
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) 
Organizational Commitment of Personnel,  
Cooperative Auditing Department (Central) 

 
สุนทรี  ศรีเรือง 

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผู้รับผิดชอบบทความ 

 
Soontree  Sriruang 

E-mail: Soontreesriruang@gmail.com 
Faculty of business Administration Program in Management, Ramkhamhaeng University 

Corresponding author 
 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  1. เพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) 2. เพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์(ส่วนกลาง) จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยท่ีเก่ียวกับงานท่ีมีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํานวน 180 คน โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ (t-test) 
แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว(One–Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนําไปเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) มี ปัจจัยด้าน
ประชากร ด้านอายุ ด้านรายได้ต่อเดือน ด้านระดับการศึกษา และด้านอายุงานต่างกัน ทําให้มีความ
ผูกพันต่อองค์กรโดยรวมต่างกัน ปัจจัยท่ีเก่ียวกับงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้าน
เงินเดือนสวัสดิการ และความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) 
 
คําสําคัญ:ความผูกพัน;บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  



ABSTRACT 
This research study Objective 1. To study the commitment to the organization of 

personnel of the Department of Cooperative Auditing (Central) 2. To study the 
commitment to the organization of the personnel of the Cooperative Auditing Department 
(Central) classified by personal factors. 3. To study the factors related to Work that affects 
the engagement of the organization of personnel, the Department of Cooperative Auditing 
(Central) 

The sample group used in this research is Personnel of the Department of 
Cooperative Auditing in the amount of 180 people using questionnaires as a tool to collect 
data. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean and standard 
deviation. Testing hypotheses with t-test statistics, one-way ANOVA statistics. If differences 
are found, they will be compared on a double basis using LSD and multiple regression 
statistics Analysis) 
 The hypothesis test found that Personnel Department of Cooperative Auditing 
(Central) has Population factors in terms of income per month Education level And 
different working age Making a commitment to the organization as a whole. Factors related 
to work The progress of work Salary, welfare And relationships with supervisors Affecting 
the commitment to the organization of personnel, Department of Cooperative Auditing 
(Central). 
 
บทนํา 

ปัจจุบันอัตรากําลังของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  มีแนวโน้มของอัตราการลาออก และ
โอนย้ายของบุคลากรที่เพิ่มสูงข้ึนในปีงบประมาณ 2557 – 2561  เป็นเหตุให้ต้องทําการคัดเลือกบุคลากร
ใหม่ทดแทนบุคลากรเก่าที่มีประสบการณ์ความชํานาญ มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ เพื่อขับเคลื่อนงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย การพัฒนางานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานยังคงทํางานให้กับองค์กรภาครัฐที่อาจจะมีค่าตอบแทนที่ต่ํากว่า หรือมีวัฒนธรรมการ
ทํางานที่แตกต่างจากองค์กรภาคเอกชนหรือธุรกิจส่วนตัว ด้วยการสร้างความผูกพันในองค์กรของบุคลากร  
เป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้ธํารงรักษาบุคลากรต่อไปในอนาคต  ลดโอกาสการย้าย การเปลี่ยนงานลดน้อยลง
จนครบเกษียณอายุราชการ เกิดการส่งเสริมบุคลากรให้มีการบริการที่ดี  ต่อผู้บริการ เกิดความพึงพอใจทั้งใน
งานและในองค์กร เกิดความภาคภูมิใจในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ตลอดจนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานอย่างเต็มที่  
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) 
2. เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์(ส่วนกลาง) จําแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่เก่ียวกับงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ (ส่วนกลาง) 



ตัวแปรศึกษาในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และอายุงาน 

ปัจจัยที่เก่ียวกับงาน คือ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การทํางานเป็นทีม เงินเดือนและสวัสดิการ 
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) ด้าน
ความเต็มใจ เสียสละและทุ่มเทในการทํางานเพื่อองค์กร ด้านความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
และด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร ต้องการที่จะดํารงสภาพเป็นสมาชิกองค์กร 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) มี เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และ
อายุงานต่างกันทําให้ความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน 
 2. ปัจจัยที่เก่ียวกับงาน ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านการทํางานเป็นทีม ด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ที่มีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(ส่วนกลาง) ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์(ส่วนกลาง) จํานวน 326 คน 
(จากรายงานประจําปี 2561 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคร้ังนี้ได้มาจากการใช้วิธีคํานวณตามสูตรของ YAMANE (1973) ซ่ึงที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 
ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 180 คน 

2. การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเก่ียวข้องกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ (ส่วนกลาง) โดยมุ่งเน้นที่จะศึกษาความผูกพันต่อองค์กร ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความเต็มใจ เสียสละ
ทุ่มเทในการทํางานเพื่อองค์กร ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ความจงรักภักดีต่อองค์กร 
ต้องการที่จะดํารงสภาพเป็นสมาชิกองค์กร และศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ซ่ึงได้แก่ เพศ,อายุ,รายได้ต่อเดือน,
ระดับการศึกษา,อายุงาน รวมไปถึงศึกษาปัจจัยที่เก่ียวกับงาน ซ่ึงได้แก่ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การ
ทํางานเป็นทีม เงินเดือนและสวัสดิการ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ บุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์(ส่วนกลาง) จํานวน 326 คน 
(จากรายงานประจําปี 2561 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคร้ังนี้ได้มาจากการใช้วิธีคํานวณตามสูตรของ YAMANE (1973) ซ่ึงที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 
ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 180 คน 

วิธีการคํานวณ จากสูตร         n  =  N      
     n  =      326   

 
          กลุ่มตัวอย่าง      =   180  คน 

  

2       1+326(0.05) 



เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหลักที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างเป็นกรอบ
แนวคิดที่เป็นแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีวิจัยเชิงสํารวจเป็น
คําถามปลายปิดและคําถามปลายเปิด โดยผู้วิจัยมีคําตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน คือ แบบสอบถามปลายปิด 3 ส่วน และแบบสอบถามปลายเปิด 1 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคําถามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ด้านอายุ 
ด้านรายได้ต่อเดือน ด้านระดับการศึกษา และด้านอายุงาน มีจํานวนคําถามทั้งหมด 5 ข้อ 

ส่วนที่  2  ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยที่ เ ก่ียวกับงาน ซ่ึงประกอบด้วย คําถามปัจจัยที่ เ ก่ียวกับ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านการทํางานเป็นทีม ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีจํานวนคําถามทั้งหมด 20 ข้อ ประกอบด้วยคําถามใน
ลักษณะประเมินค่าความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) ซ่ึง
ประกอบไปด้วยคําถามด้านความเต็มใจ เสียสละและทุ่มเทในการทํางานเพื่อองค์กร ด้านความภาคภูมิใจใน
การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร ต้องการที่จะดํารงสภาพเป็นสมาชิกองค์กร 
มีจํานวนคําถามทั้งหมด 11 ข้อ ประกอบด้วยคําถามในลักษณะประเมินค่าความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating 
Scale) 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามปลายเปิด ให้เขียนข้อความตามความคิดเห็นความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) จํานวน 1 ข้อ 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
         การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเร่ือง “ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(ส่วนกลาง)” ที่มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(ส่วนกลาง) จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยที่ เ ก่ียวกับงาน เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง 
(Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจํากัดการ
กระทําหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional 
Study) คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงคร้ังเดียว โดยใช้เคร่ืองมือการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม(Questionnaire) จํานวน 180 ชุด มาทําการวิเคราะห์ในการวิจัยคร้ังนี้ โดยผู้วิจัยได้กําหนด
ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุปผลการวิจัย  

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ (ส่วนกลาง) สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง)โดย
ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) ทุกด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยเรียงตามลําดับ ดังนี้ ด้านความ



จงรักภักดีต่อองค์กร ต้องการที่จะดํารงสภาพเป็นสมาชิกองค์กร ด้านความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร ด้านความเต็มใจเสียสละและทุ่มเทในการทํางานเพื่อองค์กร  

2. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  (ส่วนกลาง) 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 

    2.1 บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) ที่มีเพศต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรโดย
ภาพรวมไม่ต่างกัน 

    2.2 บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) ที่มีอายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และ
อายุงานที่ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมต่างกัน 

2.2.1 บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) ที่มีอายุต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์กรโดยภาพรวมต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) ที่
มีอายุต่างกัน ทําให้ ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) ด้านความเต็มใจ
เสียสละและทุ่มเทในการทํางานเพื่อองค์กร ด้านความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และด้านความ
จงรักภักดีต่อองค์กร ต้องการที่จะดํารงสภาพเป็นสมาชิกองค์กรแตกต่างกัน 

2.2.2 บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความ
ผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(ส่วนกลาง) ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ทําให้ ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(ส่วนกลาง) ด้านความเต็มใจเสียสละและทุ่มเทในการทํางานเพื่อองค์กร ด้านความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร และด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร ต้องการที่จะดํารงสภาพเป็นสมาชิกองค์กรแตกต่างกัน 

2.2.3 บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
ผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(ส่วนกลาง) ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ทําให้ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(ส่วนกลาง) ด้านความเต็มใจเสียสละและทุ่มเทในการทํางานเพื่อองค์กร ด้านความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร และด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร ต้องการที่จะดํารงสภาพเป็นสมาชิกองค์กรแตกต่างกัน 

2.2.4 บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) ที่มีอายุงานต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์กรโดยภาพรวมต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) ที่
มีอายุงานต่างกัน ทําให้ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) ด้านความเต็ม
ใจเสียสละและทุ่มเทในการทํางานเพื่อองค์กร ด้านความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และด้านความ
จงรักภักดีต่อองค์กร ต้องการที่จะดํารงสภาพเป็นสมาชิกองค์กรแตกต่างกัน 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เก่ียวกับงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ (ส่วนกลาง) สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้    

     3.1 ปัจจัยที่เก่ียวกับงาน ด้านการทํางานเป็นทีม และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ไม่มี
ผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) 

     3.2 ปัจจัยที่เก่ียวกับงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และ
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(ส่วนกลาง) 
 
  



อภิปรายผล  
 ผลการวิจัย ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) สามารถสรุป
ผลการวิจัยตามได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) 
 จากการวิจัยพบว่าความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วย 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(ส่วนกลาง) อยู่ในระดับเห็นด้วยทั้ง 3 ด้าน โดยเรียงตามลําดับ ได้แก่  
ด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร ต้องการที่จะดํารงสภาพเป็นสมาชิกองค์กร ด้านความภูมิใจในการเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กร และด้านความเต็มใจเสียสละและทุ่มเทในการทํางานเพื่อองค์กร ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า
บุคลากรซ่ึงมีความรู้สึกผูกพัน มักมีความปรารถนาที่จะคงอยู่กับองค์กรต่อไปเพื่อทํางานขององค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายประกอบกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แห่งนี้เป็นองค์กรที่ม่ันคง มีบรรยากาศการทํางานที่ดีและ
ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายที่ดี รวมทั้งผู้บริหารมีการเอาใจใส่บุคลากร ทั้งในเร่ืองการทํางานและการดําเนิน
ชีวิต บุคลากรจึงแสดงออกถึงความผูกพันต่อองค์กรด้วยความทุ่มเทแรงกายแรงใจทํางานอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค เสียสละเวลาส่วนตัวช่วยเหลือองค์กรด้วยความสมัครใจ แม้ไม่ได้อยู่
หน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรประสบความสําเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ บุคลากรพร้อมจะ
ปฏิบัติตามผู้นําหรือตามแนวทางขององค์กรอย่างซ้ือสัตย์ บุคลากรมีความเชื่อม่ันต่อองค์กร ยังคงตั้งใจ
ทํางานในองค์กรต่อไป ไม่ว่าองค์กรจะประสบปัญหาใดๆ อีกทั้งบุคลากรมีความรู้สึกในด้านบวกต่อองค์กร 
รู้สึกยินดีในชื่อเสียงองค์กรที่ตนทํางานอยู่ บุคลากรรู้สึกตัวเองมีค่าและยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ  
ประมินทร์ เนาวกาญจน์ (2553) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรที่ปฏิบัติที่มี
ต่อองค์กรโดยมีทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมที่ตั้งใจและจะปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรประสบความสําเร็จ ซ่ึง
บ่งชี้ออกมาในรูปแบบ ความศรัทธา และยอมรับในเป้าหมายและคุณค่าขององค์กร รวมถึง ความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพื่อองค์กร นอกจากนั้นยังประกอบด้วย ความภาคภูมิใจในความเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร และความต้องการที่จะดํารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร และสอดคล้องกับแนวติดของ  ชาญ
วุฒิ บุญชม (2553) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์กร หมายถึงความรู้สึกที่ดีของบุคลากรในองค์กรต่อองค์กร 
ยินดีจะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนและส่วนที่เก่ียวข้องเพื่อให้องค์กรได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซ่ึง
องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์กร ประกอบไปด้วยความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร การยอมรับ
เป้าหมายและนโยบายการบริหารขององค์กร การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงานเพื่อองค์กรความ
ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ความห่วงใยในอนาคตขององค์กรและความต้องการที่จะดํารงความ
เป็นสมาชิกขององค์กรตลอดไป 

1.1 ด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร ต้องการที่จะดํารงสภาพเป็นสมาชิกองค์กร ของบุคลากรกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) อยู่ในระดับเห็นด้วย ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(ส่วนกลาง) มีความรักและซ่ือสัตย์ต่อองค์กร ต้องการที่ปฏิบัติงานอยู่องค์กรโดยไม่คิดอยากลาออก พร้อมที่
จะช่วยเหลือองค์กรด้วยความเต็มใจ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ จาตุรงค์ วัฒนศิริ (2552)  กล่าวว่า ความ
จงรักภักดีต่อองค์กรหมายถึงความรู้สึกและการแสดงออกของพนักงาน ซ่ึงเคารพต่อองค์กรมีความเต็มใจ
ปฏิบัติงานและอุทิศตนต่อองค์กรมีความผูกพันมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กรสนใจและเอาใจใส่ ภูมิใจและสนับสนุนองค์กรปกป้ององค์กรจากการต่อต้านของบุคคลอ่ืน ตระหนัก
ในด้านดีขององค์กรมีความเชื่อถือและไว้วางใจพร้อมที่จะช่วยเหลือองค์กรมีความปรารถนาและมีความตั้งใจ



ที่จะปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรต่อไป และสอดคล้องกับแนวคิด กรองกาญจน์ ทองสุข (2554) ได้กล่าวว่า ความ
จงรักภักดีต่อองค์กรหมายถึงความรู้สึกของบุคคลที่รู้สึกจงรักภักดีต่อองค์กรสถานที่ที่ตนปฏิบัติงานอยู่ทุ่มเท
และอุทิศตนให้กับองค์กร มีความพึงพอใจในการทํางานพอใจในผลงานวัฒนธรรม ตลอดจนรู้สึกรักและมี
ความอบอุ่นผูกพันต่อองค์กรและจะปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรต่อไปด้วยความเต็มใจ 

1.2 ด้านความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(ส่วนกลาง) อยู่ในระดับเห็นด้วย ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) นี้มี
ความรู้สึกภาคภูมิใจในองค์กรที่ได้ปฏิบัติงานอยู่  และยินดีที่จะบอกผู้อ่ืนว่าทํางานในองค์กรแห่งนี้ ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ พอร์เตอร์ และคณะ (Porter and others 1974,อ้างถึงใน สุชาดา พรมรักษ์
,2553) ซ่ึงให้ความเห็นว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็นความเข้มข้นของความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
องค์กรของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน และสอดคล้องกับแนวคิดของ สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ซ่ึงให้ความเห็น
ว่า ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรคือ ความรู้สึกยินดีและความภูมิใจในการเป็นสมาชิกของ
องค์กรที่ตนเองดํารงอยู่และระลึกเสมอว่าตนก็เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จและการพัฒนาองค์กรตลอดจนมี
ความเต็มใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะในสังคมในนามขององค์กรที่ปฏิบัติงาน 

1.3 ด้านความเต็มใจเสียสละและทุ่มเทในการทํางานเพื่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ (ส่วนกลาง) อยู่ในระดับเห็นด้วย ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(ส่วนกลาง) ได้ทุ่มเท เสียสละเวลาส่วนตัวช่วยแหลือองค์กร ยินดีทํางานทุกอย่างเพื่อความก้าวหน้าของ
องค์กร ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ The Ken Blanchard Companies (2009,อ้างถึงใน กุลธิดา กรมเวช
,2558) ได้กล่าวไว้ว่า ความมุ่งม่ันทุ่มเทในการทํางาน (Work Passion) ว่า เป็นอารมณ์ทางบวกที่เป็นผลมา
จากการที่พนักงานรับรู้ถึงภาพรวมของงานว่ามีความสําคัญมีอิสระ มีความร่วมมือมีความก้าวหน้า มีความ
ยุติธรรม มีการยอมรับ มีความสัมพันธ์กับหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงจะนําไปสู่การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ ความรู้สึกผูกพันกับองค์กรเป็นระยะยาว ระดับการลาออกที่ต่ํา รวมไปถึงความรู้สึกเป็น
เจ้าขององค์กร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญจิรา เพ็ญสิริกุล และสายไหม บัณฑิตเสนอ (2559) ได้
ศึกษาวิจัยเร่ือง “ความผูกพันในองค์กรของบุคลากรกองแผนงาน กรมควบคุมโรค” พบว่า ปัจจัยด้านความ
พยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร 

2. ผลการศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านรายได้ต่อเดือน ด้านระดับการศึกษา และด้านอายุ
งาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.1 บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) ที่มีเพศต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรโดย
ภาพรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากร ทั้งเพศชายและเพศหญิง ต่างก็มีความผูกพันต่อองค์กร
คล้ายคลึงกัน ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่า ปัจจุบันบทบาทของเพศชายและเพศหญิงในสังคมไทยเปลี่ยนไป 
ค่านิยมเก่ียวกับเพศก็เปลี่ยนไป องค์กรได้ปฏิบัติต่อบุคลากรเพศชายและเพศหญิงอย่างเท่าเทียม เคารพสิทธิ
บุคคลและให้สิทธิต่างๆเท่าเทียมกัน ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้บุคลากรไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิงจึงมีความ
ผูกพันต่อองค์กร โดยรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์ชนก ทรายข้าว (2553) ได้ศึกษา 
“ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)” พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านเพศ ต่างกัน  มีความผูกพันโดยรวมไม่ต่างกัน และสอดคล้องกับ กฤษณ์ จิตนุยานนท์ (2552) “ปัจจัยที่มี
ผลต่อความผูกพันต่องานของพนักงาน ร้านซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง”  พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ต่างกัน  มีความผูกพันโดยรวมไม่ต่างกัน 
 2.2 บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) ที่มีอายุต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรโดย
ภาพรวมต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรที่อายุมากข้ึนจะมีความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มข้ึนสําหรับ



บุคลากรที่มีอายุน้อย มีแนวโน้มที่จะมีความผูกพันต่อองค์กรน้อยกว่า ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Steers 
and Porter (1991, อ้างถึงใน  
มธุมนต์ แคเทอเรนชัค, 2554) ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความผูกพันต่อองค์กรไว้ดังนี้ อายุ บุคคลที่มี
อายุมากจะมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าบุคคลที่มีอายุน้อยเพราะอายุเป็นสิ่งที่แสดงถึงวุฒิภาวะของ
บุคคล บุคคลที่มีอายุมากข้ึนจะมีความคิดความรอบคอบในการตัดสินใจมากกว่าบุคคลที่มีอายุน้อย และยิ่ง
อายุมากข้ึนก็จะพบว่าสมาชิกองค์กรจะมีความผูกพันต่อองค์กรสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงเดือน 
รักษาใจ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา บริษัท กรุงเทพ
ประกันภัย จํากัด”  

2.3 บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร
โดยภาพรวมต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า กับบุคลากรที่มีรายได้ต่อ
เดือนสูงกว่านั้น มีความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน 
เนื่องจากบุคลากรที่มีระดับรายได้ต่อเดือนสูงส่วนใหญ่จะมีอายุการทํางานมานานและ 
เป็นวัยที่ใกล้เกษียณอายุ แตกต่างกับพนักงานที่มีอายุงานน้อยรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า จะยังมีโอกาสในการ
พัฒนาตนเอง สร้างผลงานเพื่อให้การปรับเงินเดือนแต่ละคร้ังให้สูงข้ึนดังนั้นพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนน้อย
จึงมีความรู้สึกผูกพันและตั้งใจทํางานมากกว่าพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนสูงแต่เป็นรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
คงที่ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (1986,อ้างถึงใน ชาญวุฒิบุญชม, 2553) ที่กล่าวว่า 
เงินเดือนที่ได้รับเป็นที่พอใจของพนักงานถ้าหากไม่เพียงพอหรือไม่มีการปรับข้ึนอาจจะเกิดความไม่พอใจและ
ไม่ชอบงานข้ึน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรารักษ์ ลีเลิศพันธ์ (2557) ได้ศึกษา  “ ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานฝ่ายรายการและฝ่ายโฆษณาบริษัท เนชั้นบรอดแคสติง คอร์ปอร์เรชั้นจํากัด 
(มหาชน) ” พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมต่างกัน 

2.4 บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์กรโดยภาพรวมต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า มีความผูกพันต่อ
องค์กรมากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าต่างกัน แสดงว่าถ้าจะสร้างความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากร องค์กรต้องมีกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับบุคลากรที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Steers and Porter (1991,อ้างถึงใน มธุมนต์ แคเทอเรนชัค,2554) ที่กล่าวไว้ว่า บุคคลที่มี
การศึกษาสูง จะมีความผูกพันต่อองค์กรต่ําเพราะบุคคลที่มีการศึกษาสูงจะคาดหวังต่อสิ่งที่ได้รับสูง เนื่องจาก
ข้อมูลต่างๆ ประกอบการตัดสินใจมากกว่าและเชื่อม่ันในตนเองว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ง่าย และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์ (2544,อ้างถึงใน จันทนา เสียงเจริญ,2554) ที่กล่าวว่า 
คุณสมบัติที่มีความสําคัญของบุคคลที่ทําให้เกิดความแตกต่างกันในเร่ืองของความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ และ
ทัศนคติ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ คือ การศึกษา (Education)  

2.5 บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) ที่มีอายุงานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรโดย
ภาพรวมต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่บุคลากรทํางานอยู่ในองค์กรนั้นยิ่งนานนั้น เปรียบเสมือนเป็น
การลงทุนหวังผลตอบแทน หากบุคลากรลาออกอาจต้องสูญเสียผลประโยชน์นั้นไป ซ่ึงสอดคล้องกับ Steers 
and Porter (1991,อ้างถึงใน มธุมนต์ แคเทอเรนชัค,2554) ที่กล่าวไว้ว่า บุคคลที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานนานจะมีความผูกพันต่อองค์กรสูง เนื่องจากบุคคลนั้นได้อุทิศกําลังกาย สติปัญญา สะสม
ประสบการณ์ในการทํางาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ Sheldon (1971,อ้างถึงใน   ฐิติมา หลังทอง
,2557) ที่กล่าวว่า อายุงาน หรือระยะเวลาที่อยู่ในตําแหน่งในองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อองค์กร กล่าวคือ
สมาชิกที่ทํางานในองค์กรยิ่งนานเท่าใดก็จะยิ่งมีความผูกพันต่อองค์กรมากข้ึนเท่านั้น โดยเขาอธิบายว่า การ
ที่สมาชิกขององค์กรทํางานมานานก็ยิ่งจะมีแนวโน้มที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรได้มากข้ึน 



3. ผลการศึกษาปัจจัยที่เก่ียวกับงาน ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ (ส่วนกลาง) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

3.1 ปัจจัยที่เก่ียวกับงานด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ในแต่ละปีองค์กรมีการประเมินบุคลากร 
เพื่อให้บุคลากรได้รู้ถึงข้อดีและข้อไม่ดี และเรียนรู้ถึงข้อควรปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานดีข้ึน ซ่ึงสอดคล้อง
กับแนวคิดของ เฮิร์ซเบร์ิก (Herzberg อ้างถึงใน อรสุดา ดุสิตรัตนกุล,2557) กล่าวว่าประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่มีผลมาจากปัจจัยอนามัยและปัจจัยจูงใจได้แก่โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
ความสัมพันธ์กับ เพื่อนร่วมงาน ความพอใจในผลตอบแทน และความรักและภูมิใจในอาชีพการงาน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “ความผูกพันต่อองค์การของ
เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)” พบว่า ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการทํางาน มีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

3.2 ปัจจัยที่เก่ียวกับงานด้านการทํางานเป็นทีม ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ลักษณะการทํางานในองค์กร บุคลากรจําเป็นต้อง
ร่วมมือกันเพื่อให้งานสําเร็จ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับวิจัยของ แสงเดือน รักษาใจ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด” และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)” พบว่า ปัจจัยด้านการทํางานเป็นทีม มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

3.3 ปัจจัยที่เก่ียวกับงานด้านเงินเดือนและสวัสดิการ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า เงินเดือนและสวัสดิการนั้นมีความสําคัญ และ
เป็นสิ่งที่ดึงดูดบุคลากรให้เข้ามาทํางานกับองค์กร กล่าวคือ องค์กรใดที่มีเงินเดือนที่สูงและสวัสดิการที่ดี ก็
มักจะได้รับความสนใจมาก ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (1986,อ้างถึงใน ชาญวุฒิบุญ
ชม,2553) กล่าวว่า ปัจจัยคํ้าจุน ปัจจัยภายนอกประการหนึ่งคือเงินเดือนและการเลื่อนข้ันเงินเดือนใน
หน่วยงานนั้นๆ ให้เป็นที่พอใจของบุคลากรในการทํางานเกิดความชอบความผูกพันในงานและองค์กร และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญจิรา เพ็ญสิริกุล และสายไหม บัณฑิตเสนอ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “ความ
ผูกพันในองค์กรของบุคลากรกองแผนงาน กรมควบคุมโรค” พบว่า ปัจจัยด้านการได้รับการเลื่อนตําแหน่ง/
เงินเดือน/ค้าจ้าง ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร 

3.4 ปัจจัยที่เก่ียวกับงานด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้บังคับบัญชาถือเป็นปัจจัยสําคัญที่
สามารถทําให้บุคลากรมีความรู้สึกพอใจ หรือไม่พอใจต่องานได้ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรและ
ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาให้ความน่าเชื่อถือสั่งการมอบหมายคอยดูแลเอาใจใส่ติดตามงาน ให้คําปรึกษา
และคอยช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เก่ียวกับงานและชีวิตส่วนตัว ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะส่งผลให้
บุคลากรมีความพอใจ มีแรงจูงใจในการทํางานให้กับองค์กรมากข้ึน ความผูกพันกับองค์การก็มากข้ึนเช่นกัน 
ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (1986,อ้างถึงใน ชาญวุฒิบุญชม,2553) กล่าวว่า ปัจจัยจูง
ใจ ประการหนึ่งคือการได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชา การยอมรับนี้อาจจะอยู่ในการยกย่อง
ชมเชย แสดงความยินดี การให้กําลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใด ที่ส่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ
เม่ือได้ทํางานอย่างหนึ่งอย่างใดสําเร็จลุล่วง การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความสําเร็จในงานด้วย ปัจจัยคํ้า
จุน ประการหนึ่งคือความสัมพันธ์อันดีกับผู้บังคับบัญชาทําให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล เกิด
ความชอบความผูกพันในงานและองค์กร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ได้



ศึกษาวิจัยเร่ือง “ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)” พบว่า 
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน 

3.5 ปัจจัยที่เก่ียวกับงานด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นเช่นเดียวกับด้านการทํางานเป็นทีม คือ 
ลักษณะการทํางานในองค์กร บุคลากรจําเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อให้งานสําเร็จ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)” พบว่า ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ตริษา แซ่จึง (2552) ได้
ศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสํานักวิทยุบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น” 
พบว่า ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีผลต่อความผูกพันต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร
สํานักวิทยุบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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