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ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
วัชรี  มณี1 และ ประภัสสร  วิเศษประภา2 

 

 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน และปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพนัธ์
กบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา ไดแ้ก่ 
บุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน จ านวน 370 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใชท้ดสอบ
สมมติฐาน คือ independent sample t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ 
การถดถอยพหุเชิงเส้นตรงท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 25-30 ปี จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มีระยะเวลาปฏิบติังาน ต ่ากวา่ 5 ปี บุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดเป็น
ขา้ราชการ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระหวา่ง 21,000-25,000 บาท ผลการวิเคราะห์ความส าคญัของปัจจยั 
ดา้นลกัษณะงาน ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานและความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังาน 
การตรวจเงินแผน่ดิน ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นอยูใ่นระดบัมาก  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ดา้นอายแุละรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วยบุคคลดา้นเพศ ระดบัการศึกษา 
ระยะเวลาปฏิบติังานและประเภทบุคลากรท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั ปัจจยั 
ดา้นลกัษณะงานและปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร
ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
 
ค ำส ำคัญ : ควำมผูกพันต่อองค์กร, ลักษณะงำน, คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน  
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Abstract 
 

             The study of organizational commitment of staff at the State Audit Office of the Kingdom of 
Thailand was conducted in order to study the personal factors, job characteristics and quality of work life 
related to the organizational commitment of staff at the State Audit Office of the Kingdom of Thailand. 
The samples of the study consisted of 370 staff at the State Audit Office of the Kingdom of Thailand.  
The research instrument was a questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean and standard deviation. Statistics used to analyze the hypothesis included independent 
sample t-test, One-way ANOVA and multiple liner regression. 

Results were that mostly of the sample was female, aged between 25-30, bachelor degrees, under 
5 years of working period. Most of them were government official and earning monthly income from 
21,000-25,000 baht. The findings revealed that the job characteristics, the quality of work life and  
the organizational commitment was at a high level. The results of the hypothesis testing showed that  
the personal factors in different levels of age and monthly income affected the different organizational 
commitment, while difference in gender, education, working period and personnel types did not have 
different organizational commitment. It was also found that the job characteristics and the quality of work 
life influence the organizational commitment positively at the 0.01 level of significance. 
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1. บทน า 

 บริบทและสภาพแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบนัเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการปรับตวั
ของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก และประเทศไทยก็เป็นหน่ึงในประเทศท่ีไดรั้บอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงจาก
ส่ิงเหล่านั้น ความเจริญท่ีมาอยา่งรวดเร็วส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อวิถีการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนคนไทยเป็นอยา่งมาก ท าใหป้ระชาชนเกิดความคาดหวงัท่ีจะให้รัฐบาลด าเนินการบริหารและ
พฒันาประเทศให้ขบัเคล่ือนใหก้า้วทนัโลกแห่งการเปล่ียนแปลง ดงันั้นองคก์รภาครัฐจ าเป็นตอ้งมี 
การปรับตวัและเตรียมการรองรับเพื่อใหท้นัต่อสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นโดยเช่ือมโยง 
การพฒันาในทุกมิติเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง (ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ, 2563)  

ทรัพยากรมนุษยถื์อเป็นปัจจยัส าคญัทางการบริหารปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถน าพาองคก์รไปสู่
ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้การท่ีจะไดม้าซ่ึงทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพ ประกอบกบั 
การพฒันาและการรักษาทรัพยากรมนุษยใ์หท้ างานใหก้บัองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ตลอดจนการออกจากองคก์รไปดว้ยดีนั้น ลว้นตอ้งอาศยัการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ดี ดงันั้นองคก์ร 
แต่ละแห่งจึงพยายามจูงใจให้บุคลากรอยูก่บัองคก์รนานท่ีสุด โดยการสร้างให้เกิดความผกูพนัต่อองคก์ร  
มีงานวิจยัหลายเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ร มีความเห็นตรงกนัวา่ ความผกูพนั
ของพนกังานต่อองคก์รนั้น เป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ต่อองคก์ร ซ่ึงหากองคก์รใดมีพนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อ
องคก์รสูง ก็จะส่งผลท าใหเ้กิดผลิตภาพมากกวา่ และการบริหารจดัการก็จะมีประสิทธิผลสูง เกิดปัญหา 
ต่าง ๆ นอ้ยกวา่องคก์รท่ีพนกังานส่วนใหญ่มีความผกูพนัต่อองคก์รต ่า (ทองพนัชัง่ พงษว์ารินทร์, 2563) 

ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ ด าเนินการภายใตน้โยบายและ
การก ากบัดูแลของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน โดยมีผูว้า่การตรวจเงินแผ่นดินเป็นหวัหนา้ส านกังาน 
ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ตระหนกัและเลง็เห็นถึงความส าคญัและคุณค่าของบุคลากรในฐานะ
ทรัพยากรอนัทรงคุณค่า และเป็นพลงัอนัส าคญัต่อการขบัเคล่ือนองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน จึงไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาบุคลากร โดย
ไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายการตรวจเงินแผน่ดิน (พ.ศ. 2561- 2565) ในการส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้ 
การฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และการพฒันาศกัยภาพดา้นวิชาการและประสบการณ์ของ
บุคลากรรวมทั้งปลูกฝังจิตส านึกและยกระดบัจริยธรรม ศีลธรรมของบุคลากรใหมี้คุณภาพ เพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการตรวจเงินแผน่ดิน (ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2562)  

การพฒันาบุคลากรภายในองคก์รตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะสร้างความพึงพอใจใหก้บับุคลากรซ่ึง
อาจจะมีผลต่อความส าเร็จของงาน แต่เน่ืองจากความพึงพอใจเป็นสภาวะทางอารมณ์ท่ีไม่ถาวร เกิดง่าย 
เปล่ียนแปลงเร็ว แตกต่างกบัความผกูพนัซ่ึงเป็นสภาวะทางอารมณ์ท่ีลึกซ้ึงกวา่ ก่อใหเ้กิดยากและ
เปล่ียนแปลงไดย้าก ผูว้ิจยัจึงเลง็เห็นถึงความส าคญัของความผกูพนัต่อองคก์ร และสนใจท่ีจะศึกษาวา่มีปัจจยั
ดา้นใดบา้งท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อน าผล
การศึกษาคน้ควา้ไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงการบริหารบุคลากรของฝ่ายบริหารและผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง และจะเป็นประโยชน์ ในการน ามาพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมในการเสริมสร้างความผกูพนัต่อ
องคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน อนัจะท าใหบุ้คลากรคงอยูใ่นองคก์รและท างานดว้ย
ความร่วมมืออยา่งเตม็ใจ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิต 
ในการท างานและความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะงานและปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานมี
ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน
แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงิน
แผน่ดิน 

3. ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังาน
การตรวจเงินแผน่ดิน  
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ บุคลากรส านกังาน 
การตรวจเงินแผน่ดิน จ านวน 3,940 คน (ระบบอินทราเน็ตส านกังานการตรวจเงิน แผ่นดิน, 2564) 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ผูวิ้จยัไดศึ้กษาจากตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร ดงัน้ี 
  2.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน ประเภท
บุคลากรและรายไดต้่อเดือน 
  2.2 ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ไดแ้ก่ งานมีความหลากหลายและทา้ทาย งานท่ีไดรั้บมอบหมาย
มีความส าคญั งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน งานท่ีมีการใหข้อ้มูลป้อนกลบัและความเป็นอิสระใน 
การปฏิบติังาน 
  2.3 ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน ไดแ้ก่ รายไดแ้ละผลตอบแทน สภาพแวดลอ้ม 
ในการท างาน ความกา้วหนา้และความมัน่คง สัมพนัธภาพในองคก์รและความสมดุลดา้นการท างานและ
ดา้นอ่ืน ๆ ในชีวิต 
 ตวัแปรตาม คือ ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบดว้ย 
การแสดงตนเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ความตอ้งการมีส่วนร่วมขององคก์ร และความภกัดีต่อองคก์ร  
 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ผูวิ้จยัก าหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 
เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลจากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา 
และเพื่อพฒันารูปแบบการศึกษาในหวัขอ้เร่ืองเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รอ่ืน ๆ ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐาน
ส าหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป 

2. ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีจะท าใหผู้บ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส านกังาน 
การตรวจเงินแผน่ดินไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร และทราบถึงระดบัความผกูพนัต่อ
องคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งน้ีเพื่อใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจ
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และสามารถน ามาเป็นแนวทางก าหนดนโยบายในการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลขององคก์รไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 Steers (1991) ใหค้วามหมายของค าวา่ ความผกูพนัต่อองคก์ร วา่เป็นความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่น
ของสมาชิกในองคก์ร และพฤติกรรมท่ีสมาชิกในองคก์รมีการแสดงตนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์ร 
โดยความผกูพนัต่อองคก์รมีความหมาย ใน 3 ลกัษณะ คือ 
 1. ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร โดยแสดงออกเป็นทศันคติและ
ความเช่ือท่ีมีการยอมรับ เช่ือถือและคลอ้ยตาม เป็นลกัษณะของบุคลลท่ีมีความเช่ือดา้นทศันคติเชิงบวกต่อ
องคก์ร ยนิดีและพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รอยา่งสม ่าเสมอ มีความผกูพนัอยา่ง
แทจ้ริงต่อค่านิยมและเป้าหมายขององคก์ร โดยมองวา่เป้าหมายและค่านิยมของตนเองและองคก์รไปใน
ทิศทางเดียวกนั พร้อมสนบัสนุนกิจการขององคก์รซ่ึงเป็นเป้าหมายของตนดว้ยมีความเช่ือวา่องคก์รน้ีเป็น
องคก์รท่ีดีท่ีสุดท่ีตนเองจะท างานดว้ย ภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ซ่ึงมีเกียรติและศกัด์ิศรี
ทดัเทียมกบัองคก์รอ่ืน ๆ  
 2. ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความสามารถ ความพยายามอยา่งมากเพื่อประโยชน์ขององคก์ร เป็น
ลกัษณะท่ีบุคลลากรเตม็ใจท่ีจะเสียสละอุทิศตน พร้อมท่ีจะใชส้ติปัญญาและพลงัความรู้ความสามารถ
ทั้งหมด พยายามท างานเตม็ความสามารถ เพื่อให้องคก์รประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมาย ยนิดีท่ีจะ
ช่วยเหลือและท าใหเ้กิดผลประโยชน์ต่อองคก์รในทุก ๆ ดา้น และมีความห่วงใยต่อความเป็นไปขององคก์ร 
 3. ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกขององคก์รเป็นลกัษณะท่ีบุคลากร
แสดงความตั้งใจและตอ้งการท่ีจะปฏิบติังานในองคก์รน้ีตลอดไป โดยแสดงถึงความรู้สึกรักใคร่ มีความ
จงรักภกัดีต่อองคก์ร มีความผกูพนั มีความภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององคก์ร รู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึง
ขององคก์ร และพร้อมท่ีจะบอกกบัคนอ่ืนวา่ ตนเป็นสมาชิกขององคก์ร มีการสนบัสนุนและสร้างสรรค์
องคก์รใหดี้ยิง่ขึ้น  

Allen and Mayer (1990) ศึกษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์รโดยพิจารณาวา่ความผกูพนัต่อองคก์ร
นั้นแสดงออกมาใน 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ความผกูพนัดา้นการท างานต่อไปอยา่งต่อเน่ือง ความผกูพนัดา้น
ความรู้สึก และความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานของสังคม ซ่ึงปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์รใน 
แต่ละดา้น คือ 

1. ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความผกูพนัดา้นการท างานต่อไปอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ อาย ุระยะเวลาใน 
การท างาน ความพึงพอใจในอาชีพ ความตั้งใจท่ีจะลาออก และการรับรู้โดยการเปรียบเทียบงาน ของตนกบั
งานอ่ืน ๆ 

2. ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรู้สึก คือ การรับรับรู้ลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ความมี
อิสระในการท างาน ลกัษณะเฉพาะของงาน ความส าคญัของงาน และทกัษะในการท างานท่ีหลากหลาย  
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การรู้สึกวา่องคก์รสามารถไวว้างใจได ้การรับรู้ถึงการมีส่วรร่วมในการบริหารปฏิกิริยาของผูบ้งัคบับญัชาท่ี
แสดงต่อพนกังาน  
 3. ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานทางสังคม ไดแ้ก่ ความผกูพนัต่อเพื่อนร่วมงาน  
การพึ่งพาองคก์ร การมีส่วนร่วมในการบริหาร และส่ิงท่ีไดรั้บจากการท างาน 

Greenberg and Baron (1995) ไดเ้สนอถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ 
 1. คุณลกัษณะเก่ียวกบังาน เช่น งานมีความส าคญั การไดรั้บผิดชอบสูงในการท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย งานน่าสนใจ ไดรั้บการสนบัสนุนใหก้า้วหนา้และความมีอิสระในการปฏิบติังาน 
 2. โอกาสในการเลือกงาน ในกรณีท่ีบุคลากรมีโอกาสเลือกงานอ่ืนท่ีดีกวา่ จะท าใหมี้ความยดึมัน่
ผกูพนัต ่า เป็นลกัษณะของความผกูพนัเชิงต่อเน่ือง 
 3. การตอบสนองแก่บุคลากร การวางแผนการตอบแทนในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัผลประโยชน์ของ
องคก์ร จะช่วยเสริมสร้างความผกูพนัต่อองคก์รรวมทั้งเกิดเป็นความรู้สึกท่ีดี หากไดรั้บการปฏิบติัอยา่ง 
เท่าเทียม ยติุธรรม สุภาพ และใหเ้กียรติซ่ึงจะเป็นอีกแนวทางในการเพิ่มความผกูพนัต่อองคก์ร  
 4. การปฏิบติัขององคก์รต่อบุคลากรท่ีเขา้มาใหม่ หมายถึง การท่ีบุคลากรไดรั้บการปฏิบติัอยา่ง
เหมาะสมเม่ือแรกเขา้สู่องคก์ร สามารถเขา้ใจเป้าหมายขององคก์รอยา่งชดัเจน ไดรั้บการส่ือสารท่ีดีและ 
หากองคก์รลงทุนดว้ยการตอบแทนท่ีคุม้ค่าแก่บุคลากรจะท าใหบุ้คลากรตอบแทนดว้ยการทุ่มเทพลงัใน 
การท างานเพื่อองคก์ร 
 

3. วิธีการศึกษา 
การศึกษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นการวิจยั 

เชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยั 
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ บุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน  
3,940 คน โดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane, 1976) ในการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยก าหนดความ 
คลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 370 คน โดยใชว้ิธีการ
สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) และก าหนดสัดส่วน (quota sampling) ตาม
ประเภทของบุคลากร จากนั้นจะใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (non-probability sampling) 
ดว้ยการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (accidental sampling) 
 2. ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน ประเภทบุคลากรและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
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  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ประกอบดว้ย งานมีความ
หลากหลายและทา้ทาย งานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความส าคญั งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน งานท่ีมี 
การใหข้อ้มูลป้อนกลบัและความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน  
  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบดว้ย รายได้
และผลตอบแทน สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความกา้วหนา้และความมัน่คง สัมพนัธภาพในองคก์ร และ
ความสมดุลดา้นการท างานและดา้นอ่ืน ๆ ในชีวิต  
  ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงิน
แผน่ดิน ประกอบดว้ย การแสดงตนเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ความตอ้งการมีส่วนร่วมขององคก์รและ 
ความภกัดีต่อองคก์ร  
  ส่วนท่ี 5 เป็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  

3. ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามจ านวน 370 ชุด มาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการ
ทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (percentage)  
การแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ส าหรับ 
การทดสอบสมมติฐานผูว้ิจยัใช ้สถิติ t-test การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว  
(One-way ANOVA) การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชส้ถิติ LSD และการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิง
เส้นตรง (multiple liner regression) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
สรุปผลการศึกษา 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 25-30 ปี มากท่ีสุด รองลงมามีอายุ
ระหวา่ง 31-35 ปี และระหวา่ง 36-40 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี รองลงมาจบการศึกษาสูงกวา่ 
ปริญญาตรีขึ้นไปและต ่ากวา่ปริญญาตรี ตามล าดบั มีระยะเวลาปฏิบติังาน ต ่ากวา่ 5 ปี รองลงมามีระยะเวลา
การปฏิบติังาน 5-10 ปี และ 16-20 ปี ตามล าดบั ประเภทบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดเป็น
ขา้ราชการ รองลงมาเป็นพนกังานสมทบการตรวจเงินแผ่นดิน และลูกจา้งประจ าลูกจา้งชัว่คราว ซ่ึงเป็น 
ไปตามการก าหนดขนาดตามสัดส่วนประเภทของบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมาก มีรายไดเ้ฉล่ีย 
ต่อเดือน ระหวา่ง 21,000-25,000 บาท รองลงมา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 25,001-30,000 และ รายได ้
ต ่ากวา่ 21,000 บาท ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ระดบัความเห็นของปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ของบุคลากรส านกังานการตรวจเงิน
แผน่ดิน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะงานโดยภาพรวมและ 
ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ 
ดา้นงานท่ีมีความหลากหลายและทา้ทาย ดา้นงานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความส าคญั ดา้นความเป็นอิสระใน
การปฏิบติังาน และดา้นงานท่ีมีการใหข้อ้มูลป้อนกลบั  
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ผลการวิเคราะห์ระดบัความเห็นของปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน ของบุคลากรส านกังาน
การตรวจเงินแผน่ดิน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตใน 
การท างาน โดยภาพรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นสัมพนัธภาพในองคก์ร มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คง ดา้นความสมดุลดา้นการท างานและดา้นอ่ืน ๆ ในชีวิต 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทน  
 ผลการวิเคราะห์ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ผูต้อบ
แบบสอบถามมีระดบัความเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร ของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
โดยภาพรวมและรายดา้นในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบั ดงัน้ี การแสดงตนเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ดา้น
ความตอ้งการมีส่วนร่วมในองคก์ร และดา้นความภกัดีต่อองคก์ร  

ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมี 
ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินแตกต่างกนั ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยั
ส่วนบุคคลของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ดา้นเพศ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน 
ประเภทบุคลากร ท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นอาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนั
ต่อองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จึงไดท้ดสอบรายคู่ดว้ยวิธี LSD  
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัดา้นลกัษณะงานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังาน
การตรวจเงินแผน่ดิน ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัทางดา้นลกัษณะงานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ
บุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินในภาพรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการศึกษาดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 2 เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียด พบวา่ ปัจจยัทางดา้นลกัษณะงาน ดา้นงานท่ี
ไดรั้บมอบหมายมีความส าคญั ดา้นงานท่ีมีการใหข้อ้มูลป้อนกลบั และดา้นความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน 
มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.01 โดยมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ืองานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความส าคญั งานท่ีมีการให้
ขอ้มูลป้อนกลบัและความเป็นอิสระในการปฏิบติังานเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลใหค้วามผกูพนัต่อองคก์รของ
บุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินเพิ่มสูงขึ้นตามไปดว้ย เม่ือพิจารณารายดา้น จะเห็นไดว้า่ ปัจจยั
ทางดา้นลกัษณะงาน ดา้นงานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความส าคญัมีผลมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความเป็น
อิสระในการปฏิบติังาน และดา้นงานท่ีมีการใหข้อ้มูลป้อนกลบั ตามล าดบั ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์สามารถ
อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของทศันคติโดยรวมไดร้้อยละ 54 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ
บุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัทางดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน มี
อิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ในภาพรวม อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.01 ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 3 เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียด พบวา่ 
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ปัจจยัทางดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คง ดา้นสัมพนัธภาพในองคก์ร มี
อิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกนั กล่าวคือ เม่ือคุณภาพชีวิตดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คง ดา้นสัมพนัธภาพในองคก์รเพิ่มสูงขึ้น 
จะส่งผลใหค้วามผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินเพิ่มสูงขึ้นตามไปดว้ย เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงมีอิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้น
สัมพนัธภาพในองคก์ร ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงของทศันคติโดยรวมได ้
ร้อยละ 41 
 
การอภิปรายผล 

 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 25-30 
ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีระยะเวลาปฏิบติังาน ต ่ากวา่ 5 ปี โดยบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามเกือบ
ทั้งหมดเป็นขา้ราชการ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระหวา่ง 21,000-25,000 บาท ผลการศึกษามีความสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ โชติรส คนรักษา (2558) ศึกษาเก่ียวกบั ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการท างานกบั
ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานระดบัปฏิบติัการธนาคารออมสิน ภาค 8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 25-30 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งพนกังานระดบั 7 
ระยะเวลาการท างานระหวา่ง 1-5 ปี และมีอตัราเงินเดือนท่ีไดรั้บระหวา่ง 15,000-25,000 บาท ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะบุคลากรของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
อายกุารท างานไม่มากนกั เน่ืองมาจากอตัราการบรรจุใหม่ค่อนขา้งสูง ท าใหร้ายไดต้่อเดือนเป็นไปตามอายุ
งานท่ีเพิ่งบรรจุ และบุคลากรเกือบทั้งหมดเป็นขา้ราชการ 
 ผลการวิเคราะห์ระดบัความเห็นของปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะงานโดยภาพรวมในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีระดบั
ความเห็นอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด โดยดา้นงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา 
ไดแ้ก่ ดา้นงานท่ีมีความหลากหลายและทา้ทาย ดา้นงานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความส าคญั ดา้นความเป็น
อิสระในการปฏิบติังาน และดา้นงานท่ีมีการใหข้อ้มูลป้อนกลบั ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นวา่บุคลากร
ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทางดา้นลกัษณะงานเป็นอยา่งมาก โดยให้ 
ความสนใจกบังานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ท่ีมีการติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงานหรือบุคคล 
ต่างหน่วยงาน และสนใจงานท่ีมีลกัษณะงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถหลายดา้นเป็นพิเศษ สนใจงาน 
ท่ีมีความทา้ทาย ซ่ึงจะเป็นแรงกระตุน้และส่ิงจูงใจท่ีดี ท าใหไ้ม่รู้สึกเบ่ือหน่ายและตอ้งการปฏิบติังานให้
ส าเร็จตามเป้าหมาย ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของ Steers (1983) ซ่ึงไดน้ าเสนอเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นลกัษณะงาน 
ดา้นงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนวา่ ในการมีสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืน การไดมี้โอกาสสัมพนัธ์
กบับุคคลทัว่ไป มีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ก่อใหเ้กิดความหลากหลาย
น าไปสู่การพฒันาตนเองและพฒันาในงานดว้ย และเม่ือบุคลากรมีความรู้สึกวา่งานนั้นมีความทา้ทายสูง  
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จะพยายามพิสูจน์ความสามารถของตนโดยใชค้วามรู้ ความสามารถทางสติปัญญา และความคิดสร้างสรรคท่ี์
มีอยา่งเตม็ท่ีเพื่อผลส าเร็จในงาน ส่วนลกัษณะของงานท่ีมีความหลากหลายจะท าใหไ้ม่เบ่ือหน่ายใน 
การท างาน ลกัษณะงานไม่จ าเจ และเป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามพยายาม ความสามารถหลายดา้นซ่ึงกระตุน้ให้
บุคลากรสนใจในงาน ผลการศึกษาขา้งตน้สอดคลอ้งกบั ศรีสุนนัท ์วฒันา (2559) ศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังาน บริษทั เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ ากดั ผลการวิเคราะห์ดา้นลกัษณะ
งาน พบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น งานมีความ
ชดัเจน งานท่ีมีความหลากหลายและงานมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุด  
 ผลการวิเคราะห์ระดบัความเห็นของปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน ของบุคลากรส านกังาน
การตรวจเงินแผน่ดิน ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานโดย
ภาพรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นสัมพนัธภาพในองคก์ร มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้น
ความกา้วหนา้และความมัน่คง ดา้นความสมดุลดา้นการท างานและดา้นอ่ืน ๆ ในชีวิต ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ในการท างาน และดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทน ตามล าดบัแสดงใหเ้ห็นวา่บุคลากรส านกังานการตรวจเงิน
แผน่ดินให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานทั้ง 5 ดา้น ซ่ึงเป็นไปตามนิยามท่ี สถาบนั
ส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (2562) กล่าววา่ คุณภาพชีวิตใน 
การท างาน (quality of work life) มีความส าคญัอยา่งยิง่ในการท างานปัจจุบนั เพราะคนเป็นทรัพยากรท่ี
ส าคญั เป็นตน้ทุนทางสังคมท่ีมีคุณค่า ในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ตอ้งเขา้สู่ระบบการท างาน ตอ้งท างานเพื่อให้
ชีวิตด ารงอยูไ่ดแ้ละตอบสนองความตอ้งการพื้นฐาน เม่ือคนตอ้งท างานในท่ีท างานเป็นส่วนใหญ่ จึงควรมี
สภาวะท่ีเหมาะสม ท าใหเ้กิดความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้สึกมัน่คงทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะ
ทางอารมณ์ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทางจิตใจ คุณภาพชีวิตการท างานมีผลต่อการท างานมาก 
กล่าวคือ ท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่องาน และท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีต่อ
องคก์ร นอกจากน้ียงัช่วยส่งเสริมในเร่ืองสุขภาพจิตช่วยใหเ้จริญกา้วหนา้ มีการพฒันาตนเองใหเ้ป็นบุคคลท่ี
มีคุณภาพขององคก์ร และยงัช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบติัเหตุ และส่งเสริมใหไ้ดผ้ลผลิต
และการบริการท่ีดี ทั้งคุณภาพและปริมาณ ผลการศึกษาดงักล่าว สอดคลอ้งกบั โชติรส คนรักษา (2558)  
ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการธนาคารออมสิน ภาค 8 ซ่ึงพบวา่ ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้น  
 ผลการวิเคราะห์ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ผูต้อบ
แบบสอบถามมีระดบัความเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อ โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย
เรียงตามล าดบั ดงัน้ี การแสดงตนเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ดา้นความตอ้งการมีส่วนร่วมในองคก์ร ดา้น
ความภกัดีต่อองคก์ร สามารถอธิบายไดว้า่ บุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน มีการแสดงตนเป็นส่วน
หน่ึงขององคก์ร มีความภูมิใจในองคก์รและการยอมรับเป้าหมายขององคก์ร รู้สึกเห็นดว้ยกบัเป้าหมายและ
ค่านิยมท่ีองคก์รก าหนดไว ้โดยแสดงออกเป็นทศันคติและความเช่ือท่ีมีการยอมรับ พร้อมสนบัสนุนภารกิจ
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ขององคก์รดว้ยความภาคภูมิใจ มีความตอ้งการมีส่วนร่วมในองคก์ร ตั้งใจปฏิบติังานเพื่อความกา้วหนา้ของ
องคก์ร นอกจากน้ียงัมีความภกัดีต่อองคก์ร ความปรารถนาในการคงไวซ่ึ้งการเป็นสมาชิกภาพขององคก์ร
ตลอดไป ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีของ Proter, Steer, Mowday and Boulion (1974) ท่ีไดก้ล่าวถึงความผกูพนัต่อ
องคก์รวา่ คือ ความแขง็แกร่งของการแสดงตวัและการทุ่มเทใหก้บัองคก์ร ซ่ึงจะแสดงออกมาในรูปแบบของ
ความศรัทธา ยอมรับในเป้าหมาย และคุณค่าขององคก์ร การใชพ้ลงัอยา่งเตม็ความสามารถในการปฏิบติังาน
ใหก้บัองคก์ร และความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ียงัคงเป็นสมาชิกขององคก์ร และเป็นไปตามทฤษฎีของ 
Buchanan (1974) ท่ีไดก้ล่าวถึงความผกูพนัขององคก์รไว่วา่ เป็นความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนั ท่ีมีต่อเป้าหมาย
และค่านิยมขององคก์ร รวมทั้งการปฏิบติังานตามบทบาทของตนเอง เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร ซ่ึง
ความผกูพนัขององคก์รประกอบดว้ย ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์ร โดยการเต็มใจท่ีจะปฏิบติั
ยอมรับในค่านิยมและวตัถุประสงคข์ององคก์ร และถือเสมือนหน่ึงวา่เป็นของตนเช่นกนั การเขา้มามี 
ส่วนร่วมในองคก์ร คือ การเขา้มามีส่วนร่วมกิจกรรมขององคก์รตามบทบาทของตน และความจงรักภกัดี 
ต่อองคก์ร 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากร
ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ดา้นเพศ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน ประเภทบุคลากร ท่ีแตกต่าง
กนั มีความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นอาย ุและ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินท่ี
แตกต่างกนั จึงสรุปไดว้า่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังาน 
การตรวจเงินแผน่ดิน ไดแ้ก่ อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ บุคลากรท่ีมีอายมุากจะมี 
ความผกูพนัต่อองคก์รสูงกวา่ผูท่ี้มีอายนุอ้ย โดยผูท่ี้มีอายมุากจะมีความคุน้เคยกบัสภาวะแวดลอ้มขององคก์ร 
อีกทั้งอายยุงัเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล ซ่ึงบุคคลท่ีมีอายมุากกวา่ จะมีความคิด การตดัสินใจและ
ความรอบคอบในการกระท าต่าง ๆ ท่ีมากกวา่บุคคลท่ีมีอายนุอ้ย และยิง่อายมุากขึ้นก็จะพบวา่สมาชิกองคก์ร
จะมีความผกูพนัต่อองคก์รมากขึ้น ดว้ยเหตุผลหลายอยา่ง เช่น เงินเดือนจ านวนมากท่ีเพิ่มขึ้น ความหวงัท่ีจะ
ไดรั้บเงินตอบแทนพิเศษ เงินบ าเหน็จ บ านาญ ถา้ท างานจนเกษียณอายรุาชการ และการไดรั้บต าแหน่งหนา้ท่ี
ท่ีดีขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีจะเพิ่มมากขึ้น จึงไม่มีความตอ้งการท่ีจะ
โยกยา้ยองคก์รหรือเปล่ียนงานใหม่นั้นเอง 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัทางดา้นลกัษณะงานมี
อิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินในภาพรวม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ผลการศึกษาดงักล่าว สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Allen and Mayer (1990) ท่ีเก่ียวกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์รโดยพิจารณาวา่ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรู้สึก คือ การรับรับรู้
ลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ความมีอิสระในการท างาน ลกัษณะเฉพาะของงาน ความส าคญัของงาน และทกัษะใน
การท างานท่ีหลากหลาย การรู้สึกวา่องคก์รสามารถไวว้างใจได ้การรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
ปฏิกิริยาของผูบ้งัคบับญัชาท่ีแสดงต่อพนกังาน เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียด พบวา่ ปัจจยัทางดา้นลกัษณะ
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งาน ดา้นงานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความส าคญั ดา้นงานท่ีมีการใหข้อ้มูลป้อนกลบั และดา้นความเป็นอิสระ 
ในการปฏิบติังาน มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผน่ดิน โดยมี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั ส่วนงานท่ีมีความหลากหลายและทา้ทาย งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบั
บุคคลอ่ืน ไม่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินโดยมีความเห็น
ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ เม่ือบุคลากรไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีความส าคญั จะท าให้
ผูป้ฏิบติังานนั้นรู้สึกวา่ตนไดเ้ป็นคนส าคญัในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะแสดงออกถึงศกัยภาพในการท างาน มี
ความรู้สึกอยากปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย และถา้หากงานนั้นมีอิสระในการคิด และการท างาน ก็
ยอ่มจะก่อใหเ้กิดความรู้สึกสบายใจ ไม่กดดนัตวัเองมากเกินไป จึงมีความรู้สึกตอ้งการจะทุ่มเทก าลงั
ความสามารถเพื่อท าประโยชน์แก่องคก์ร และการท่ีบุคลากรไดทุ้่มเทก าลงักายและสติปัญญา ความสามารถ
ของตนในการท างานใหก้บัองคก์รแลว้ ยอ่มท่ีจะตอ้งไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัมาเพื่อเป็นการประเมินความรู้
ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน ส่งผลใหเ้กิดความภาคภูมิใจในตนเอง และก่อให้เกิดความผกูพนัต่อองคก์ร 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัทางดา้นคุณภาพชีวิตใน
การท างาน มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ในภาพรวม
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ผลการศึกษา สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Walton (1973) ท่ีกล่าววา่ การมี
คุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีท าใหพ้นกังานมีความพึงพอใจในงานก่อใหเ้กิดเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานทั้ง
ยงัส่งผลต่อความผกูพนัและจงรักภกัดีต่อองคก์าร เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียด พบวา่ ปัจจยัทางดา้นคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คง ดา้นสัมพนัธภาพในองคก์ร มีอิทธิพลต่อความผกูพนั
ต่อองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวคือ เม่ือคุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้น
ความกา้วหนา้และความมัน่คง ดา้นสัมพนัธภาพในองคก์รเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลใหค้วามผกูพนัต่อองคก์รของ
บุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินเพิ่มสูงขึ้นตามไปดว้ย ส่วนดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทน ดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างาน และดา้นความสมดุลดา้นการท างานและดา้นอ่ืน ๆ ในชีวิต ไม่มีอิทธิพลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินโดยมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั จึง
สรุปไดว้า่ ปัจจยัทางดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คง ดา้นสัมพนัธภาพใน
องคก์ร มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
องคก์รไม่ใช่ระบบการท างานแบบคนเดียว แต่เป็นการร่วมมือกนัท างานหลายคน เม่ือมีบุคลากรอยูร่วมกนั
เป็นจ านวนมากยอ่มเกิดปัญหามากมาย เพราะบุคคลแต่ละคนนั้นต่างก็มีความแตกต่างกนั ดงันั้นการสร้าง
บรรยากาศท่ีดีในการท างาน เพื่อใหเ้กิดความรักความสามคัคีท่ีดีในหมู่คณะ มีการแลกเปล่ียนความรู้ 
ความคิดและวิสัยทศัน์ซ่ึงกนัและกนัดว้ยความเขา้ใจ เห็นอกเห็นใจและสามารถยอมรับความคิดเห็น หรือ 
ขอ้แตกต่างระหวา่งตนเองและผูอ่ื้น ถือไดว้า่เป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีท าใหง้านเกิดความราบร่ืน 
ก่อใหเ้กิดความรักสามคัคีของสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงจะส่งผลใหบุ้คลากรเกิดความผกูพนัต่อองคก์ร ท าใหเ้กิด
การพฒันาตนเองและยงัพฒันาผลงานไดอ้ยา่งมีคุณค่ามากยิง่ขึ้น นอกจากความสัมพนัธ์อนัดีในองคก์รแลว้ 
บุคลากรยงัมีความตอ้งการพฒันาตนเองอยูเ่สมอทั้งในดา้นความรู้ และทกัษะในการปฏิบติังานเพื่อสร้าง
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ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานของตนเอง และการท่ีองค์กรสามารถท าใหบุ้คลากรเห็นวา่เขามีโอกาส
ท างานไปสู่จุดหมายนั้นได ้จะท าใหผู้ป้ฏิบติังานมีความผูกพนัต่อองคก์รมากขึ้นไปอีกนั้นเอง  
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 ผูว้ิจยัขอสรุปขอ้เสนอแนะเพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดน้ าผลการศึกษาวิจยัไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงต่อไป  
 1. ความกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน เป็นปัจจยัท่ีบุคลากรมีระดบัความเห็นว่า เป็นส่ิง 
ท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รมากท่ีสุด ดงันั้น หน่วยงานควรมีการส่งเสริมใหเ้กิดความกา้วหนา้ใน 
การปฏิบติังาน เช่น การส่งเสริมการอบรม สัมมนา การประชุม ท่ีเพิ่มความรู้ความสามารถในการท างาน 
ใหท้ัว่ถึงทุกระดบัของบุคลากร ซ่ึงส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน มีการตระหนกัถึงความส าคญัน้ี จึงมี 
การส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรเขา้ร่วมอบรมสัมมนา แต่อาจยงัไม่ทัว่ถึงและครอบคลุมบุคลากร
ทั้งหมด หากมีการส ารวจบุคลากรเพื่อเขา้ร่วมการพฒันาความรู้อยา่งสม ่าเสมอก็จะดียิง่ขึ้น เพื่อใหบุ้คลากร
ทุกคน มีการพฒันาตนเอง ท าใหเ้กิดความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการท างานส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกผกูพนักบั
องคก์ร ทั้งยงัสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บมาใชใ้นการท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดและเกิดประโยชน์
อนัสูงสุดแก่องคก์รดว้ย 
 2. ดา้นสัมพนัธภาพในองคก์ร องคก์รควรจะส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกนัของบุคลากรใหม้ากขึ้น 
เพื่อใหบุ้คลากรในองคก์ร มีความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียว เป็นทีมเดียวกนั เพื่อลดการแบ่งพรรคแบ่งพวก และ
หล่อหลอมใหบุ้คลากรมีความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกนั ท างานควรเป็นรูปแบบเป็นทีมมากกวา่งานบุคคล 
รวมทั้งสร้างรูปแบบการท างานท่ีใหบุ้คลากรรู้สึกไดรั้บการปฏิบติัท่ีเสมอภาคเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะเป็นสาย
ตรวจสอบหรือสายสนบัสนุน 
 3. ควรจดัใหมี้การประชุมในแต่ละกลุ่ม รายงานถึงปัญหาและค าติชม ใหก้บับุคลากรไดรั้บทราบ 
อยูเ่สมอ เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน รวมถึงหาวิธีการแกปั้ญหาขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น เพื่อ
ไม่ใหเ้กิดขึ้นซ ้า และผูอ้าวุโสควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของเด็กรุ่นใหม่มากขึ้นเพราะการยอมรับ 
ความคิดเห็นอยา่งแทจ้ริง จะช่วยใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดีในองคก์รและองคก์รเกิดการพฒันา 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

จากผลสรุปการศึกษา ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับการศึกษาวิจยัใน คร้ังต่อไป 
ดงัน้ี  

1. งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงิน
แผน่ดิน ท่ีมีการศึกษาตวัแปรเพียงบางส่วนเท่านั้น อาจไม่ครอบคลุมกบัปัญหาท่ีแทจ้ริง ควรมีการศึกษา
ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างาน ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุน ปัจจยัดา้น 
การบริหารองคก์ร ทั้งน้ี เพื่อใหก้รอบแนวคิดในการศึกษาเร่ืองน้ีมีความกวา้งขวางและครอบคลุมมากยิง่ขึ้น 
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2. ควรศึกษาความคิดเห็นเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รในแต่ละส่วนงาน ตามโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการภายใน เช่น ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินส่วนกลาง หรือส่วน
ภูมิภาค เพื่อศึกษาวา่ปัจจยัใดท่ีส่งผลและมีความสัมพนัธ์ตอ่ความผกูพนัต่อองคก์รท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
หรือแตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร เพื่อน าผลท่ีไดม้าเสริมสร้างความผกูพนัต่อส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภาพรวมต่อไป 

3. งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รเพียงช่วงเวลาหน่ึงเท่านั้น ดงันั้นควรท าการศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากระดบัความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรในดา้นต่าง ๆ มีโอกาสจะ
เปล่ียนแปลงไป อาจส่งผลใหค้วามผกูพนัต่อองคก์รเปล่ียนแปลงไปดว้ย ดงันั้นการท าวิจยัอยา่งต่อเน่ืองจะ
ช่วยใหส้ านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน สามารถหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไดท้นัต่อสถานการณ์ 
ในอนาคตท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปได ้
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