน 
7 ดาน ไดแก 

1.1 ดานหนาที่ความรับผิดชอบ 
1.2 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  1.3 ดานวัฒนธรรมองคกร 
1.4 ดานภาวะผูนําองคกร 
1.5 ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 
1.6 ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
1.7 ดานการพัฒนาบุคลากร/การสรางความกาวหนาในสายงาน 
 

สวนที่ 2. ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร แบงคําถามเพ่ือใชในการสํารวจ ออกเปน 3 ดาน 
ไดแก 

2.1 การปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 
2.2 ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีตอองคกร 
2.3 การดํารงสมาชิกภาพและเปนสวนหนึ่งขององคกร 
สถิติที่ใชในการแปรผล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชคาความถี่ (Frequency) 

และคารอยละ (Percentage) เปนสถิติอธิบายขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจ และใชคาเฉลี่ยอธิบาย
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและระดับความผูกพันของบุคลากรตอองคกร  

 
 
 
 
 
 
 



1. กราฟแสดงเพศของผูตอบแบบสํารวจความพึงพอใจดังนี้ 
 

 
ผลการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกรประจาป 2563 ในระหวางวันท่ี 16 – 28 

กุมภาพันธ 2564 เรียบรอยแลว โดยมีผูตอบแบบสํารวจทั้งสิ้น 220 คน จากจานวนบุคลากรที่ทั้งหมด 
1,018 คน คิดเปนรอยละ 21.90 ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด โดยในจํานวนผูตอบแบบสํารวจดังกลาว 
แบงเปนบุคลากรเพศชาย 69 คน คิดเปนรอยละ 32.7 หญิง 147 คน คิดเปนรอยละ 67.3 

 

2. กราฟแสดงอายุของผูตอบแบบสํารวจความพึงพอใจดังนี้ 

ชวงอายุ 21 – 30 ป 53 คน,  
31 – 40 ป 95 คน,   
41 – 50 ป 54 คน,  
และ 51 ปขึ้นไป 15 คน,  
 
 



 
 

3. กราฟแสดงอายุราชการของผูตอบแบบสํารวจความพึงพอใจดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อายุราชการ ชวงต่ํากวา 5 ป 86  คน  

5 – 10  ป 66  คน  
11 – 15 ป 38 คน 
16 – 20 ป 11 คน 
 และ 21 ปขึ้นไป 11 คน 

 

4. กราฟแสดงประเภทตําแหนงของผูตอบแบบสํารวจความพึงพอใจดังนี้ 

ประเภทตําแหนงผูบริหาร 18 คน สายวิชาการ 100 คน และสายสนับสนุน 101 คน 
 
 
 
 
 
 



 

5. กราฟแสดงระดับการศึกษาสูงสุดของผูตอบแบบสํารวจความพึงพอใจดังนี ้

 
ระดับการศึกษาสูงสุด ต่ํากวาปริญญาตรี 8 คน  ปริญญาตรี 88 คน ปริญญาโท 88 คน และปริญญาเอก 
35 คน 
 

6. กราฟแสดงบุคลากรประเภทที่ตอบแบบสํารวจดังนี ้

และบุคลากรประเภทที่ตอบแบบสํารวจไดแก ขาราชการ 32 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 135 คน 
ลูกจางประจํา 2 คน และลูกจางชั่วคราว 50 คน ของผูตอบแบบสํารวจทั้งหมด 223 คน 
 
 
 
 
 

 
 



การวัดระดับความพึงพอใจและความผูกพัน สามารถวัดจากปจจัยที่กําหนดข้ึนตามเครื่องมือในการ
เก็บขอมูล โดยแบงระดับการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับ 1 ระดับ2 
 

ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 

 การแบงเกณฑระดับความพึงพอใจตามระดับคะแนนความพึงพอใจ เพ่ือวิเคราะหแปรผลขอมูล ดังนี ้ 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.50 คะแนน คิดเปนรอยละ 0.00 – 30.00   หมายถึง นอยที่สุด  
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 คะแนน คิดเปนรอยละ 30.01 – 50.00 หมายถึง นอย  
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 คะแนน คิดเปนรอยละ 50.01 – 70.00 หมายถึง ปานกลาง  
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  คะแนน คิดเปนรอยละ 70.01 – 90.00  หมายถึง มาก 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 คะแนน คิดเปนรอยละ 90.01 – 100.00 หมายถึง มากที่สุด  
(เกณฑการแปลงคาระดับคะแนนจากคาเฉลี่ยเปนรอยละ ใชสูตร คือ รอยละคะแนน = (คะแนนเฉลี่ย/
คะแนนเต็ม) x 100) 

 
ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร 

ความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมในการทํางาน 

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของบุคลากรในรายปจจัยทั้ง 7 ดาน พบวา ดานวัฒนธรรมองคกรไดรับ
คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.9) รองลงมา คือ ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
(คะแนนเฉลี่ย 4.34) ปจจัยดานหนาที่ความรับผิดชอบ (คะแนนเฉลี่ย 4.16) ปจจัยดานภาวะผูนําองคกร
(คะแนนเฉลี่ย 4.13) ปจจัยดานการพัฒนาบุคลากร/การสรางความกาวหนาในสายงาน (คะแนนเฉลี่ย 
4.13) ปจจัยดานดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.67) และปจจัยดานคาตอบแทนและ
สวัสดิการ (คะแนนเฉลี่ย 3.57) ซึ่งเปนปจจัยที่มีคาคะแนนนอยท่ีสุด  

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของบุคลากรอยูในระดับพึงพอใจ
มาก (คะแนนเฉลี่ย 4.13)  

แนวทางการกําหนดกิจกรรมเพ่ือยกระดับความพึงพอใจของบุคคลฯ ไดศกึษาวิธีการ รูปแบบ และ
แนวทางการกาหนดกรอบแนวคิดเพ่ือวางแผนกิจกรรม โดยมีการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยที่สงผลตอ
ความพึงพอใจ ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 กลุม ไดแก ปจจัยเรงดวนที่ตองดําเนินการเพ่ือยกระดับความพึง
พอใจ และปจจัยที่ตองดําเนินการเพ่ือรักษาระดับความพึงพอใจ ดังนี ้
 
 



 
ปจจัยเรงดวนที่ตองดําเนินการ 
เพื่อยกระดับความพึงพอใจ 

ปจจัยที่ตองดําเนินการ 
เพื่อยกระดับความพึงพอใจ 

ปจจัยที่ตองดําเนินการ 
เพื่อรักษาระดับความพึงพอใจ 

- ปจจัยดานคาตอบแทนและ
สวัสดิการ 
- ปจจัยดานดานการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

- ปจจัยดานการพัฒนาบุคลากร/การ
สรางความกาวหนาในสายงาน 
- ปจจัยดานภาวะผูนําองคกร 
- ปจจัยดานหนาที่ความรับผิดชอบ 

- ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 
- ปจจัยดานวัฒนธรรมองคกร 

 
ผลการสํารวจความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 

 
 

จากผลการสํารวจความผูกพันของบุคลากร และการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยพบวา ปจจัย
ดานความภาคภูมิใจและจงรักภักดีตอองคกร และปจจัยดานการดํารงสมาชิกภาพและเปนสวนหนึ่งของ
องคกรเปนปจจัยท่ีตองดําเนินการปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน สวนปจจัยดานการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกรเปนปจจัยท่ีตองดําเนินการเพื่อชวยยกระดับความผูกพันใหมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

1. อยากใหองคกรมีระบบการประเมินท่ีสามารถประมานคาภาระงานตางๆ นับออกมาเปนจํานวน
ชั่วโมงหรือเปนคะแนนได  

2. อยากใหสายสอนและวิจัยมีอิสระในการออกไปสรางเครือขายภายนอกสถาบันไดสะดวกกวานี้  
3. ระบบลงเวลามาปฏิบัติงานถือเปนเรื่องที่ดี แตอยากใหมีขอยกเวนกับสายสอนและวิจัยเพราะ

หากนับชั่วโมงปฏิบัติงานจริงก็แทบจะทํางานอยูตลอดเวลา ถึงแมจะไมไดนั่งทํางานอยูที่คณะก็ตาม เชนการ
เตรียมสอน ทําขอสอบ ตรวจขอสอบ หาขอมูลทํางานวิจัย ซึ่งสวนใหญก็จะทํานอกเวลาราชการทั้งนั้น หรือ
แมแตการทําวิจัยบางครั้งตองทําแลบยาวขามคืน 

4. พนักงานมหาวิทยาลัย คาตอบแทนสูงมาก ควรใหมีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบงาน
ที่มากขึ้นตามลําดับดวย  

5. รูสึกยินดีเเละขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสที่ใหโอกาส ไดนําความรูที่เรียนมาสอนเด็กๆ 
จะทําหนาที่ตรงนี้ใหดีที่สุดคะ 

6. ภาวะผูนําตองสรางบรรยากาศองคกรที่มีความเขาใจกันเปนสําคัญ 
7. สําหรับลูกจางชั่วคราว ไดรับผลตอบแทนที่ต่ํามาก อีกทั้งยังตัดสวัสดิการตางๆเอาไป เชน วันลา

ปวย ลาพักผอน อีกทั้งสภาพแวดลอมของสังคมขององคกร ลิดรอนสิทธิในการแสดงออกความเห็น การแบง
ชนชั้น ความเลื่อมล้ําในองคกร ในสวนของการพิจารณาการบรรจุ มักมีวัฒนธรรมที่ไมเสมอภาค อาทิ เชน 
พิจารณาจากความดีความชอบสวนตัวของผูบังคับบัญชา หรือ อายุงาน ซึ้งปจจัยเหลานี้ ไมไดสงเสริมให
องคกรมีบุคลากรที่ดี ที่มีความสามารถ บุคลกรสวนใหญมักไมสามารถยอมรับกับวัฒนธรรมขององคกรได 
แตดวยสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ตกต่ํา ภาวะวางงานสูง จึงเปนตัวบีบบังคับใหเราตองอยูในองคกรที่บิด
เบี้ยว ซึ้งพิจารณาดูแลว วงจรท้ังหมดนี้เกิดข้ึนจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ตกต่ํา การจางงานภายใน
จังหวัดทีน่อย ผูหลักผูใหญมักคิดวาการไดมาซึ้งตําแหนงของลูกจาง คือหนี้บุญคุณในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ จึง
เปนเหตุผลของการเลื่อมล้ํา การแบงชนชั้น ของบุคคลากรในองค สุดทายนี้อยากฝากถึงผูบริหาร หรือ 
ผูบังคับบัญชาวา หากอยากพัฒนาองคกรใหประสบความสําเร็จ บุคคลที่มีความสามารถจะนําพาองคกรไป
ขางหนา ซึ้งปจจัยใด ที่องคกรจะไดมาซึ้งบุคคลการที่มีความสามารถ  

8. อยากใหเงนิคาตอบแทนจากรายวันเปนรายเดือนใหเร็ว 
9. การปฏิบัติงานของผูทํางานจะทําที่ใหนก็ไดถาหากวาเกิดประโยชนแกสวนรวมไมควรยึดติดกับ

สถานที่หรือตําแหนง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 


