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บทคัดย่อ 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัด
ส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต (2) เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากร
พื้นที่ภูเก็ต จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะงาน และปัจจัยความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้คือ บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นทีภู่เก็ต จ านวน 141 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test  
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่                     
โดยใช้วิธีของ LSD  และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)   
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ให้ระดับความคิดเห็น
ต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ที่มี            
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่ต่างกัน                     
บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร
ต่างกัน ปัจจัยลักษณะงาน ด้านความท้าทายในการท างาน ปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน            
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งได้ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต 
 
ค าส าคัญ : ความผูกพันต่อองค์กร ; ส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต  
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ABSTRACT 
This research study aims to (1) to study the organizational commitment of personnel 

under the Phuket Area Revenue Office ( 2)  to study the organization engagement of 
personnel under the Phuket Area Revenue Office. Classified by personal factors (3) to study 
factors of work.  And operational satisfaction factors affecting organizational engagement of 
personnel under the Phuket Area Revenue Office. 

The sample used in this research was 141 personnel under the Phuket Area Revenue 
Office, using questionnaires as a tool for data collection. The statistics used in the descriptive 
analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation.  The hypothesis was 
tested for comparison using t- test statistics, one- way ANOVA statistic, if differences were 
found, they were compared individually by means of LSD and multiple regression statistics. 

The results of hypothesis testing showed that Personnel under the Phuket Area 
Revenue Office Provide the highest level of opinion on overall organizational engagement. 
Personnel under the Phuket Area Revenue Office with different gender, age, education level, 
status, average monthly income, have no different ties to the organization. Personnel under 
the Phuket Area Revenue Office With different operational periods Have different ties to the 
organization.  Job character factors Work challenges Operational satisfaction factor Working 
environment And the feeling that the organization is dependable Affect corporate 
engagement of personnel under the Phuket Area Revenue Office. 

 
Key words: Organization Commitment ;  Phuket Area Revenue Office 
 
บทน า 

การปฏิบัติงานของแต่ละองค์กรในทุกวันนี้ เราปฏิเสธไม่ได้ว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีค่า
ที่สุดขององค์กร บุคลากรเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน และสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันขององค์กรเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ หากบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพก็จะสามารถสร้างคุณค่าอันมหาศาลให้แก่องค์กรได้ นโยบายการบริหารงานบุคคลทั่วไป 
จึงเน้นให้บุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กร โดยองค์กรจะต้องตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน                   
เช่น เงินเดือน สวัสดิการ การมีส่วนร่วมในการท างาน เป็นต้น แต่สิ่งที่ส าคัญยิ่งกว่าความพึงพอใจ คือ                
ความผูกพันต่อองค์กร (ลลิตา จันทร์งาม, 2559) 

ความผูกพันต่อองค์กรเป็นตัวชี้วัดที่ดีที่แสดงถึงความมีประสิทธิภาพขององค์กร การที่บุคลากรขาด
ความผูกพันต่อองค์กรจะส่งผลให้บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน ก่อให้เกิดการละเลยเพิกเฉย
ต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อองค์กรจนกระทั่งลาออกจากองค์กรไปในที่สุด ความผูกพันต่อองค์กรสามารถลดการ
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ลาออกของบุคลากรได้ เป็นการลดปัญหาการสูญเสียบุคลากรที่ดีมีความรู้ความช านาญในการท างาน           
การลาออกของบุคลากรท าให้องค์กรมีต้นทุนจากการลาออกของบุคลากร คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงซึ่ง
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการสรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรที่รับเข้ามาใหม่ เพื่อให้ท างาน
แทนบุคลากรเดิมที่ลาออกไปได้ และต้นทุนทางอ้อมคือ ผลกระทบของผลผลิตหรือประสิทธิภาพขององค์กร
ก็จะลดลงไปช่วงหนึ่ง เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอต่อกระบวนการท างาน หากองค์กรสามารถท าให้บุคลากร
มีความผูกพันต่อองค์กรได้มากเท่าใด ก็จะส่งผลให้บุคลากรมีความปรารถนาที่จะอยู่เป็นสมาชิกขององค์กร
ต่อไปนานเท่านาน และพร้อมที่จะทุ่มเทความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ สร้างผลงานที่น่า
พึงพอใจ อัตราการขาดงานลดลง มีทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วม
ในทุกกิจกรรมขององค์กร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นแนวทางเดียวกันกับเป้าหมายขององค์กร (Steers, 1977 
อ้างใน ปรารถนา หลีกภัย, 2563)                  

จากความส าคัญของความผูกพันต่อองค์กรที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาเก่ียวกับ 
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะสามารถ
น าไปใช้ประโยชนใ์นการเสริมสร้างและเพิ่มพูนให้บุคลากรสังกัดส านกังานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต มีความผูกพัน
ต่อองค์กรมากขึ้น ซึ่งจะยึดเหนี่ยวท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจที่จะท างานกับองค์กรต่อไป รวมถึงสามารถ
น าผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรต่าง ๆ ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต 
2.  เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต จ าแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล  
3.  เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะงาน และปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ที่มีผลต่อความผูกพัน

ต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต  
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 1. ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต            
จ านวน 217 คน (ส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต,ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยจ านวน 141 คน  

2. ด้านเนื้อหา คือ เป็นการศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่
ภูเก็ต โดยมุ่งหมายวิจัยความผูกพันต่อองค์กร 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมาย และค่านิยม
ขององค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์กร และด้านความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร   
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต แบ่งเป็น 

ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านสถานภาพ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และด้านระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ปัจจัยลักษณะงานของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต แบ่งเป็น ด้านความท้าทาย
ในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และด้านความมีอิสระในการท างาน ปัจจัยความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต แบ่งเป็น ด้านค่าตอบแทนที่ได้รับ             
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา ด้านความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อ
องค์กร และด้านความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งได้  

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต 
แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเท
ความพยายามเพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์กร และด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิก
ขององค์กร   
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. เพื่อให้ทราบถึงความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต 
2. เพื่อให้ทราบถึงความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต จ าแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน  

3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยลักษณะงาน และปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
          จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้แยกความผูกพันต่อองค์กรออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
ด้านความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร 

ชญานุช วุฒิศักดิ์ (2563) กล่าวว่า ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 
หมายถึง การยอมรับในค่านิยม เป้าหมาย ตลอดจนวัตถุประสงค์ขององค์การของบุคลากรของหน่วยงาน   
ต่าง ๆ ที่ท างานว่าเป็นไปในทางเดียวกันกับตน  

Mowday, Steers, & Porter (1982 อ้างใน ชญานุช วุฒิศักดิ์ , 2563) กล่าวว่า ความเชื่อและ
ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ หมายถึง ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่แสดงตนเป็นหนึ่งเดียวกับ 
องค์การที่มีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกองค์การคนอ่ืน ๆ และเต็มใจที่จะอุทิศก าลังกายและก าลังใจ              
เพื่อปฏิบัติภารกิจขององค์การ เป็นความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน  

จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อมั่น
ยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร หมายถึง การมีความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมของ
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ส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ภาคภูมิใจเมื่อ            
มีคนชื่นชมส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต และมักจะชี้แจงข้อเท็จจริงแทนส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต             
เมื่อผู้อื่นเข้าใจผิด 
ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่องค์กร 

ชญานุช วุฒิศักดิ์ (2563) กล่าวว่า ความเต็มอกเต็มใจที่ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะท างานเพื่อ
องค์การ หมายถึง การแสดงออกถึงความพยายามอย่างเต็มที่ เต็มใจ อุทิศแรงกาย แรงใจ สติปัญญา ในการ
ท างานที่ดี ใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อตอบสนองหรือมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การโดยมุ่งหวังให้งานที่ปฏิบตัิ
ประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพ  

Mowday, Steers, & Porter (1982 อ้างใน ชญานุช วุฒิศักดิ์, 2563) กล่าวว่า ความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทความพยายามที่จะปฏิบัตงิานเพื่อองค์การ หมายถึง การที่บุคลากรจะต้องเต็มใจที่จะอุทิศตน โดยทุ่มเท
ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์กร หมายถึง เมื่อได้รับมอบหมายงานจะท างานนั้นอย่างเต็มที่  
เมื่อปฏิบัติงานไม่ส าเร็จ ยินดีจะสละเวลามาปฏิบัติงานให้ส าเร็จ พยายามช่วยเหลือส านักงานสรรพากร             
พื้นที่ภูเก็ตในทุก ๆ เรื่องที่ตนเองมีความสามารถ สมัครในที่จะท าสิ่งอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากงานประจ าเพื่อ
ประโยชน์ของส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต 
ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร 

ชญานุช วุฒิศักดิ์ (2563) กล่าวว่า ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาสมาชิกภาพของ
องค์การไว้ หมายถึง การยึดมั่นในองค์การของบุคลากรของหน่วยงานและปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกของ
องค์การต่อไป 

Mowday, Steers, & Porter (1982 อ้างในชญานุช วุฒิศักดิ์ , 2563) กล่าวว่า ความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ หมายถึง ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติที่ต้องการจะอยู่ใน
องค์การเพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยมีความปรารถนา อย่างยิ่งที่ไม่ต้องการออกจากองค์การ
ที่ตนปฏิบัติงานอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเพราะมีแรงจูงใจในด้านใดเป็นลักษณะความตั้งใจของพนักงานที่จะใช้ความ
พยายามอย่างเต็มที่ ในการกระท าเพื่อประโยชน์ต่อองค์การ มีความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์การตลอดไป  

จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร หมายถึง มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นสมาชิกที่
ดีของส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ภูมิใจที่ได้ท างานในส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต  ไม่คิดว่าจะลาออก
จากส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต แม้ว่าจะมีโอกาสไปท างานที่อื่น การตัดสินใจท างานที่ส านักงานสรรพากร
พื้นที่ภูเก็ตเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในการท างาน 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ชญานุช วุฒิศักดิ์ (2563) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กร และปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ

องค์กรของบุคลากร ประกอบด้วย ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างาน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากบุคลากรที่ท างานในส่วนงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในธุรกิจค้าปลีกมรกต จ านวน 460 คน ได้แบบสอบถามที่เป็นฉบับสมบูรณ์ จ านวน 420 คน             
คิดเป็นร้อยละ 91.30 จากจ านวนประชากรทั้งหมด สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย               
ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบ (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอย เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
      เทียนศรี บางม่วงงาม (2562) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรที่ผ่านโครงการอบรมวิศวกรใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ผ่านโครงการอบรมวิศวกรใหม่ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
ลักษณะงาน ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์การ และเพื่อ
ศึกษาระดับความสัมพันธ์ที่มีความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ผ่านโครงการอบรมวิศวกรใหม่ ใช้วิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบข้อมูล โดยใช้รูปแบบสอบถามออนไลน์ส่งให้กลุ่มประชากร จ านวน 100 คน สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ t-test, One-way ANOVA (F-test) เมื่อพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะ
ท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Sheffe’ test) เพื่อเปรียบเทียบว่าคู่ใดมีความแตกต่าง และ
Correlation Coefficient ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ลลิตา จันทร์งาม (2559) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน             
ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาศึกษาระดับความผูกพัน
ต่อองค์การและศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ของพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ กลุ่มลูกค้า               
บุคคลประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านลักษณะงาน โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้ง
นี้  ได้แก่  พนักงานนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่  กลุ่ มลูกค้าบุคคล จ านวน  287 คน                               
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ                
คือ โปรแกรม SPSS ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฐานนิยม การวิเคราะห์การหาค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน      
ทางเดียว (One-Way ANOVA) และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficients) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) และเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 
แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 
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ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภู เก็ต                          
จ านวน 217 คน (ส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต, ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564)  

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 141 คน โดยการใช้สูตรค านวณของ Yamane (1973) ที่ระดับความ                 
เชื่อมั่น 95% และค่าความคลาดเคลื่อน 5% ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (สุ่มแบบสะดวก)   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดและเปิด รายละเอียดดังนี้  
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จ านวน 6 ข้อ เป็นค าถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  
2. ปัจจัยลักษณะงานของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  ด้ านความท้าทายในการท างาน                  

ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และด้านความมีอิสระในการท างาน มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 10 ข้อ 
ปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  ด้านค่าตอบแทนที่ ได้รับ                      
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา ด้านความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อ
องค์กร และด้านความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึงได้ มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 16 ข้อ ปัจจัยเกี่ยวกับความ
ผูกพันต่อองค์กรของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร 
ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์กร และด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้า
ที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กรมีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 12 ข้อ เป็นค าถามปลายปิดในลักษณะ
ประเมินค่าความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale)  

3. ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่
ภูเก็ต มีความผูกพันธ์ต่อองค์กรมากขึ้น จ านวนข้อค าถาม 1 ข้อ เป็นค าถามในลักษณะค าถามปลายเปิดให้
ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นในการตอบได้อย่างอิสระ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. สถิติพรรณนา  (Descriptive statics) 
1.1 ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธิบาย ปัจจัยส่วน

บุคคลของกลุ่มประชากรตัวอย่าง คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

1.2. ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) กับตัวแปรที่
มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความผูกพัน
ต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต 

2. สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) 
           2.1 เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ และด้านสถานภาพ ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-Test  
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          2.2 เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ  ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และด้านระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว(One way ANOVA) หากพบความ
แตกต่างจะท าการทดสอบ เป็นรายคู่ด้วยสถิติ LSD 

           2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะงาน และปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ที่มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ                  
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 
ผลการวิจัย  
  1. ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต            
โดยภาพรวม พบว่า บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ให้ระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อ
องค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัด
ส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความเชื่อมั่นยอมรับ
เป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์กร และ
ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร   

2. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ ต  
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากร พื้นที่ภูเก็ต ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร โดยภาพรวมไม่ต่างกัน และบุคลากรสังกัด
ส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร โดยภาพรวม
ต่างกัน 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะงาน และปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต โดยภาพรวม พบว่า ปัจจัยลักษณะงาน 
ด้านความท้าทายในการท างาน ปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และ
ด้านความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งได้ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากร
พื้นที่ภูเก็ต   
 
อภิปรายผลการศึกษา  
 จากการวิจัยเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต                  
สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์การศึกษา กรอบการศึกษา แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต                  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้  

1.1 ด้านความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงาน
สรรพากรพื้นที่ภูเก็ต อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ บุคลากรสังกัดส านักงาน
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สรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ภาคภูมิใจเมื่อมีคนชื่นชมองค์กร มักจะชี้แจงข้อเท็จจริงแทนองค์กรเมื่อผู้อ่ืนเข้าใจผิด   
ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ ชญานุช วุฒิศักดิ์ (2563) ที่ได้กล่าวว่า ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์การ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ วิศรุต รัตนธรรม (2559)                      
ที่ได้กล่าวว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความยึดมั่นผูกพันองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง           
ด้านความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กรอยู่ในระดับปานกลาง 

1.2 ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์กรของบุคลากรสังกัด
ส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ บุคลากรสังกัด
ส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต เมื่อได้รับมอบหมายงานจะท างานนั้นอย่างเต็มที่เมื่อปฏิบัติงานไม่ส าเร็จยินดี
จะสละเวลามาปฏิบัติงานให้ส าเร็จ พยายามช่วยเหลือองค์กรในทุก ๆ เร่ืองที่ตนเองมีความสามารถ สมัครใจ
ที่จะท าสิ่งอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากงานประจ าเพื่อประโยชน์ขององค์กร ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ                    
ชญานุช วุฒิศักดิ์ (2563) ที่ได้กล่าวว่า ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์กร 
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ วิศรุต รัตนธรรม (2559) ได้กล่าวว่า                   
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความยึดมั่นผูกพันองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความเต็มใจที่
จะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์กรอยู่ในระดับปานกลาง 

1.3 ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กรของบุคลากรสังกัด
ส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่  บุคลากรสังกัด
ส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ภูมิใจที่ได้ท างาน
ในส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ ชญานุช วุฒิศักดิ์ (2563) ที่ได้กล่าวว่า    
ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร  ความคิดเห็นอยู่ ในระดับ                            
และไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ วิศรุต รัตนธรรม (2559) ที่ได้กล่าวว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ความยึดมั่นผูกพันองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความปรารถนาที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิก
ขององค์กร อยู่ในระดับปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.1 บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ที่มีเพศ ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร
โดยภาพรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร ทั้ง 3 ด้านไม่ต่างกัน                   
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ไม่ว่าบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต              
จะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง ก็ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ Steers                    
(1977 อ้างถึงใน ชญานุช วุฒิศักดิ์, 2563) ที่กล่าวว่า ตัวแปรที่เก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล ที่มีต่อความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การ เช่น เพศ อายุ การศึกษา ระดับต าแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติงาน สถานภาพสมรส ฯลฯ             
และไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ Cherrington (1994 อ้างถึงใน เทียนศรี ม่วงบางงาม, 2562) ที่กล่าวว่า             
เพศหญิง มีแนวโน้มผูกพันต่อองค์กรมากกว่าเพศชาย  
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2.2 บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ที่มีอายุ ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร
โดยภาพรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรทั้ง 3 ด้านไม่ต่างกัน                    
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ไม่ว่าบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตจะมีอายุ
เท่าไหร่ ก็ไม่มีผลกับความผูกพันต่อองค์กร ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ Steers (1977 อ้างถึงใน ชญานุช             
วุฒิศักดิ์, 2563) ที่กล่าวว่า ตัวแปรที่เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ เช่น 
เพศ อายุ การศึกษา ระดับต าแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติงาน สถานภาพสมรส ฯลฯ และไม่สอดคล้องกับแนวคดิ
ของ Cherrington (1994 อ้างถึงใน เทียนศรี ม่วงบางงาม, 2562) ที่กล่าวว่า ผู้ที่มีอายุน้อยมากและอายุงาน
ในองค์กรนานจะมีความผูกพันต่อองค์กรสูง  

2.3 บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความผูกพัน
ต่อองค์กรโดยภาพรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรทั้ง 3 ด้านไม่ต่างกนั 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ไม่ว่าบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตจะมี
ระดับการศึกษาใด ก็ไม่มีผลกับความผูกพันต่อองค์กร ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ Steers (1977 อ้างถึงใน 
ชญานุช วุฒิศักดิ์ , 2563) ที่ได้กล่าวว่า ตัวแปรที่เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลที่มีต่อความยึดมั่นผูกพัน             
ต่อองค์การ เช่น เพศ อายุ  การศึกษา ระดับต าแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติงาน สถานภาพสมรส ฯลฯ                    
และไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ Cherrington (1994 อ้างถึงใน เทียนศรี ม่วงบางงาม, 2562) ที่ได้กล่าวว่า              
ผู้ที่มีการศึกษาน้อยจะผูกพันต่อองค์กรมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาสูง  

2.4 บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ที่มีสถานภาพ ต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์กรโดยภาพรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความผูกพันต่อองค์กรทั้ง 3 ด้านไม่ต่างกัน  
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า  ไม่ว่าบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต              
จะมีสถานภาพโสด หรือสถานภาพสมรส ก็ไม่มีผลกับความผูกพันต่อองค์กร ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Steers (1977 อ้างถึงใน ชญานุช วุฒิศักดิ์, 2563) ที่ได้กล่าวว่า ตัวแปรที่เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลที่มีต่อ
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ เช่น เพศ อายุ การศึกษา ระดับต าแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติงาน สถานภาพ
สมรส ฯลฯ และไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ ชญานุช วุฒิศักดิ์ (2563) ที่กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของ
บุคลากร ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ  ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกัน            
จะมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน 

2.5 บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความ
ผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ด้านความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร ต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากร
พื้นที่ภูเก็ตที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท กับรายได้ตั้งแต่ 30,001 บาทขึ้นไป และบุคลากร
สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท กับรายได้ตั้งแต่ 30,001 
บาทขึ้นไป มีความแตกต่างกันในการให้ความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อมั่นยอมรับ
เป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 0.05  สอดคล้องกับแนวคิดของ Steers (1977 
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อ้างถึงใน ชญานุช วุฒิศักดิ์ , 2563) ที่ได้กล่าวว่า ตัวแปรที่เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลที่มีต่อความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การ เช่น เพศ อายุ การศึกษา ระดับต าแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติงาน สถานภาพสมรส ฯลฯ  
และสอดคล้องกับแนวคิดของ สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ที่ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชมชน ได้แก่ ตัวแปร อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสถาบัน ฯลฯ 

2.6 บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่างกัน           
มีความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ด้านความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และด้านความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 1-5 ปี กับ 11 ปีขึ้นไป  และบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 6-10 ปี กับ 11 ปีขึ้นไป มีความแตกต่างกันในการให้ความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กร            
ด้านความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ 0.05 และบุคลากรสังกัด
ส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-5 ปี กับ 11 ปีขึ้นไป มีความแตกต่างกัน         
ในการให้ความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิก
ขององค์กร ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ 0.05 สอดคล้องกับแนวคิดของ Steers (1977 อ้างถึงใน ชญานุช                     
วุฒิศักดิ์, 2563) ที่ได้กล่าวว่า ตัวแปรที่เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ เช่น 
เพศ อายุ การศึกษา ระดับต าแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติงาน สถานภาพสมรส ฯลฯ และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Cherrington (1994 อ้างถึงใน เทียนศรี ม่วงบางงาม, 2562) ที่ได้กล่าวว่า ผู้ที่มีอายุน้อยมากและ                
อายุงานในองค์กรนานจะมีความผูกพันต่อองค์กรสูง  

3.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะงาน  และปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติ ง าน                                
ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต สามรถสรุปได้ดังนี้ 

3.1 ปัจจัยลักษณะงาน ด้านความท้าท้ายในการท างาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า งานที่ต้องใช้ความรู้ 
และความสามารถในการปฏิบัติงานมากงานที่ต้องใช้ความพยายามและความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
อยู่เสมองานที่ยากแต่ต้องพยายามท างานนั้นให้ประสบผลส าเร็จ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร สอดคล้อง
กับแนวคิดของ เทียนศรี ม่วงบางงาม (2562) ที่ได้กล่าวว่า ปัจจัยด้านลักษณะงาน ด้านความท้าทาย            
มีความสัมพันธ์กันและมีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของ Porter and Steers 
(1983 อ้างถึงใน ชญานุช วุฒิศักดิ์, 2563) ที่ได้กล่าวว่าปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร คือ ลักษณะ
ของบทบาท เช่น งานที่ผู้ปฏิบัติได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอยู่มีความท้าทาย ความก้าวหน้าในการท างาน 
การป้อนข้อมูลกลับ ฯลฯ 

3.2 ปัจจัยลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การ
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เลื่อนต าแหน่งหน้าที่การงาน การปรับเงินเดือนไปสู่ระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่
ภูเก็ต เป็นผลมาจากงานที่ปฏิบัติหรือรับผิดชอบอยู่แล้ว ปัจจัยลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน จึงไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ Porter and Steers (1983 อ้างถึงใน   
ชญานุช วุฒิศักดิ์, 2563) ที่ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร คือ ลักษณะของบทบาท เช่น 
งานที่ผู้ปฏิบัติได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอยู่มีความท้าทาย ความก้าวหน้าในการท างาน การป้อนข้อมูล
กลับ การมีความหมายของงานที่ท าเป็นงานที่มีคุณค่า มีบทบาทเด่นชัด ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา และไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ที่ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชมชน ได้แก่ ความท้าทายในการท างาน 
ความก้าวหน้าในการท างาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการท างาน ลักษณะการท างานเป็นทีม ฯลฯ 

3.3 ปัจจัยลักษณะงาน ด้านความมีอิสระในการท างาน ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต 
สามารถใช้วิจารณญาณของตนเองในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างท างานได้ ปัจจัยลักษณะงาน ด้านความมี
อิสระในการท างาน จึงไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ Steers (1977 อ้างถึงใน 
ชญานุช วุฒิศักดิ์ , 2563) ที่ได้กล่าวว่า องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่            
ตัวแปรที่เก่ียวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ แสนพล ศรีภูธร (2559) ได้กล่าวว่า 
ปัจจัยด้านลักษณะงานมีผลต่อทางบวกความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05               

3.4 ปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านค่าตอบแทนที่ได้รับ ไม่มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตได้รับค่าตอบแทนที่ได้รับ การเพิ่มเงินเดือน หรือการเลื่อนขั้น 
เป็นไปด้วยความยุติธรรมอยู่แล้ว ปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านค่าตอบแทนที่ได้รับ จึงไม่ส่งผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กร สอดคล้องกับแนวคิดของ พิชิต ปราณีพร้อมพงศ์ (2559) ได้กล่าวว่า ความพึงพอ   
ในงานทุกด้านมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กร ยกเว้นด้านค่าตอบแทนที่ และไม่สอดคล้องกับ
แนวคิดของพิญาภรณ์ เต็งพานิชกุล (2558) ได้กล่าวว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05   

3.5 ปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกที่
เพียงพอ บรรยากาศในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร สอดคล้องกับแนวคิดของ พิญาภรณ์ 
เต็งพานิชกุล (2558) ที่ได้กล่าวว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  และสอดคล้องกับแนวคิด สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ที่ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชมชน ได้แก่ เงินเดือนและสวัสดิการ               
สภาพแวดล้อมในการท างาน ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์ก าร
ความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พึ่งได้ ฯลฯ 
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3.6 ปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านภาวะผู้น าของผู้บงัคับบญัชา ไม่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ผู้บังคับบัญชามีความสามารถในการปฏิบัติงานที่เหนือกว่าบุคคลอ่ืนสามารถชี้แนะเพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จ 
ผู้บังคับบัญชามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะท างานเพื่อเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จ ตาม
เป้าหมาย ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญ
ต่อบทบาทและหน้าที่ของพนักงานทุกคนเท่าเทียมกันนั้น ไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ไม่สอดคล้อง
กับแนวคิดของ พิญาภรณ์ เต็งพานิชกุล (2558) ที่ได้กล่าวว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน             
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 และไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ                                         
สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ที่ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนา
องค์กรชมชน ได้แก่ เงินเดือนและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการท างาน ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา 
ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ ความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พึ่งได้ ฯลฯ 

3.7 ปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร               
ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาว่ามีความรู้ ความสามารถในการ
ท างาน การมีส่วนร่วมต่อความส าเร็จขององค์กร การมีความรู้สึกว่ามีบทบาทและความส าคัญต่อองค์กร            
ไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ พิญาภรณ์ เต็งพานิชกุล (2558) ที่ได้กล่าวว่า                
ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05                      
และไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ที่ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชมชน ได้แก่ เงินเดือนและสวัสดิการ การพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการท างาน ความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์ และการความรู้สึกว่า
องค์การเป็นที่พึ่งได้ ฯลฯ 

3.8 ปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึงได้ มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ ความรู้สึกว่าองค์กรเปรียบเสมือนบ้านอีกหลัง และ
การประสบปัญหาในการปฏิบัติงานจะได้รับความช่วยเหลือคลี่คลายปัญหา โดยไม่ปล่อยให้แก้ปัญหา                     
โดยล าพัง ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร สอดคล้องกับแนวคิดของ พิญาภรณ์ เต็งพานิชกุล (2558)                    
ที่ได้กล่าวว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรที่ระดับนัยส าคัญ               
ทางสถิติ 0.05 และสอดคล้องกับแนวคิดของ สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ที่ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชมชน ได้แก่ เงินเดือนและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมใน
การท างาน ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ และความรู้สึกว่าองค์การ
เป็นที่พึ่งได้ ฯลฯ 
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ข้อเสนอแนะ  
ปัจจัยส่วนบุคคล  
            จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน ให้ความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต 
โดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้น องค์กรควรให้ความสนใจกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกคนเท่าเทียมกัน จัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ระหว่างบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมาก กับบุคลากรที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อย เพื่อสร้างให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น 
ปัจจัยลักษณะงาน  
              จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยลักษณะงาน ด้านความท้าทายในการท างาน มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต  ดังนั้น องค์กรควรจัดให้มีการฝึกทักษะ 
เทคนิคต่าง ๆ ในการท างานท่ามกลางการปฏิบัติงานจริง สร้างระบบการท างานที่สนับสนุน และช่วยเหลือกัน
ระหว่างหน่วยงานหนึ่งกับอีกหน่วยงานหนึ่งภายในองค์กร มีการจับคู่พี่เลี้ยงน้องเลี้ยงระหว่างเจ้าหน้าที่เดิมกับ
เจ้าหน้าที่ใหม่ จะได้เป็นการสืบทอดอุดมการณ์การท างานให้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ ส่งผลให้งานส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ และเพื่อสร้างให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรด้วย 
ปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต  ดังนั้น องค์กรควรจัด
ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สร้างบรรยากาศให้
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งได้               
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ดังนั้น องค์กรควรตอบสนอง
ความต้องการบุคลากรให้ได้อย่างเพียงพอ ท าให้บุคลากรมีความรู้สึกว่าองค์กรเปรียบ เสมือนบ้านอีกหลัง 
และเมื่อบุคลากรประสบปัญหาในการปฏิบัติงาน องค์กรจะได้รับความช่วยเหลือคลี่คลายปัญหาโดยไม่ปล่อย              
ให้บุคลากรแก้ปัญหาโดยล าพัง 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

1. ควรมีการวิจัยกลุ่มตัวอย่างในหน่วยงานอ่ืน ๆ เพิ่มเติม หรือวิจัยเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงความผูกพันต่อองค์กร ที่มีสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ  ว่าให้ความ
คิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรในด้านใดบ้าง  

2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว อาจได้ข้อมูลที่ไม่
ครอบคลุม ในการวิจัยครั้งต่อไปควรวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะการสัมภาษณ์ควบคู่กับแบบสอบถาม 
เพื่อที่จะท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  
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