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ปัจจัยที่มีอทิธิผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร 

ของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

วลัยา  คงแดง1 และ ดร.ประภัสสร  วเิศษประภา2 

บทคดัย่อ 
 
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมตรวจบญัชีสหกรณ์         
มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัลกัษณะงาน ปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ โดยเก็บขอ้มูลจากบุคลากรท่ีปฏิบติังานในกรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์ จ านวน 400 คน ผลการวเิคราะห์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัลกัษณะงานของบุคลากรกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยปัจจยัลกัษณะงาน
ดา้นความความหลากหลายของงานมีระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความทา้ยทายในการ
ท างาน ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและ ดา้นความกา้วหนา้ในงาน  
  ผลการวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจเก่ียวกบัปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก โดยปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้น
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน มีระดบัความพึงพอใจสูงท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร            
และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ  

ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยดา้นความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทเพื่อ
ประโยชน์ขององคก์รมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององคก์รและดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 
 จากการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมตรวจบญัชีสหกรณ์
พบวา่ปัจจยัลกัษณะงานและปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมตรวจบญัชีสหกรณ์       
มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
 
ค ำส ำคัญ : ควำมผกูพันต่อองค์กำร,ลักษณะงำน,ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน 
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ABSTRACT 
 

The study of Factors Affecting the Organization Commitment of Employees at Cooperative 
Auditing Department was conducted in order to study the job characteristics and job satisfactions related 
to the organization commitment of the employees at Cooperative Auditing Department. The result from 
the collected data of 400 employees of Cooperative Auditing Department showed that most of respondents 
had opinion on the job factor at the agree level in overall, especially in terms  of job diversity, there was 
the highest opinion level. Followed by the challenges in work, participation in decision-making and career 
advancement 

The results of the satisfaction level analysis on the job satisfaction factor the respondents were 
satisfied at a very satisfied level. By the factor of job satisfaction in relation with colleagues have the 
highest level of satisfaction Followed by the relationship with the supervisor. Work environment, 
employee knowledge development and in terms of salary and benefits 

The results of the analysis of opinions on the organizational engagement of personnel of the 
Cooperative Auditing Department The respondents had opinions at the agree level. The level of 
willingness to dedicate to the benefit of the organization was the highest. This is followed by confidence 
in accepting organizational goals and values, and confidence in accepting organizational goals and values. 
 Results of the study Factors Affecting the Organization Commitment of Employees at 
Cooperative Auditing Department was found the characteristic factors and job satisfaction factors affect to 
the organization commitment of employees at Cooperative Auditing Department with statistically 
significant at 0.01 
 
Keyword: Organization Commitment, Job characteristics, Job satisfaction 
 
1.บทน า 
 ในปัจจุบนั ทั้งองคก์รต่างๆใหค้วามส าคญัต่อการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเนน้การบริหารจดัการ
บุคลากรขององคก์รใหมี้ความเหมาะสมต่อองคก์ร องคก์รจึงมีหนา้ท่ีส าคญัในการท่ีจะตอ้งสร้างความผกูพนั
ต่อองคก์รใหบุ้คลากรเพื่อให้บุคลากรมีความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์ร มีความ   พึงพอใจอยูใ่นระดบัท่ีสามารถ
พฒันาเป็นความจงรักภกัดีและความผกูพนัต่อองคก์รในท่ีสุด ความผกูพนัของบุคลากร ( employee 
engagement) เป็นทศันคติของบุคลากรทั้งท่ีแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก การรับรู้ และการเรียนรู้ของ
บุคลากร ท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์และความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อ ซ่ึงปัจจยัท่ีช่วยสร้างความผกูพนัใน
องคก์รมีหลายประการแตกต่างกนัไป ตวัอยา่งเช่น ปัจจยัดา้นเป้าหมายและวสิัยทศัน์ขององคก์ร  
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ปัจจยัดา้นหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน ปัจจยัดา้นผลตอบแทน ปัจจยัดา้นหนา้ท่ีงานท่ีรับผดิชอบ เป็นตน้ 
ปัจจยัท่ีกล่าวมานั้นอาจส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร และมีผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รในระดบัท่ี
แตกต่างกนั ความผกูพนัองคก์รจึงมีความส าคญัเน่ืองจากเป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น  
การลาออก (turnover) การขาดงาน (absenteeism) และความเฉ่ือยชา (tardiness) ท าใหก้ารสร้างความผกูพนั
องคก์รระหวา่งบุคลากรกลุ่มน้ีใหอ้ยูใ่นระดบัสูงจึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอยา่งมากเพราะองคก์รอาจสูญเสีย
การลงทุนท่ีเกิดข้ึนน้ีไดจ้ากการลาออกหรือการขาดงาน หากระดบัความผกูพนัองคก์รของบุคลากรกลุ่มน้ี 
อยูใ่นระดบัต ่า (Mowday et al., 1982; Angle and Perry, 1981) 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัลกัษณะงาน ปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และความ
ผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
 2.เพื่อศึกษาปัจจยัปัจจยัลกัษณะงาน และ ปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบั
ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. ปัจจยัลกัษณะงาน มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
 2. ปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร 
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 1.ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ บุคลากรในกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ จ านวน 3,374 คน  
 2.ขอบเขตดา้นเน้ือหา ไดแ้ก่ ปัจจยัลกัษณะงาน และ ปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และ
ความผกูพนัในองคก์ร  
 3.ขอบเขตดา้นระยะเวลา ตั้งแต่ ธนัวาคม 2563 – กุมภาพนัธ์ 2564 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ประโยชน์เชิงวชิาการ สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อ
องคก์ร และส าหรับผูท่ี้ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รส าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป 
 2. ประโยชน์เชิงนโยบาย ท าใหผู้บ้ริหารกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ร ผลจากการวจิยัสามารถน าไปใชใ้นการวางแนวทางการพฒันาบุคลากรของกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ทบทวนวรรณกรรม 
 
แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วกบัลกัษณะงาน 
 Hackman and Oldham (1980) ไดใ้หค้วามหมายของคุณลกัษณะของงาน (job characteristics) 
หมายถึง กิจกรรมต่างๆท่ีผูป้ฏิบติังานไดท้  า ซ่ึงจะมีผลมาจากระดบัทางจิตวทิยา 3 ระดบั คือ คุณค่าของงาน 
ความรับผดิชอบต่องาน และความรู้ท่ีไดรั้บจากผลลพัธ์ของ Hackman เช่ือวา่ ตวังานเป็นกุญแจส าคญัท่ีสร้าง
แรงจูงในของพนกังาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่งานท่ีน่าเบ่ือและจ าเจจะมีส่วนท่ียบัย ั้งการจูงใจใหท้  างานใหดี้ข้ึน 
ในขณะท่ีงานท่ีมีความทา้ทายจะมีส่วนกระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงในในการท างาน งานท่ีมี ความหลากหลาย  
ความเป็นอิสระและอ านาจในการตดัสินใจ เป็น 3 วธีิในการเพิ่มความทา้ทายใหก้บังาน การเพิ่มคุณค่า 
ในงานและการหมุนยา้ยงานเป็น 2 วธีิในการเพิ่มความหลากหลายและความทา้ทายของงาน แบบจ าลอง 
ของ Hackman and Oldham (1980) ไดน้ าเสนอ 5 ลกัษณะงาน ท่ีสามารถช่วยท านายความพึงพอใจในงานได ้           
มีรายละเอียดดงัน้ี  

ปัจจยัลกัษณะงาน 
1. ความหลากหลายของงาน 
2. ความทา้ทายในการท างาน 
3. การมีส่วนร่วมตดัสินใจในการ
ท างาน 
4. ความกา้วหนา้ในงาน 

ปัจจยัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน 
1. เงินเดือนและสวสัดิการ 
2. สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
3. การพฒันาความรู้ความสามารถ 
ของบุคลากร 
4.ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 
5. ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 
1.ดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 
2.ดา้นความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทเพื่อ
ประโยชน์ขององคก์ร 
3.ดา้นความปรารถนาท่ีจะรักษาไวซ่ึ้ง
ความเป็นสมาชิกขององคก์ร 
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 1. การใชท้กัษะท่ีหลากหลาย (skill variety) งานท่ีตอ้งใชท้กัษะหลากหลายและ มีความเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมท่ีหลากหลายและมีความยดืหยุน่จะท าใหผู้ป้ฏิบติังานพฒันาความสามารถของตนเองไดม้ากกวา่
งานท าซ ้ าในทุกๆวนั  
 2. ความชดัเจนของงาน (task identity) การใหพ้นกังานไดรั้บผดิชอบงานของตนเองตั้งแต่ 
ตน้กระบวนการไปจนจบกระบวนการท างาน จะท าใหพ้นกังานมองเห็นขอบเขตของการท างานและ 
สร้างโอกาสใหพ้นกังานมีความสุขกบัการท างานใหส้ าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 3. ความส าคญัของงาน (task significance) การใหพ้นกังานรับรู้ความหมายและความส าคญั 
ของการท างานจะมีส่วนช่วยใหพ้นกังานเกิดความระมดัระวงัในการท างานมากข้ึน 
 4. ความมีอิสระในการท างาน (autonomy) ความมีอิสระในการท างาน มีส่วนส าคญัในการท างาน 
คือการใหพ้นกังานมีโอกาสในการตดัสินในงานของตนเองซ่ึงท าใหพ้นกังานรู้สึกถึงความรับผดิชอบท่ีมีต่อ
งาน 
 5. ขอ้มูลยอ้นกลบั (job feedback) เป็นการใหพ้นกังานทราบถึงขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบังานท่ีท า 
ซ่ึงจะมีผลต่อแรงจูงใจในการท างาน 
 
แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
 Glimmer (1971,P.279-283) กล่าววา่ ลกัษณะของงานท่ีท ามีความสัมพนัธ์กบัความรู้ความสามารถ
ของผูป้ฏิบติังานหากไดท้  างานตามท่ีถนดัหรือตามความสามารถ   จะเกิดความพอใจ การบงัคบับญัชา 
มีส่วนส าคญัท่ีจะท าใหผู้ป้ฏิบติังานมีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจต่องานไดแ้ละการบงัคบับญัชาท่ีไม่ดีอาจ
เป็นสาเหตุอนัดบัหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดการขาดงานและลาออกจากงานได ้Glimmer ไดส้รุปมิติท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบติังานไว ้10 ดา้นดงัน้ี 
 1.ลกัษณะของงานท่ีท า มีความสัมพนัธ์กบัความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังานหากไดท้  างาน
ตามท่ีเขาถนดัหรือตามความสามารถเขาจะเกิดความพอใจ คนท่ีมีความรู้ในระดบัสูงมกัจะรู้สึกชอบงาน
เน่ืองจากองคป์ระกอบขอ้น้ี 
 2.การบงัคบับญัชา มีส่วนส าคญัท่ีจะท าใหผู้ป้ฏิบติังานมีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจต่องานไดแ้ละ
การบงัคบับญัชาท่ีไม่ดี อาจเป็นสาเหตุอนัดบัหน่ึงท่ีท าให้เกิดการขาดงานและลาออกจากงานได ้ในเร่ืองน้ี
พบวา่ ผูห้ญิงมีความรู้สึกไวต่อการบงัคบับญัชามากกวา่ผูช้าย 
 3.ความมัน่คงในการท างาน ไดแ้ก่ การไดท้  างานตามหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ การไดรั้บความ
เป็นธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา คนท่ีมีพื้นความรู้นอ้ยหรือขาดความรู้ยอ่มเห็นวา่ ความมัน่คงในการท างานมี
ความส าคญัต่อบุคคลมาก แต่คนท่ีมีความรู้สูงจะรู้สึกวา่ไม่มีความส าคญัมากนกั และคนท่ีมีอายมุากข้ึนจะมี
ความตอ้งการความมัน่คงในการท างานสูงข้ึน 
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 4.โครงสร้างบริษทัและการด าเนินงาน ไดแ้ก่ ขนาดขององคก์ร ช่ือเสียง รายไดแ้ละ  
การประชาสัมพนัธ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลายของสถานท่ีท างานนั้น ๆองคป์ระกอบน้ีท าใหผู้ป้ฏิบติังานเกิด
ความรู้สึกมัน่คงปลอดภยัในการท างาน ผูท่ี้มีอายมุากจะมีความตอ้งการเก่ียวกบัเร่ืองน้ีสูงกวา่ผูท่ี้มีอายนุอ้ย 
 5.สภาพการท างาน ไดแ้ก่ แสง เสียง อากาศ หอ้งอาหาร ห้องสุขา ชัว่โมง การท างานมีการวจิยัหลาย
เร่ืองท่ีแสดงวา่ สภาพการท างานมีความส าคญัต่อผูช้ายมากกวา่ลกัษณะอ่ืน ๆ ของการปฏิบติังาน และใน
ระหวา่งผูห้ญิงโดยเฉพาะผูท่ี้แต่งงานแลว้ จะเห็นวา่ชัว่โมงการท างานมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก 
 6.เงินเดือน ค่าจา้ง หรือรายไดจ้ะมีความสัมพนัธ์กบัเงินซ่ึงผูป้ฏิบติังานมกัจะ จดัอนัดบัค่าจา้งน้ีไวใ้น
อนัดบัเกือบสูงแต่ก็ยงัใหค้วามส าคญันอ้ยกวา่โอกาสกา้วหนา้ในการท างาน และความมัน่คงปลอดภยั 
องคป์ระกอบน้ีมกัจะก่อใหเ้กิดความไม่พึงพอใจมากกวา่ความพึงพอใจ ผูช้ายจะเห็นค่าจา้งเป็นส่ิงส าคญั
มากกวา่ผูห้ญิง และผูท่ี้ปฏิบติังานในโรงงานจะเห็นวา่ค่าจา้งมีความส าคญัส าหรับเขามากกวา่ผูท่ี้ปฏิบติังาน 
ในส านกังานหรือหน่วยงานของรัฐบาล 
 7.ความกา้วหนา้ในการท างาน เช่น การไดเ้ล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน การไดส่ิ้งตอบแทนจาก
ความสามารถในการท างานของเขา จากงานวจิยัหลายเร่ืองสรุปไดว้า่ การไม่มีโอกาสกา้วหนา้ในการท างาน
ยอ่มก่อใหเ้กิดความไม่ชอบงาน ผูช้ายมีความตอ้งการ เร่ืองน้ีสูงกวา่ผูห้ญิง และเม่ืออายุมากข้ึนความตอ้งการ
เก่ียวกบัเร่ืองน้ีจะลดลง 
 8.ลกัษณะทางสังคม องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึง ของสังคมหรือ 
การใหส้ังคมยอมรับตน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดทั้งความพึงพอใจ ถา้งานใดท่ีผูป้ฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุขก็จะเกิดความพึงพอใจในงานนั้น ซ่ึงองคป์ระกอบน้ีมีความสัมพนัธ์กบัอายแุละระดบังาน ผูห้ญิงจะ
เห็นวา่องคป์ระกอบน้ีส าคญัมากกวา่ชาย 
 9.การติดต่อส่ือสาร ไดแ้ก่ การรับ-ส่งขอ้มูลสารสนเทศ ค าสั่ง การท ารายงาน การติดต่อทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญัมากส าหรับผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูง 
 10.ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการท างาน ไดแ้ก่ เงินบ าเหน็จเม่ือออกจากงาน  
การบริการและการรักษาพยาบาล สวสัดิการอาหาร ท่ีอยูอ่าศยั วนัหยดุพกัผอ่นต่างๆ  
 
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัความผูกพนัต่อองค์กร 
 ความหมายและความส าคัญของความผูกพนัต่อองค์กร 
 ความผกูพนัต่อองคก์รหมายถึง ทศันคติของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์รของตนเองเป็นความรู้สึก 
ท่ีบุคลากรมีต่อองคก์ร รวมไปถึงความจงรักภกัดีท่ีบุคลากรมีต่อองคก์รบุคลากรจะมีการยอมรับเป้าหมาย
ค่านิยมขององคก์รพร้อมทั้งทุ่มเทความสามารถเพื่อองคก์รและแสดงความจงรักภกัดีต่อองคก์ร  
ซ่ึงเป็นการแสดงออกในรูปแบบของความเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร มีความต่อเน่ืองและพฒันางานของตน
เพื่อองคก์รอยา่งสม ่าเสมอก่อใหเ้กิดงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร 
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 Mowday, Porter and Steers (1982) ไดเ้สนอแนวคิดดา้นทศันคติของความผกูพนัต่อองคก์รไวว้า่ 
บุคคลท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์รรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร มีความตอ้งการท างานท่ีจะท างาน 
ในองคก์รของตนจะแสดงออกในรูปแบบของทศันคติ 3 ประการ คือ  
 1.ความตอ้งการท่ีจะด ารงความเป็นสมาชิกในองคก์ร (a strong desire to remain a member of a 
particular organization) หมายถึง บุคคลมีความตั้งใจและเตม็ใจท่ีจะท างานในองคก์รไม่มีความคิดท่ีจะ
เปล่ียนงานหรือลาออกจากงาน 
 2.มีความพยายามอยา่งสูงท่ีจะทุ่มเทท างานเพื่อองคก์ร (a willingness to exert high levels of effort 
on behalf of the organization) หมายถึงบุคคลจะใชท้รัพยากรท่ีมี ไม่วา่จะเป็นความรู้ความสามารถ หรือ
แรงกายพยายามทุ่มเทท างานเพื่อใหข้ององคก์รประสบส าเร็จโดยไม่ค  านึงถึงทรัพยากรท่ีตอ้งสูญเสียไป 
จากการท างานนั้น  
 3.ความเช่ือมัน่อยา่งสูงในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร (a definite belief in and 
acceptance of the value and goals of organization) หมายถึง บุคคลยอมรับในแนวทางการปฏิบติังาน 
ขององคก์รเช่ือมัน่ในค่านิยมและยนิดีท่ีจะท าตามเป้าหมายท่ีองคก์รก าหนดไว ้จะพยายามท างานเพื่อให้
องคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดและมีความชอบทศันคติความเช่ือเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัค่านิยม
ขององคก์ร 
 
3.วธีิการศึกษา 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้งประจ า และจา้งเหมาบริการ 
ในกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ มีจ านวนประชากรทั้งส้ิน จ านวน 3,374 คน ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 
359 ราย ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบอยา่งง่ายโดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล และท าการเก็บขอ้มูลในช่วงวนัท่ี 10 ถึง 21 มกราคม 2564 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับการทดสอบสมมุติฐานใชก้ารวเิคราะห์การ
ถดถอยพหุเชิงเส้นตรง  
 
4.ผลการศึกษาและอภิปราย 
 จากผลการศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 80.75 ในขณะ 
ท่ีเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 19.25 ทั้งน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 21 -30  ปี คิดเป็นร้อยละ 
40.75 รองลงมาคือ มีอาย ุ31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.25 มีอาย ุ41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 16 ตามล าดบั 
ผูต้อบแบบสอบถามนอ้ยท่ีสุด มีอายมุากกวา่ 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 7 ในดา้นสถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มีสถานะภาพ โสด คิดเป็นร้อยละ 56.25 รองลงมาคือสถานะภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 40 
สถานะภาพหยา่ร้าง แยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ 2.25 และสถานะภาพหมา้ย คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั 
ดา้นระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
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79.50 รองลงมาคือ มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 17 ดา้นต าแหน่งงาน  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีต าแหน่งงานอยูใ่นระดบัวชิาการ คิดเป็นร้อยละ 69.75 รองลงมาคือ 
ระดบัทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 20.75 นอ้ยท่ีสุดคือระดบับริหาร คิดเป็นร้อยละ 3 ในดา้นของรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.75 รองลงมาคือ 
รายได ้10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.75 และดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังาน ผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1-2 ปี  คิดเป็นร้อยละ 31.75 รองลงมาคือมีระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน 3-4 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.25 และนอ้ยท่ีสุดคือ มีระยะเวลาในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 1 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 5.25  
 ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัปัจจยัลกัษณะงานท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของบุคลากรกรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์ โดยภาพรวมมีอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.10 เม่ือวเิคราะห์ปัจจยัลกัษณะงานใน
ดา้นต่าง ๆ พบวา่ ปัจจยัลกัษณะงานในดา้นความหลากหลายของงาน มีค่าเฉล่ีย คือ 4.37 และใหค้วามคิดเห็น   
ในระดบัเห็นดว้ย รองลงมาคือ ดา้นความทา้ทายในงาน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.21 ใหค้วามคิดเห็นในระดบัเห็น
ดว้ย ปัจจยัลกัษณะงาน ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.93 ใหค้วามคิดเห็น 
ในระดบัเห็นดว้ย และปัจจยัภายลกัษณะงาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 3.90 และ 
ใหค้วามคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคิดเห็นต่อปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ผกูพนัของบุคลากรกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ียรวมอยู ่3.91 โดยเม่ือ
วเิคราะห์ในรายละเอียด พบวา่ ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียคือ 4.20 และใหค้วามคิดเห็นใน
ระดบัพึงพอใจมาก รองลงมาคือ ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีค่าเฉล่ีย คือ 3.92 ใหค้วามคิดเห็นใน
ระดบัพึงพอใจมาก การพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 3.90 ใหค้วามคิดเห็นในพึงพอใจ
มาก สภาพแวดลอ้มในการท างานมีค่าเฉล่ีย 3.87 และเงินเดือนและสวสัดิการมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 3.64      
และใหค้วามคิดเห็นพึงพอใจมากตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.03 และเม่ือวิเคราะห์ระดบัความผกูพนัในดา้นต่าง ๆ 
พบวา่ ดา้นความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทเพื่อประโยชน์ขององคก์รความผกูพนัต่อองคก์รมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 4.13 
และใหค้วามคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย ดา้นในดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์รมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.00 ใหค้วามคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย และดา้นความปรารถนาท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความ
เป็นสมาชิกขององคก์รมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด อยูท่ี่ 3.95 และใหค้วามคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย ตามล าดบั 
 
ผลการวเิคราะห์สมมติฐาน 
 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีลกัษณะงานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัลกัษณะงาน ดา้นความทา้ทายในการท างาน และความกา้วหนา้
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ในงาน มีอิทธิพลต่อความความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ขณะท่ีปัจจยัลกัษณะ
ในดา้นความหลากหลายของงานและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการท างานไม่มีอิทธิพลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ แต่อยา่งใด 
 โดยทั้งหมดมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัลกัษณะงาน 
ในดา้นความทา้ยทายในการท างานและความกา้วหนา้ในงาน เพิ่มสูงข้ึนจะส่งผลความผกูผนัต่อองคก์รของ
บุคลากรกรมตรวจบญัชีสหกรณ์เพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย ทั้งน้ีผลการวเิคราะห์สามารถอธิบายถึงการ
เปล่ียนแปลงของความผกูพนัต่อองคก์ร โดยรวมไดร้้อยละ 60 
 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ
บุคลากรกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ตามสมติฐานขอ้ท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน           
ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร ดา้นความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชาและดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน มีอิทธิพลต่อความความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ขณะท่ีปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานไม่มี
อิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ แต่อยา่งใด 
 โดยทั้งหมดมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน ในดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร 
ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานเพิ่มสูงข้ึนจะส่งผลความผกูผนั
ต่อองคก์รของบุคลากรกรมตรวจบญัชีสหกรณ์เพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย ทั้งน้ีผลการวเิคราะห์สามารถอธิบายถึง
การเปล่ียนแปลงของความผูกพนัต่อองคก์ร โดยรวมไดร้้อยละ 65 
 
5.สรุปผลการศึกษา 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 21 -30  ปี มีสถานะภาพ โสด ระดบั
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีเห็นดว้ย คิดเป็น มีต าแหน่งงานอยูใ่นระดบัวชิาการ มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,000-
20,000 บาท และมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1-2 ปี  
 ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัลกัษณะงานของบุคลากรกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยปัจจยัลกัษณะงาน ดา้นความความหลากหลายของงานมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดและใหร้ะดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย รองลงมาคือดา้นความทา้ยทายในการท างาน 
ดา้นการมีส่วนร่วมใน  การตดัสินใจและดา้นความกา้วหนา้ในงาน โดยผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคิดเห็น 
ในระดบัเห็นดว้ย ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นวา่บุคลากรของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์มีความคิดเห็นดา้นลกัษณะ
งาน วา่ลกัษณะงานมีความส าคญัต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร โดยเฉพาะดา้นความหลากหลายของงาน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ Steers (1977)  ท่ีกล่าวไวว้า่ความหลากหลายของงาน คือ ระดบั
ความยากของงานท่ีผูป้ฏิบติัไดรั้บ ซ่ึงจะตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถท่ีมีในการปฏิบติังานจะเป็นงานท่ีทา้ทาย
ความสามารถและกระตุน้ให้บุคลากร มีความสนใจในงาน ทั้งน้ีผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสม
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จิตร จนัทร์เพญ็ (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของเจา้หนา้ท่ีสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน
(องคก์รมหาชน) ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัลกัษณะงานมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร โดยมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัเห็นดว้ย เม่ือวิเคราะห์ในรายดา้น พบวา่ ดา้นความทา้ยทายในงานมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  
ใหค้วามคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย รองลงมาคือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการท างาน  
ใหค้วามคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก โดยปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน     
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดและใหร้ะดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก รองลงมา คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชา  ดา้นสภาพแวดลอ้ม ในการท างาน ดา้นการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรและ   
ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ โดยผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคิดเห็นในระดบัพึงพอใจมาก ตามล าดบัแสดง
ใหเ้ห็นวา่บุคลากรของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์มีความคิดเห็นดา้นปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน      
วา่มีความส าคญัต่อความผกูพนัต่อองคก์ร โดยเฉพาะในดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานมากท่ีสุด             
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ Locke (1976)ท่ีกล่าวไวว้า่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ  
มีหลายองคป์ระกอบ เช่น ตวังาน เงินเดือนการเล่ือนต าแหน่ง การไดรั้บการยอมรับนบัถือ เพื่อนร่วมงาน 
องคก์รและการบริหารงาน เป็นตน้ โดยไดใ้หค้วามหมาย องคป์ระกอบเพื่อนร่วมงานไวว้า่ ไดแ้ก่ 
การใหค้วามรู้ความสามารถ ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและความมีมิตรภาพอนัดีต่อกนัของเพื่อนร่วมงาน
วธีิการจูงใจท่ีกล่าวขา้งตน้เป็นองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีนกัพฤติกรรมศาสตร์ เห็นวา่มีส่วนในการจูงใจใหค้น
หรือบุคคลพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยแต่ละคนจะมีความตอ้งการแตกต่างกนัไป 
 ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทเพื่อประโยชน์ขององคก์ร มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุดและมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย รองลงมาคือดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององคก์รและดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ตามล าดบั   
แสดงใหเ้ห็นวา่บุคลากรของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
ในดา้นความตั้งใจท่ีจะทุ่มเทท างานเพื่อองคก์รอยูใ่นระดบัมาก สามารถอธิบายไดว้า่บุคลากรของกรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์ มีความตั้งใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามทั้งแรงกายและแรงใจ เพื่อใหง้านท่ีไดรั้บมอบหมาย
ส าเร็จลุล่วง ยนิดีท่ีจะเสียสละเวลาส่วนตวัเพื่อท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหแ้ลว้เสร็จตามแผนท่ีวางไว ้แมว้า่
การท างานใหแ้ลว้เสร็จจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนและยนิดีท่ีจะปฏิบติัตามค าสั่งหากเร่ืองนั้นๆจะส่งผลดีต่อ
องคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีและแนวคิดของ Mowday, Porter and Steers (1982) กล่าวไวว้า่ บุคคลท่ีมี
ความผกูพนัต่อองคก์รรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร มีความตอ้งการท างานท่ีจะท างานในองคก์ร
ของตนจะแสดงออก ในรูปแบบของทศันคติ 3 ประการ คือ 1.ความตอ้งการท่ีจะด ารงความเป็นสมาชิก  
ในองคก์ร 2.มีความพยายามอยา่งสูงท่ีจะทุ่มเทท างานเพื่อองคก์ร 3.ความเช่ือมัน่อยา่งสูงในการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุพตัรา ผา่นเจริญววิฒัน์ (2556) ท่ีกล่าวไวว้า่ 
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ความผกูพนัต่อองคก์รหมายถึงสภาวะและความรู้สึกของพนกังานต่อองคก์รในลกัษณะเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์รรู้สึกจงรักภกัดีและมัน่ใจในองคก์รรวมถึงพร้อมปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ีเพื่อองคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ย 
ความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกบัองคก์ร ความตั้งใจ ท่ีจะทุ่มเทท างานเพื่อองคก์ร หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ี
จะอุทิศเพื่อท างานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และความปรารถนาท่ีจะปฏิบติังานในองคก์รต่อไป  
 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัลกัษณะงานในภาพรวมมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรม
ตรวจบญัชีสหกรณ์ สอดคลอ้งไปกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ทั้งน้ี จากปัจจยัลกัษณะงาน ซ่ึงมีทั้งหมด 4 ดา้น         
มีเพียง 2 ดา้น ท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นความทา้ยในการท างานและ  
ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด Hackman and Oldham(1980) ท่ีกล่าวไวว้า่ คุณลกัษณะ
ของงานจะมีผลต่อแรงจูงใจในการท างาน จะแบ่งไดเ้ป็น 5 ลกัษณะคือ  1. การใชท้กัษะท่ีหลากหลาย           
2. ความชดัเจนของงาน 3. ความส าคญัของงาน 4. ความมีอิสระในการท างาน และ 5.การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมจิตร จนัทร์เพญ็ (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของเจา้หนา้ท่ี
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน(องคก์รมหาชน) ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ร เม่ือจ าแนกตามลกัษณะงานแลว้พบวา่ลกัษณะงานท่ีมีความทา้ทาย เป็นส่วนกระตุน้ให้
พนกังานเกิดความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่อองคก์รจนเกิดความรู้สึกเป็น ส่วนหน่ึงขององคก์ร 
โดยเม่ือวเิคราะห์โดยละเอียดจะเห็นวา่ ปัจจยัลกัษณะงานดา้นความทา้ทายในการท างานและดา้น
ความกา้วหนา้ในงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกนัมีและอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร สรุปไดว้า่ปัจจยั
ลกัษณะงานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  
 ผลการวเิคราะห์พบวา่ปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ในภาพรวมมีอิทธิพลต่อความผกูพนั
ต่อองคก์รของบุคลากรกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ สอดคลอ้งไปกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ทั้งน้ี จากปัจจยัลกัษณะ
งานซ่ึงมีทั้งหมด 5 ดา้น มีเพียง 4 ดา้น ท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นเงินเดือนและ
สวสัดิการ ดา้นการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา และดา้น
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน กล่าวคือ เม่ือระดบัความคิดเห็นของปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรดา้นความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชา และดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน เพิ่มสูงข้ึนจะส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ
บุคลากรกรมตรวจบญัชีสหกรณ์เพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย ผลการวเิคราะห์สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  
Glimmer (1971) ท่ีกล่าวไวว้า่ ลกัษณะของงานท่ีท าจะมีผลต่อความพึงพอใจ ซ่ึงไดส้รุปไวเ้ป็นมิติดา้นต่างๆ
ดงัน้ี1.การไดท้  างานท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถท่ีตนเองมี 2.การบงัคบับญัชา 3.ความมัน่คงในงาน  
4.ขนาดขององคก์รและลกัษณะการด าเนินงาน 5.สภาพแวดลอ้มในการท างาน 6.เงินเดือนหรือค่าจา้ง  
7.ความกา้วหนา้ในสายงาน  8.ลกัษณะทางสังคมในองคก์ร 9.การติดต่อส่ือสารในองคก์ร และ  
10.ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บเน่ืองจากการท างาน โดยมิติต่างๆเหล่าน้ีจะมีผลต่อความพึงพอใจ  
หากผูป้ฏิบติังานมีทศันคติในมิติต่างๆในดา้นบวก จะท าใหมี้เกิดความพึงพอใจในการ และยงัสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของพิชิต ปราณีพร้อมพงศ ์(2559) ท่ีกล่าวไวว้า่ความพึงพอใจในงาน เป็นความรู้สึกท่ีบุคลากรมีต่อ
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งานจะเกิดข้ึนโดยท่ีบุคคลนั้นไดรั้บสนองความตอ้งการทั้งทางร่างกายและจิตใจจนท าใหบุ้คคลนั้นเกิดความ
พึงพอใจในงานโดยการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้บ่งความพึงพอใจในดา้นต่างๆ ออกเป็น 6 ลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
1. ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ  2. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัประจ า  3. สวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์พิเศษต่าง ๆ  
4. ปัจจยัหลกัท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 5. ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 6. โอกาสในความกา้วหนา้ในงาน 
จากผลการศึกษาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงสรุปไดว้า่ปัจจยัความพึงพอใจในการท างานอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์รของบุคลากรกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  
 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
 จากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ
บุคลากรกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ดงัน้ี 
 1. ดา้นความหลากหลายของงงาน เน่ืองจากภารกิจของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ มีหลากหลายดา้น 
ท าใหห้นา้ท่ีไดรั้บมอบหมายอาจไม่ตรงกบัความรู้ความสามารถท่ีบุคลากรมีอยู ่ดงันั้น ผูว้จิยั มีความคิดเห็น
วา่ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ควรมีการจดัอบรมเพื่อความรู้ใหแ้ก่บุคลากรและมีคลงัความรู้ส าหรับสืบคน้
ขอ้มูลเพื่อประกอบการท างาน เพื่อประโยชน์ในการท างานต่อไป 
 2. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงาน เน่ืองจากรูปแบบการท างานมีแผนแบบท่ีชดัเจนและ          
มีความยดืหยุน่นอ้ย ท าใหใ้นบางคร้ังไม่สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบไดต้ามท่ีบุคลากรตอ้งการ ดงันั้น 
หน่วยงานควรใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแบบแผนการปฏิบติังาน หรือสร้าง
แบบแผนท่ีมีความยดืหยุน่มากยิง่ข้ึน 
 3. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน เน่ืองจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์มีบุคลากรจ านวนมาก 
หน่วยงานควรมีแผนการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีชดัเจน รัดกุม และครอบคลุมกระบวนการท างานทั้งหมด 
 
บรรณานุกรม 
สุพตัรา ผา่นเจริญววิฒัน์ . (2556). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมผกูพันองค์กำรของพนักงำน บริษัท ท่ำอำกำศยำน

ไทย จ ำกัด (มหำชน). วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (การพฒันาทรัพยากรมนุษย)์, 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

สมจิตร จนัทร์เพญ็. (2557). ระดับควำมผกูพันต่อองค์กรของเจ้ำหน้ำท่ีสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน(องค์กร
มหำชน). การคน้ควา้อิสระศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (การบริหารพฒันาสังคม), สถาบนับณัฑิตพฒั
นบริหารศาสตร์ 

นายพิชิต ปราณีพร้อมพงศ.์ (2559). ควำมผกูพันต่อองค์กรของพนักงำนฝ่ำยทรัพยำกร บุคคลบริษัท ห้ำง
เซ็นทรัล ดีพำทเมนท์สโตร์ จ ำกัด. สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

Glimmer, E. (1971). A Glimmer of their own beauty: Black sounds of the twenties. n.p.,279-283 



13 

Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. Handbook of industrial and organizational 
psychology.,P1297-1350 

Steers, R. M. (1977). Antecedents and outcomes of organizational commitment. Administrative science 
quarterly, 46-56. 

Hackman, J. R., Hackman, R. J., & Oldham, G. R. (1980). Work redesign (Vol. 2779). Reading, Mass.: 
Addison-Wesley.,90 

Angle, H. L., & Perry, J. L. (1981). An empirical assessment of organizational commitment and 
organizational effectiveness. Administrative science quarterly, 1-14. 

Mowday J. P., L. W. Porter and R. M. Steers. (1982). Employee-Organizational Linkage:The Psychology 
of Commitment, Absenteeism and Turnover. New York:Academic Press. 


