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บทคดัย่อ 

 วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับความผูกพนัต่อองค์กร 2) เปรียบเทียบระดับ
ความส าคญัของปัจจยัค ้าจุนความผกูพนัต่อองคก์ร 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัค ้าจุนกบั
ความผกูพนัต่อองคก์ร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคลากรสังกดัส่วนกลาง
ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน 210 คน วิธีการสุ่มโดยแบบบงัเอิญหรือแบบตาม
สะดวก โดยใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ Independent Sample Test: t – test
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และสถิติ Partial Correlation ผลการวิจยั
พบวา่ 1) บุคลากรสังกดัส่วนกลาง ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน มีระดบัความผกูพนัต่อ
องค์กร อยู่ในระดบัสูงมาก (Mean = 8.32, S.D. = 1.06) เพศ อายุ สถานภาพสมรส และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั ระดบัการศึกษา 
และระยะเวลาท่ีปฏิบติังานแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 2) ปัจจยัค ้าจุน
ดา้นความกา้วหนา้ในงานมีความส าคญัมากท่ีสุดอยูใ่นระดบัสูง (Mean = 7.98, S.D. = 1.44) 
3) ปัจจยัค ้าจุนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัต ่า 

mailto:arisa17022532@gmail.com
mailto:kasem250088@gmail.com


อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอลฟ่าเท่ากับ .05 ขอ้เสนอแนะ: องค์กรควรมีการ 
ส่ือความท่ีชดัเจนลงไปในทุกระดบัของบุคลากรเร่ืองนโยบาย เป้าหมายขององคก์รและ
การปลูกฝังวฒันธรรม ค่านิยมอนัดีงามท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคมเพื่อให้บุคลากรไดรั้บรู้
และเพ่ิมความภาคภูมิใจในองคก์ร 

ค าส าคญั: ความผกูพนั องคก์ร ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

ABSTRACT 

 The objectives of the study were to study 1) level of commitment to the organization. 
2) compare the important of maintenance factors the commitment to the organization, and 
3) a correlation between maintenance factors and the commitment organizational. The 
sample group was 210 cases of Central Personal at State Audit Office of Kingdom of 
Thailand about with Accidental or Convenience Sampling by using questionnaires as a tool 
for collect data. The descriptive statistics were frequency, percentage, average and standard 
deviation, test hypothesis with independent Sample Test: t – test and One-way ANOVA test 
and Partial Correlation. The results found that 1) the level of commitment to the organization 
of the centrally affiliated of Central Personal at State Audit Office of Kingdom of Thailand 
were at high level (Mean = 8.32, S.D. = 1.06), gender, age, marital status, and different 
average monthly incomes were commitment to the organization not different. Education 
level and lengths of time had different commitment to the organization. 2) The progress in 
work (maintenance factors) was highest important at high level (Mean = 7.98, S.D. = 1.44). 
3) the correlation between maintenance factors and the commitment organizational was at 
low level. It had statistically significant at the alpha level of .05. Suggestion: organizations 
should clear communication at all levels of policy personnel. organizational goals, 
cultivation of culture and good values by society so that personnel can be recognized and 
increase pride in the organization. 

Keywords: commitment, Organizational, State Audit Office of Kingdom of Thailand 



บทน า 

 ปัจจุบนัโลกสร้างความเปล่ียนแปลงใหเ้กิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหอ้งคก์รต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนตอ้งเจอปัญหาการลาออก การโอนยา้ยและเปล่ียนแปลงสายงาน
ของบุคลากร ซ่ึงทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงันั้น องคก์รตอ้งมี
แนวทางในการรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้คงอยูก่บัองคก์ร โดยมุ่งเนน้ให้ความส าคญั
ในการสร้างความผูกพนัต่อองคก์ร เพราะความผูกพนัเป็นตวัผสานความเป็นอนัหน่ึง
เดียวกนั  
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรสังกดั
ส่วนกลาง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยตอ้งการท่ีจะศึกษาว่าบุคลากรมีระดบั
ความผูกพนัต่อองค์กรเป็นอย่างไร เปรียบเทียบระดับความส าคัญของปัจจัยค ้ าจุน 
ความผูกพนัต่อองคก์ร และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัค ้าจุนกบัความผูกพนัต่อองคก์ร 
มีความสัมพนัธ์อย่างไร ผูว้ิจัยหวงัท่ีจะให้องค์กรได้ใช้ประโยชน์จากการวิจัยคร้ังน้ี 
ไปปรับใชใ้นการบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคล สามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์
พฒันา ปรับปรุงวิธีการท่ีจะรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพใหค้งอยูก่บัองคก์ร เพ่ือความ
เจริญกา้วหนา้ขององคก์รต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรสังกดัส่วนกลาง ส านกังาน
การตรวจเงินแผน่ดิน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของปัจจยัค ้าจุนความผูกพนัต่อองคก์รของ
บุคลากรสงักดัส่วนกลาง ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยค ้ าจุนกับความผูกพนัต่อองค์กรของ
บุคลากรสงักดัส่วนกลาง ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
สมมติฐานการวจิยั 
 1. เพศแตกต่างกนั ความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 
 2. อายแุตกต่างกนั ความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 



 3. สถานภาพสมรสต่างกนั ความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 
 4. ระดบัการศึกษาต่างกนั ความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 
 5. ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานต่างกนั ความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 
 6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 
 7. ลกัษณะงานท่ีทา้ทาย มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
 8. ความมีอิสระในงานท่ีรับผิดชอบ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผูกพนัต่อ
องคก์ร 
 9. ความกา้วหนา้ในงาน มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
 10. ความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผกูพนั
ต่อองคก์ร 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 การวิจยัท าให้ทราบถึงระดบัความผูกพนัต่อองค์กร และความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัค ้าจุนกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรสงักดัส่วนกลาง ส านกังานการตรวจเงิน
แผ่นดิน สามารถน าผลวิจยัท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในการน าเสนอต่อผูบ้ริหารองคก์รเพ่ือ
หาแนวทางแกไ้ข ปรับปรุงและพฒันารูปแบบการบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคล 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ในการศึกษาวิจยัดา้นเน้ือหาความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรสังกดัส่วนกลาง 
ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน มีขอบเขตของการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ดา้นเน้ือหา โดยมีตวัแปรในการศึกษา ดงัน้ี 
  1.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน รายไดเ้ฉล่ีย 
ต่อเดือน และปัจจยัค ้าจุน ไดแ้ก่ ลกัษณะงานท่ีทา้ทาย ความมีอิสระในงานท่ีรับผิดชอบ 
ความกา้วหนา้ในงาน ความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการท างาน 
  1.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบดว้ย ดา้นความเช่ือมัน่
อยา่งแรงกลา้ท่ีจะยอมรับเป้าหมายขององคก์ร ดา้นความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม
อย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงานให้องค์กร และด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะ
ปฏิบติังานในองคก์ร 



 2. ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 
 ประชากร ได้แก่ บุคลากรสังกัดส่วนกลาง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ภารกิจสนบัสนุน (ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งชัว่คราว ลูกจา้งสมทบ) จ านวนทั้งส้ิน 403 คน 
(Intranet ของส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564) กลุ่มตวัอย่าง
โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรการค านวณขนาดตวัอยา่งของ Taro Yamane 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคลาดเคล่ือน 5% เท่ากบั 201 คน เพ่ือป้องกนั
ความผิดพลาดคลาดเคล่ือนผูว้ิจยัจึงแจกเพ่ิมอีก 9 คน รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 
จ านวน 210 คน  
 3. ดา้นระยะเวลา 
 การท าวจิยัคร้ังน้ีเร่ิมท าการวจิยัตั้งแต่เดือนมกราคม - กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความผูกพนัต่อองค์กร 

 ปัจจยัทีส่่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร 
 ความผูกพันต่อองค์กร (Organization commitment) Sheldon (1971 อ้างอิงใน 
เทียนศรี บางม่วงงาม, 2562) ศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของนกัวทิยาศาสตร์และวศิวกร 
พบว่า อายุงาน หรือระยะเวลาท่ีอยู่ในต าแหน่งในองค์กรมีความสัมพนัธ์ต่อองค์กร 
จากการศึกษาพบว่า ความแตกต่างทางด้านลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่งผลให้
ระดบัความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั Steers (1977 อา้งอิงใน เทียนศรี บางม่วงงาม, 
2562) ความผกูพนัต่อองคก์รจะประกอบดว้ย ความเช่ืออยา่งแรงกลา้ยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์ร ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือองคก์ร และความ
ปรารถนาอย่างยิ่งท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร นอกจากน้ียงัไดศึ้กษา
ปัจจัยเบ้ืองต้นของความผูกพนัต่อองค์กรใน 3 องค์ประกอบ คือ ลกัษณะส่วนบุคคล 
ลกัษณะงาน ลกัษณะของประสบการณ์ในการท างาน Allen and Mayer (1990 อา้งอิงใน 
เทียนศรี บางม่วงงาม, 2562) ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความผูกพนัต่อองค์กรในแต่ละดา้นคือ 
การรับรู้ลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ความมีอิสระในการท างาน ลกัษณะเฉพาะของงาน ความส าคญั
ของงาน และทกัษะในการท างานท่ีหลากหลาย การรู้สึกวา่องคก์รสามารถไวว้างใจได ้การ
รับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารปฏิกิริยาของผูบ้ ังคับบัญชาท่ีแสดงต่อพนักงาน 



ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัขององค์กร ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัลกัษณะเฉพาะ 
และบทบาทดา้นงาน ปัจจยัท่ีเกิดจากมาตรฐานทางสังคมและปัจจยัดา้นประสบการณ์
จากการท างาน ท าใหเ้กิดความพึงพอใจในงานและอุทิศตนเพ่ืองานลดอตัราการลาออก  
 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความผูกพนัต่อองค์กร 
 ทฤษ ฎี ปั จ จั ย คู่ ข อ ง  Herzberg (Herzberg’s Two Factor Theory) Herzberg, 
Mausner and Snyder man (1959 อ้างใน ธีรวัจน์  หลวงศรีสงคราม , 2559) และคณะ 
ปัจจยัจูงใจ (Motivator Factors) และปัจจยัค ้าจุน (Maintenance Factors) ปัจจยัจูงใจเป็น
ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบังานโดยตรงเป็นส่ิงจูงใจใหบุ้คคลชอบและรักงาน และปัจจยัค ้าจุนให้
แรงจูงใจในการท างานของบุคคลมีอยูต่ลอดเวลา ทฤษฎีน้ีเนน้อธิบายและใหค้วามส าคญั
กบัปัจจยั 2 ประการ ไดแ้ก่ “ตวักระตุน้ (motivators) และ “การบ ารุงรักษา” (hygiene) 
 ทฤษฎีองคก์ารและการจดัการ (Organization Theory and Management) แนวคิด
ของ Amitai Etzioni องค์การมีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันเน่ืองจากความสัมพนัธ์
ระหว่างผูค้วบคุมองคก์ารท่ีจะตอ้งใช้อ  านาจหน้าท่ีเพ่ือให้ผูเ้ก่ียวขอ้งเกิดความยินยอม 
ท่ีจะปฏิบติัตาม จ าแนกประเภทขององคก์ารเอาไวเ้ป็น 4 ประเภท 1) องคก์ารท่ีใชก้ าลงั
บงัคบัเพื่อท าใหค้นท าตาม (Coercive Organizations) ไดแ้ก่ คุก สถานกกักนั ค่ายเชลยศึก 
เป็นตน้ 2) องคก์ารท่ีเนน้การใหค่้าตอบแทนเพ่ือใหค้นท าตาม (Utilitarian Organizations) 
ได้แก่ องค์การห้างร้าน อุตสาหกรรม และงานบริการทั้ งหลาย 3) องค์การท่ีเน้น
นามธรรมเป็นผลตอบแทนในการท าใหค้นท าตาม (Normative Organizations) ไดแ้ก่ วดั 
พรรคการเมือง มูลนิธิอาสาพฒันา เป็นต้น 4) องค์การแบบคู่หรือองค์การประเภท
ลูกประสม (Dual Compliance Organizations) เช่น ให้ไดท้ั้งค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินทอง 
ค านวณเป็นผลตอบแทนไดแ้ละการให้ทั้งช่ือเสียงเกียรติยศ เช่น มหาวิทยาลยั องคก์าร
วชิาชีพ เช่น แพทย ์วศิวกรนกัประดิษฐ ์หรือเป็นกองทพัในยามสงคราม   
 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 กรกนก มาตรค ามี (2562) การวิจยัเร่ือง “ ความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน
บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากัด จงัหวดักรุงเทพ ฯ”ผลการวิจยัพบว่า 
ความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เพศต่างกนัมีความผูกพนัต่อองคก์าร
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อายุต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์การ



แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ระดบัการศึกษาต่างกนั มีความผูกพนั
ต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั .05 รายได้ต่อเดือนต่างกัน 
มีความผูกพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั ระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนัมีความผูกพนั
ต่อองคก์ารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ระเบียบวธีิวจิยั 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรสังกดั
ส่วนกลาง (ภารกิจสนบัสนุน) ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 403 คน
การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามสูตรการค านวณขนาดตวัอย่างของ Taro Yamane 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคลาดเคล่ือน 5% กลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 201 คน 
เพ่ือป้องกันความผิดพลาดคลาดเคล่ือนจึงแจกเพ่ิมอีก 9 คน รวมขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ทั้ งหมด จ านวน 210 คน สุ่มตวัอย่างจากประชากรในการวิจัยโดยแบบบงัเอิญหรือ 
แบบตามสะดวก ( Accidental or Convenience Sampling) การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยั
จัดท าแบบสอบถามออนไลน์ บนแพลตฟอร์มผ่าน Google Form เพ่ือเก็บข้อมูลจาก 
กลุ่มตวัอย่างท่ีก าหนด หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลครบแลว้ ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล
และหาค่าทางสถิติต่าง ๆ ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ผา่นโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
โดยลกัษณะเป็นแบบพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequencies) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
และการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติอนุมาน (สถิติเชิงอา้งอิง) Inferential statistics โดยใช้
สถิติ Independent Sample Test: t – test กบั ตวัแปรท่ีมี 2 กลุ่ม ใชส้ถิติ Oneway ANOVA 
ตวัแปรท่ีมี 3 กลุ่มข้ึนไป และหากพบความแตกต่างจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยสถิติ 
Post Hoc Tests Multiple Comparisons ใชส้ถิติ Partial Correlation เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแปร 
 
 
 



สรุปผลข้อค้นพบตามวตัถุประสงค์  
 1. พบวา่ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร โดยภาพรวมมีค่าเท่ากบั 8.32 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 1.06 ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูงมาก และหากจ าแนกตามปัจจยัดา้นบุคคล พบวา่
บุคลากรสังกดัส่วนกลาง ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน เพศหญิง ท่ีมีช่วงอายมุากกว่า
40 – 50 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน
มากกว่า 20 ปีข้ึนไป และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001 บาทข้ึนไป มีระดบัความผูกพนั
ต่อองคก์รมากกวา่กลุ่มอ่ืน 
 2. พบว่าระดบัความส าคญัของปัจจยัค ้ าจุนความผูกพนัต่อองคก์รโดยภาพรวม 
มีค่าเท่ากับ 7.78 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.40 อยู่ในระดับสูง ปัจจัยค ้ าจุน
ความกา้วหนา้ในงานมีค่าเฉล่ียมากสุดเท่ากบั 7.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.44 อยู่ใน
ระดบัสูง และปัจจยัค ้าจุนความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างานมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดเท่ากบั
7.41 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.46 อยูใ่นระดบัสูง  
 3. พบว่าปัจจยัค ้ าจุนโดยภาพรวม มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ร ท่ีระดบัต ่า  
สรุปผลข้อค้นพบตามสมมตฐิาน พบว่า 
 1. เพศแตกต่างกนัความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั  
 2.อายแุตกต่างกนัความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 
 3. สถานภาพสมรสแตกต่างกนั ความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 
 4. ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
 5. ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานแตกต่างกนั ความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
 6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั ความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 
 7. ลักษณะงานท่ีท้าทายมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์กร 
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ Partial มีค่าเท่ากบั 0.39 และเป็นค่าบวก อยูใ่นระดบัต ่า  
 8. ความมีอิสระในงานท่ีรับผิดชอบไม่มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความผกูพนั
ต่อองคก์รสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ Partial มีค่าเท่ากบั 0.02 และเป็นค่าบวก อยู่ใน
ระดบัต ่าท่ีสุด 



 9. ความก้าวหน้าในงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์กร 
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ Partial มีค่าเท่ากบั 0.31 และเป็นค่าบวกอยูใ่นระดบัต ่า 
 10. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานมีความสัมพนัธ์ในเชิงผกผนัหรือ 
ทิศทางตรงขา้มอยา่งมีนยัส าคญักบัความผกูพนัต่อองคก์ร สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ 
Partial มีค่าเท่ากบั - 0.19 และเป็นค่าลบ อยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุด  
อภปิรายผล  
 ผลการวิเคราะห์พบว่าบุคลากรสังกดัส่วนกลาง ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 30 – 40 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี มีช่วงระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 1 -10 ปี และมีช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 
25,000 บาท 
 การอภิปรายผลขอ้คน้พบตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 พบว่าระดบัความผูกพนัต่อ
องคก์รของบุคลากรสังกดัส่วนกลาง ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยภาพรวมมีค่า
เท่ากบั 8.32 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.06 ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูงมาก หากจ าแนกตาม
ปัจจยัดา้นบุคคล พบวา่ เพศแตกต่างกนัความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัเทียนศรี บางม่วงงาม (2562) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนั
ต่อองค์การของบุคลากรท่ีผ่านโครงการอบรมวิศวกรใหม่กรณีศึกษา บริษทัเอกชน 
แห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูท่ี้มีอายท่ีุแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองคก์ร 
ไม่แตกต่างกัน อายุแตกต่างกัน มีความผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน แตกต่างกับ
ผลการวิจยักรกนก มาตรค ามี (2562) ศึกษาความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั 
กลางคุ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ จ ากัด จังหวัดกรุงเทพ ฯ พบว่า อายุต่างกันมี 
ความผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 สถานภาพ
สมรสแตกต่างกนั ความผูกพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั แตกต่างกบักบัผลการวิจยัของ
ธีรวจัน์ หลวงศรีสงคราม (2559) ไดท้  าการศึกษาความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงาน
หนังสือพิมพไ์ทยรัฐ (บริษทั วชัรพล จ ากดั) พบว่า สถานภาพสมรสแตกต่างกนัจะมี
ความผูกพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ความผูกพนัต่อองคก์ร
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสายสุนีย ์เกษม บุญยงั วิษณุมหิมาชยั ชชัชยั 
สุวรรณรัตน์ (2560) ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ : กรณีศึกษาพนักงาน



โรงแรมเครือข่ายภายในประเทศ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ พบว่า ระดับ
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีความผูกพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน
แตกต่างกนัความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสิทธิศกัด์ิ 
ฉนัทวโร (2561) ศึกษาปัจจยัการคงอยูใ่นงานต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของอู่ทหารเรือ
พระจุลจอมเกลา้ พบว่า อายกุารท างานกบัองคก์ารท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัความผกูพนัต่อองคก์ร
ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของเทียนศรี บางม่วงงาม (2562) ศึกษาปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรท่ีผ่านโครงการอบรมวิศวกรใหม่
กรณีศึกษา บริษทัเอกชนแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 
 การอภิปรายผลขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 พบว่า ระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัค ้าจุนความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรสังกดัส่วนกลาง ส านกังานการตรวจเงิน
แผ่นดิน โดยภาพรวมมีค่าเท่ากับ 7.78 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.40 อยู่ใน
ระดับสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าปัจจัยค ้ าจุนความก้าวหน้าในงาน มีค่าเฉล่ีย 
มากสุดเท่ากบั 7.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.44 อยู่ในระดบัสูง และปัจจยัค ้าจุนความ
สมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างานมีค่าเฉล่ียน้อยสุดเท่ากบั 7.41 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.46 อยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด Baron (1986 อา้งอิงใน เทียนศรี บางม่วงงาม, 
2562) ความผูกพนัต่อองคก์รเกิดจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกบัความพึงพอใจในการ
ท างาน 4 ปัจจยัดงัน้ี 1) เกิดจากลกัษณะงาน เช่นการไดรั้บความรับผิดชอบอย่างมาก 
ความเป็นอิสระส่วนตวัอย่างมากในงานท่ีไดรั้บ ความน่าสนใจและความหลากหลาย 
ในงาน ส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้เกิดความรู้สึกผูกพนัต่อองคก์รในระดบัสูง ส่วนความกดดนั
และความคลุมเคลือในบทบาทท่ีเก่ียวกบังานของตนเองจะท าให้รู้สึกผูกพนัต่อองคก์ร 
ในระดบัต ่า 2) เกิดจากโอกาสในการหางานใหม่การไดรั้บโอกาสอยา่งมากในการหางาน
ใหม่ และมีทางเลือกจะท าให้บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะมีความผูกพนัต่อองคก์รในระดบัต ่า 
3) เกิดจากสภาพการท างาน บุคคลท่ีมีความ พึงพอใจในความยุติธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบติังานและรู้สึกว่าองค์กรเอาใจใส่สวสัดิการของพนักงานจะเป็น
บุคคลท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัสูง 4) เกิดจากสภาพการท างาน บุคคลท่ีมีความ



พึงพอใจในผูบ้งัคบับญัชาของตนเอง พึงพอใจในความยติุธรรมของการประเมินผลการ
ปฏิบติังานและรู้สึกว่าผูบ้งัคบับญัชาเอาใจใส่สวสัดิการของพนักงานจะเป็นบุคคลท่ีมี
ความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัสูง 
 การอภิปรายผลขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัค ้าจุนกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรสงักดัส่วนกลาง ส านกังานการตรวจเงิน
แผ่นดิน เม่ือเปรียบเทียบรายดา้น พบว่า ปัจจยัค ้าจุนลกัษณะงานท่ีทา้ทายโดยภาพรวม 
มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพนัต่อองค์กร ท่ีระดับต ่า ปัจจัยค ้ าจุน 
ความมีอิสระงานท่ีรับผิดชอบโดยรวม ไม่มีความสัมพนัธ์กับระดับความผูกพนัต่อ
องค์กร ท่ีระดบัต ่าท่ีสุด ปัจจยัค ้ าจุนความก้าวหน้าในงานโดยรวมมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนักบัระดบัความผูกพนัต่อองคก์ร ท่ีระดบัต ่า และปัจจยัค ้าจุนความสมดุล
ระหวา่งชีวิตกบัการท างานโดยรวม มีความสัมพนัธ์ในทางผกผนัหรือทิศทางตรงขา้มกบั
ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร ท่ีระดบัต ่าท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของกรณ์ธนญั 
กิมศุก (2563) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานท่ีมีระบบ
การท างานทางไกลแบบท าท่ีบา้น (Work from home) พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนั
ต่อองคก์รของพนักงานท่ีมีระบบการท างานทางไกลแบบท าท่ีบา้น มีทั้งปัจจยัในกลุ่ม
แรงจูงใจและปัจจยัสนบัสนุน โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลสูงสุด คือ ความกา้วหนา้ในงานและ
โอกาสในการพฒันา รองลงมาคือปัจจยัคุณภาพชีวิต ปัจจยัผลประโยชน์ตอบแทนรวม 
ปัจจัยการเป็นท่ียอมรับและให้อ  านาจและปัจจัยความเป็นผู ้น าของผู ้บังคับบัญชา
ตามล าดบั ส่วนปัจจยัสนบัสนุนอยา่งทรัพยากรในการท างานไม่มีอิทธิพลต่อความผกูพนั
ต่อองคก์รของพนกังานท่ีมีระบบการท างานทางไกลแบบท าท่ีบา้น 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ระดับความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส่วนกลาง ส านักงานการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน จากผลการวิจยัพบว่า ระดบัความผูกพนัต่อองค์กรดา้นความเช่ือมัน่
อยา่งแรงกลา้ท่ีจะยอมรับเป้าหมายขององคก์ร มีค่าเฉล่ียน้อยกว่าดา้นอ่ืนๆ เท่ากบั 8.16
องคก์รควรมีการส่ือความท่ีชดัเจนลงไปในทุกระดบัของบุคลากรเร่ืองนโยบาย เป้าหมาย



ขององคก์รและการปลูกฝังวฒันธรรม ค่านิยมอนัดีงามท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคมเพ่ือให้
บุคลากรไดรั้บรู้และเพ่ิมความภาคภูมิใจในองคก์ร  
 2. ระดบัความส าคญัของปัจจยัค ้ าจุนความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรสังกดั
ส่วนกลาง ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน จากผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัค ้าจุนความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างานมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.41 ซ่ึงน้อยกว่าปัจจัยอ่ืนๆ ดังนั้ น
ผูบ้งัคบับญัชาควรตั้งเป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจน เหมาะสมต่อความสามารถของ
บุคลากร จดัสรรบุคลากรให้เหมาะสมกบัปริมาณงาน เพ่ือให้บุคลากรมีเวลาพกัผ่อน
อยา่งเหมาะสม เพ่ือเป็นการไม่กดดนับุคลากรมากจนเกินไป ซ่ึงเป้าหมายท่ีดีจะส่งผลต่อ
ความส าเร็จและเป็นจุดร่วมสร้างความผกูพนัต่อองคก์รต่อไป 
 3. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัค ้ าจุนความก้าวหน้าในงานกับความผูกพนัต่อ
องค์กรของบุคลากรสังกดัส่วนกลาง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จากผลการวิจยั
พบวา่ มีค่า r ท่ีต  ่ากวา่ดา้นอ่ืนๆ เน่ืองจากบุคลากรขององคก์รปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ 
และทุ่มเทเพ่ือให้งานท่ีได้รับมอบหมายส าเร็จลุล่วงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ดงันั้น ควรมีการมอบรางวลัท่ีแสดงถึงความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการปฏิบติังานแก่บุคลากร 
ให้มากข้ึน รางวลัท่ีมอบให้น้ีแสดงให้เห็นว่าบุคลากรท่ีไดรั้บไปนั้น มีความส าคญัต่อ
องคก์ร และยงัจะช่วยเพ่ิมขวญัก าลงัใจและสร้างความผกูพนัต่อองคก์รไดอี้กดว้ย 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  

 1. การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นศึกษากลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นบุคลากรสังกัดส่วนกลาง
(ภารกิจสนบัสนุน) ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ผูว้จิยัเสนอแนะใหท้ าการศึกษาความ
ผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรสังกดัส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของส านกังานการตรวจเงิน
แผ่นดินเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบผลการศึกษาและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของ
องคก์ร เพ่ือใชใ้นการปรับปรุงการบริหารงานทรัพยากรบุคคลต่อไป  
 2. ควรศึกษางานวจิยัความผกูพนัต่อองคก์รทั้งงานวิจยัเชิงคุณภาพและงานวจิยั 
เชิงปริมาณเพื่อใหก้ารวจิยัทราบถึงประเดน็ท่ีลึกซ้ึงและถูกตอ้งแม่นย  ามากยิง่ข้ึน 
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