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บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของข้าราชการในหน่วยงานท่ีสังกัด
ส านักงานสรรพากรภาค 2 มีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์กรของ
ขา้ราชการในหน่วยงาน ท่ีสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 2  (2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อายุราชการ รายไดต่้อเดือน และหน่วยงานท่ีสังกดั กบัความผูกพนัใน
องคก์รของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 2  (3) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ท่ีมี
อิทธิพลต่อความผกูพนัในองคก์รของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ต่อดา้นจิตใจ 
ดา้นสังคม และดา้นบรรทดัฐาน (4) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการบริหารและการพฒันาบุคลากร ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความผกูพนัในองคก์รของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ต่อดา้นจิตใจ ดา้นสังคม 
และดา้นบรรทดัฐาน (5) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจ และปัจจยัดา้นการบริหารและการพฒันาบุคลากร ท่ีมี
อิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์กรของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสังกดัส านักงานสรรพากรภาค 2 โดยกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 2 จ านวน 400 คน ใช้
หลกัการค านวณของ Taro Yamane ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่าง แบบบงัเอิญหรือสะดวก (Convenience Sampling) 
ผลการศึกษาพบวา่  



 

1. ผลการวิจัยการศึกษาความผูกพนัในองค์กรของข้าราชการในหน่วยงานท่ีสังกัดส านักงาน
สรรพากรภาค 2 อยูใ่นระดบัมาก 

2. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อายรุาชการ และหน่วยงานท่ีสงักดั ท่ีแตกต่างกนั มี
ความสัมพนัธ์ต่อองค์กรไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อองคก์รแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  

3. ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ไดแ้ก่ รายได ้มีผลต่อความผกูพนัในองคก์รของขา้ราชการในหน่วยงานท่ี
สงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ทุกดา้น และปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ไดแ้ก่ รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย มีผลต่อความ
ผกูพนัในองคก์รของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ดา้นสงัคม  

4. ปัจจยัดา้นการบริหารและการพฒันาบุคลากร ไดแ้ก่ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองคก์รมีผลต่อความ
ผกูพนัในองคก์รของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ดา้นจิตใจ และดา้นสงัคม 

5. ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ รายได ้และปัจจยัดา้นการบริหารและการพฒันาบุคลากร เสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ในองคก์ร มีผลต่อความผกูพนัในองคก์รของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ, การบริหารและการพฒันาบุคลากร, ความผกูพนัในองคก์ร 
 
ABSTRACT 

This is research on influencing factors influencing to the organizational engagement of government 
officials in agencies under the Regional Revenue Office 2 Purpose for : (1) to study the commitment to the 
organization for government officials and under the Revenue Office Region 2 (2) to study the relationship of 
personal that factors including sex, age, status, education level, government age, monthly income and affiliated 
agencies with corporate engagement in government officials in agencies under the Regional Revenue Office 2. (3) 
to study the motivation of factors that Influence the organizational engagement of government officials in 
agencies under the Regional Revenue Office 2 on psychological, social, and normative aspects (4) to study the 
management and human resource development factors. Influence on the organizational engagement of 
government officials in agencies under the Regional Revenue Office 2 on psychological, social, and 
normative aspects. (5) to study the motivation of factors and factors of management and personnel development 
that influenced organizational engagement of government officials in agencies under the Regional Revenue Office 
2, the sample used in the research were 400 civil servants in agencies under the Regional Revenue Office 2. Using 



 

Taro Yamane's calculation principle, the sampling method was used. A coincidental or convenient (Convenience 
Sampling), the results of the study found that. 
 1. The research results of the study of organizational engagement of government officials in agencies 
under the Regional Revenue Office 2 were at a high level. 
 2. Personal factors, including gender, age, status, age of government, and the agency Different The 
relationship with the organization was not significantly different at 0.05 level. Personal factors were education level. 
And monthly income Different The relationship with the organization was statistically significant at 0.05 level. 
 3. In case, incentive factors that income affects the organizational commitment of government officials 
in all aspects of the agency under the Revenue Office, and the motivation factor is income after expenses. Affect 
corporate engagement of government officials in agencies under the Regional Revenue Office 2 Social. 
 4. Human resource management and development factors such as enhancing good governance in the 
organization and affecting the organizational engagement of government officials in agencies under the Regional 
Revenue Office 2. Psychological and social aspects. 
 5. Factors of Motivation, Income and Management and Human Resources Development Factors 
Strengthen corporate governance Effect on the corporate engagement of government officials in agencies under 
the Regional Revenue Office 2. 
Keywords:  Organizational engagement, Motivation, Management and Human Resources Development 

บทน า 
 การพฒันาและปฏิรูปการบริหารจดัการภาครัฐเป็นหน่ึงในประเด็นการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  
ท่ีส าคญัตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๒ แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิรูป มุ่งเนน้ให้ก าลงัคนภาครัฐมีสมรรถนะสูง มีความสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะท่ีทนัสมยั ปฏิบติังานอย่างมีคุณภาพ และยึดมัน่ในคุณธรรม โดยท่ีการพฒันาบุคลากรภาครัฐเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยใหอ้งคก์รภาครัฐสามารถขบัเคล่ือน การพฒันาประเทศภายใตบ้ริบทความทา้ทายและการ
เปล่ียนแปลงแบบพลิกผนัไดป้ระกอบกบับริบทผนัผวน ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ส่งผลให้ตอ้งมีการทบทวน
หลกัการ แนวทาง รูปแบบการพฒันาบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะ  อย่างยิ่งการเปล่ียนกระบวนทศัน์ของการ
พฒันาท่ีตอ้งเนน้ใหบุ้คลากรภาครัฐเรียนรู้และพฒันาตนเอง การสร้างระบบนิเวศท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้
และพฒันาท่ียืดหยุ่น ต่อเน่ือง พร้อมปรับใหท้นักบัการเปล่ียนแปลง รวมถึง การน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชใ้น
กระบวนการเรียนรู้และพฒันา เพ่ือเร่งการเสริมสร้างศกัยภาพและประสิทธิภาพ การท างานของบุคลากร
ภาครัฐ  



 

 กรมสรรพากรในฐานะหน่วยงานหลกัท่ีมีสดัส่วนการจดัเก็บรายไดสู้งท่ีสุด ปฏิบติัภารกิจหลกัในการ
จดัเกบ็ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การเสนอแนะนโยบายการจดัเก็บภาษีอากรต่อ
กระทรวงการคลงั เพ่ือเป็นกลไกในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมดว้ยความเป็นธรรมและความรับผิดชอบต่อ
ผูบ้ริหาร ผูมี้ส่วนไดเ้สียและชุมชน การสรรหาบุคลากร ตอ้งคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความตั้งใจท่ีจะท างานร่วมกบั
องคก์ร การรักษาบุคลากร โดยก าหนดเสน้ทางกา้วหนา้ในอาชีพท่ีมีระบบชดัเจนและมองเห็นเป็นรูปธรรมเป็น
ส่ิงจ าเป็น และการสร้างความไดเ้ปรียบ โดยฝึกใหบุ้คลากรคิดบวก จะส่งผลดีกบัองคก์รในทุก ๆ ดา้น  

ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัในองคก์รของขา้ราชการใน
หน่วยงานท่ีสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ซ่ึงไดศึ้กษาปัจจยัในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้น
แรงจูงใจ และปัจจยัดา้นการบริหารและการพฒันาบุคลากร เพ่ือท่ีจะน าผลจากการศึกษาท่ีไดพ้บนั้นไปใชเ้ป็น
แนวทางในการบริหารจดัการและการพฒันาบุคคลากรขององค์กรให้สอดคลอ้งตรงตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายขององคก์รท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริหารขององคก์รตอ้งใหค้วามส าคญั เพราะความผกูพนั 
ต่อองคก์รมีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งมากในการปฏิบติัตนของบุคลากร  
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัในองคก์รของขา้ราชการในหน่วยงาน ท่ีสังกดัส านกังาน
สรรพากรภาค 2  

2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อายุราชการ 
รายไดต่้อเดือน และหน่วยงานท่ีสงักดั กบัความผกูพนัในองคก์รของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสังกดัส านกังาน
สรรพากรภาค 2  

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์กรของขา้ราชการในหน่วยงานท่ี
สงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ต่อดา้นจิตใจ ดา้นสงัคม และดา้นบรรทดัฐาน 

4. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการบริหารและการพฒันาบุคลากร ท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์กรของ
ขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ต่อดา้นจิตใจ ดา้นสงัคม และดา้นบรรทดัฐาน 

5. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจ และปัจจยัดา้นการบริหารและการพฒันาบุคลากร ท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ผกูพนัในองคก์รของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2  
สมมตฐิานการศึกษา 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกันน่าจะมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัในองค์กรของ
ขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ไดแ้ก่ รายได ้ค่าใชจ่้าย รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายแตกต่างกนัน่าจะมี
ผลต่อความผกูพนัในองคก์รของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 แตกต่างกนั 
 



 

 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นการบริหารและการพฒันาบุคลากร ไดแ้ก่ ความเป็นมืออาชีพเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในองค์กร และคุณภาพชีวิตและสร้างสมดุลของชีวิตการท างาน แตกต่างกนั น่าจะผลต่อความ
ผกูพนัในองคก์รของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 แตกต่างกนั 
ขอบเขตของการวจิยั 

1. ขอบเขตดา้นประชากร ขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 จ านวน 1,776 คน   
2. ขอบเขตดา้นเวลา เร่ิมด าเนินการวิจยัในช่วงเดือนธนัวาคม 2563 – มกราคม 2564 
3. ขอบเขตดา้นตวัแปร ตวัแปรอิสระ คือปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ และปัจจยัดา้นการ

บริหารและการพัฒนาบุคลากร ตัวแปรตาม คือ ความผูกพนัต่อองค์กรของข้าราชการในหน่วยงานท่ีสังกัด
ส านกังานสรรพากรภาค 2  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหท้ราบถึงระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากร
ภาค 2 เพ่ือน ามาประเมินและวางแผนการพฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพและพฒันาบุคคลากรไดต่้อเน่ือง  

2. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัในองคก์รของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสังกดั
ส านกังานสรรพากรภาค 2 เพ่ือส่งเสริมปัจจยัดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ซ่ึงจะน าไปสู่การ
ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และพฒันาอย่างต่อเน่ือง และสามารถดึงดูดและรักษาไวซ่ึ้งบุคลากรท่ีมี
ศกัยภาพในการขบัเคล่ือนองคก์ร 

3. ท าให้ทราบถึงปัจจัยด้านแรงจูงใจ ท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์กรของข้าราชการใน
หน่วยงานท่ีสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ต่อดา้นจิตใจ ดา้นสังคม และดา้นบรรทดัฐาน เพ่ือส่งเสริมและ
พฒันาดา้นความผกูพนัท่ีไดรั้บระดบัคะแนนความคิดเห็นนอ้ยใหมี้คุณภาพเพ่ือเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวใหบุ้คลากร
เกิดความผกูพนัในองคก์รต่อไป  

4. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นการบริหารและการพฒันาบุคลากร ท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัในองคก์ร
ของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ต่อดา้นจิตใจ ดา้นสังคม และดา้นบรรทดัฐาน 
เพ่ือส่งเสริมและพฒันาดา้นความผกูพนัท่ีไดรั้บระดบัคะแนนความคิดเห็นนอ้ยใหมี้คุณภาพเพ่ือเป็นเคร่ืองยึด
เหน่ียวใหบุ้คลากรเกิดความผกูพนัในองคก์รต่อไป  

5. ผลการศึกษาท่ีได้สามารถน าไปปรับปรุงปัจจัยต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการบริหารงานเพ่ือ
ก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดในการสร้างความผกูพนัของขา้ราชการท่ีมีต่อองคก์ร  
การทบทวนวรรณกรรม 
 ความผูกพนัต่อองค์กร 
 วิจิตร ช่วยสุวรรณ (2550, อา้งถึงใน ศรีสุนนัท,์ 2561 หนา้ 14) ความผกูพนัต่อองคก์รมีความส าคญัต่อ
ประสิทธิผลและความอยูร่อดขององคก์รการรักษาบุคลากรท่ีมีคุณค่าไวก้บัองคก์รโดยมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างทศันคติ



 

ท่ีดีต่อองคก์รเพ่ือตอบสนองความตอ้งการขององคก์ร  การเป็นสมาชิกแต่ละคนในองคก์รเป็นส่ิงส าคญัอย่าง
หน่ึงเน่ืองจากการมีส่วนร่วมในองคก์รเป็นทศันคติท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานร่วมกบัองคก์รท าใหอ้งคก์ร
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย   
 แรงจูงใจ 

วิไลลกัษณ์ กุศล (2559, หนา้ 16 – 17) ทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลวร์ะบุว่าบุคคลจะมีความ
ตอ้งการท่ีเรียงล าดบัจากระดบัพ้ืนฐาน มากท่ีสุด ไปยงัระดบัสูงสุด มาสโลวเ์รียกล าดบัความตอ้งการน้ีว่า 
Hierarchy of needs ซ่ึงประกอบดว้ยล าดบัความตอ้งการของมนุษยจ์ากระดบัต ่าไประดบัสูง 5 ระดบั ดงัน้ี  

1. ความตอ้งการทางร่างกาย คือ เป็นความตอ้งการ ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความอยู่รอดของชีวิต เช่น ความ
ตอ้งการอาหาร อากาศ น ้า และท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้  

2. ความตอ้งการความปลอดภยั ความตอ้งการความปลอดภยั หมายถึงความตอ้งการสภาพแวดลอ้มท่ี
ปลอดภยัปราศจากอนัตราย ทางร่างกายและจิตใจ  

3. ความตอ้งการทางสงัคม (Social needs) คือ หมายถึงความตอ้งการท่ีจะเก่ียวพนัการมีเพ่ือนและการ
ถกูยอมรับโดยบุคคลอ่ืน เพ่ือการตอบสนองความตอ้งการทางสงัคม  

4. ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem needs) หมายถึง ความตอ้งการของบุคคลท่ีจะสร้างการ
เคารพตนเองและการชมเชยจากบุคคลอ่ืน ความตอ้งการช่ือเสียงและการยกยองจากบุคคลอ่ืน 

5. ความตอ้งการความสมหวงัของชีวิต (Self-actualization needs) คือความตอ้งการ ระดบัสูงสุด 
บุคคลมกัจะตอ้งการโอกาสท่ีจะคิดสร้างสรรคภ์ายในงาน  

การบริหารและการพฒันาบุคลากร 
ยุทธศาสต์ และเป้าประสงค์ท่ีจะขบัเคล่ือนไปสู่วิสัยทศัน์ดา้นการบริหารและการพฒันาบุคลากร

กรมสรรพากรปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ไดแ้ก่ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาบุคลากรใหมี้ความเป็นมืออาชีพ (คนเก่ง) 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองคก์ร (คนดี) 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาคุณภาพชีวิตและสร้างสมดุลของชีวิตกบัการท างาน (คนมีความสุข) 

กรอบแนวคิดในการวจิยั 
1. ตวัแปรอิสระ 
- ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อายุราชการ รายไดต่้อเดือน และ

หน่วยงานท่ีสงักดั 
- ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ไดแ้ก่ รายได ้ค่าใชจ่้าย และรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย 
- ปัจจยัดา้นการบริหารและการพฒันาบุคลากร ไดแ้ก่ ความเป็นมืออาชีพ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองคก์ร 

และคุณภาพชีวิตและสร้างสมดุลของชีวิตการท างาน  



 

2. ตวัแปรตาม คือ ความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 2 
ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจ ดา้นสงัคม และดา้นบรรทดัฐาน 
วธีิด าเนินการวจิยั 

ผูวิ้จยัด าเนินการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non - Experimental research design) ซ่ึงเป็นการวิจยัท่ีมี
การศึกษาตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคุมตวัแปรใด ๆ เป็นการรวบรวม
ขอ้มลูภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross sectional studies) การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยการใชสู้ตร
ค านวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane,1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และยอมรับค่าความคลาดเคล่ือน 
ไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 ผลท่ีไดคื้อขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ี จ านวน 327 คน ซ่ึงผูว้ิจยัได้
ก าหนดขนาดตวัอยา่งเพ่ิม 400 ตวัอยา่ง เพ่ือความเหมาะสมและใหจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งสามารถเป็นกลุ่มตวัอย่าง
ท่ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน และการสุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือความเหมาะสม และการสุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ัง
น้ีใช้สุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญหรือสะดวก โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการศึกษางานวิจยั 3 ท่าน ประกอบดว้ย   
1) ดร.นิเวศน์ ธรรมะ 2) ดร.วชัรพงษ ์ตนัฑพ์รชัย  3) ดร.พิมพร์ามิล สุพรรณพงศ์ พิจารณาตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา เพ่ือน าไปท าการวิเคราะห์หาความเท่ียงตรง เชิงเน้ือหา (Item Object Congruence Index-IOC) 
พบว่าค่า IOC เท่ากบั 1 ซ่ึงค่า IOC ของขอ้ค าถามทุกขอ้มีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าขอ้ค าถามทุกขอ้ครอบคลุม
เน้ือหาท่ีตอ้งการวดั และน าไปทดลองใช ้(try-out) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
30 คน จากนั้นน ามาค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability Test) ซ่ึงวิธีใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient)  ตามวิธีของ ครอนบาค (Coronbach,1970) ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั = 0.958 
แสดงวา่ขอ้ค าถามมีระดบัความเช่ือมัน่สูงและสามารถน าไปเกบ็ขอ้มลูได ้ 
 การวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี 

ใชค่้าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน รายไดต่้อเดือน และหน่วยงานท่ีสังกดั  

ใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดั
เชิงปริมาณ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ไดแ้ก่ รายได ้ค่าใชจ่้าย และรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย ปัจจยัดา้นการบริหารและ
การพฒันาบุคลากร ไดแ้ก่ ความเป็นมืออาชีพ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองคก์ร และคุณภาพชีวิตและสร้างสมดุล
ของชีวิตการท างาน ความผกูพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจ ดา้นสงัคม ดา้นความคงอยู ่และดา้นบรรทดัฐาน 

การวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี 
ค่าไคสแควร์ (Chi-Square Test) ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

อิสระ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อายุราชการ รายไดต่้อเดือน และหน่วยงานท่ีสังกดั กบัตวั
แปรตาม คือ ความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2  



 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงโครงสร้างดว้ยวิธี Principal Component Analysis ในการหาจ านวนขององคป์ระกอบ (Factor)  
ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ คือ 1) รายได ้จดัโครงสร้างในกลุ่มของตวัแปรได ้1 องค์ประกอบ 2) ค่าใชจ่้าย จดั
โครงสร้างในกลุ่มของตวัแปรได ้1 องคป์ระกอบ 3) รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย จดัโครงสร้างในกลุ่มของตวัแปร
ได ้1 องคป์ระกอบ 4) ความเป็นมืออาชีพ จดัโครงสร้างในกลุ่มของตวัแปรได ้1 องคป์ระกอบ 5) เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในองคก์ร จดัโครงสร้างในกลุ่มของตวัแปรได ้1 องค์ประกอบ 6) คุณภาพชีวิตและสร้างสมดุล
ของชีวิตการท างาน จัดโครงสร้างในกลุ่มของตวัแปรได้ 1 องค์ประกอบ 7) ความผูกพนัในองค์กรของ
ขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 จดัโครงสร้างในกลุ่มของตวัแปรได ้1 องคป์ระกอบ 
ผลการวจิยั 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์กรของของ

ขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสังกัดส านักงานสรรพากรภาค 2 พบว่า ข้าราชการในหน่วยงานท่ีสังกดัส านักงาน
สรรพากรภาค 2 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 309 คน คิดเป็น ร้อยละ 77.3  มีอายุระหว่าง 30 - 40 ปี จ านวน 
162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5  สถานภาพโสด จ านวน 224 คนคิดเป็นร้อยละ 56.0 ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 มีระยะเวลาในการท างานระหว่าง 1 – 5 ปี จ านวน 151 คน ติดเป็นร้อยละ 
37.8 มีรายไดร้ะหว่าง 15,001-25,000 บาท  จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 และส่วนใหญ่ปฏิบติังานอยู่
กลุ่มบริหารงานคลงัและสินทรัพย ์จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัด้านแรงจูงใจ 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นแรงจูงใจ  พบว่า ในหน่วยงานท่ีสังกดัส านกังานสรรพากร

ภาค 2 ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นปัจจัยด้านแรงจูงใจ ประกอบด้วย รายได้ ค่าใช้จ่าย และรายได้หลงัหัก
ค่าใชจ่้าย ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.73 โดยรายได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.05 
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือค่าใชจ่้าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.81 และนอ้ยท่ีสุด คือรายไดห้ลงัหักค่าใชจ่้าย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.32  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัด้านการบริหารและการพฒันาบุคลากร 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นแรงจูงใจ  พบว่า ในหน่วยงานท่ีสังกดัส านกังานสรรพากร

ภาค 2 ส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นปัจจยัดา้นการบริหารและการพฒันาบุคลากร ประกอบดว้ย ความเป็นมืออาชีพ 
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองคก์ร และคุณภาพชีวิตและสร้างสมดุลของชีวิตการท างาน ภาพรวมมีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 โดยเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองคก์ร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด รองลงมา คือคุณภาพชีวิตและสร้างสมดุลของชีวิตการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 และนอ้ยท่ีสุด 
คือความเป็นมืออาชีพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91  



 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความผูกพนัในองค์กรของข้าราชการในหน่วยงานที่สังกดัส านักงานสรรพากรภาค 2 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ส่วนใหญ่

ให้ความคิดเห็นความผูกพนัในองค์กรของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 2 อยู่ใน
ระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 โดยดา้นสังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือดา้น
บรรทดัฐาน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 และนอ้ยท่ีสุดคือดา้นจิตใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
1. จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อายุราชการ และ

หน่วยงานท่ีสังกัด ท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันในองค์กรของข้าราชการในหน่วยงานท่ีสังกัดส านักงาน
สรรพากรภาค 2ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบั
การศึกษา และรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพนัในองค์กรของข้าราชการในหน่วยงานท่ีสังกัด
ส านกังานสรรพากรภาค 2 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้าย และรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย ท่ี
แตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัดา้น
แรงจูงใจ ไดแ้ก่ รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีความผูกพนัในองค์กรของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสังกดัส านกังาน
สรรพากรภาค 2 แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

2.1 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ไดแ้ก่ รายได ้มีผลต่อความผกูพนัในองคก์รของขา้ราชการในสังกดั
ส านักงานสรรพากรภาค 2 ดา้นจิตใจ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ท าให้สามารถอธิบายความมี
อิทธิพลของความผกูพนัในองคก์รของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ไดร้้อยละ 3.3 
หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 3.3 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.156 

2.2 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ไดแ้ก่ รายได ้และรายไดห้ลงัหักค่าใชจ่้าย มีผลต่อความผูกพนัใน
องคก์รของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ดา้นสังคม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ท าใหต้วัแปรทั้ง 2 ตวัน้ี สามารถอธิบายความมีอิทธิพลของความผกูพนัในองคก์รของขา้ราชการใน
หน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ดา้นสงัคม ไดร้้อยละ 4.7 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 4.7 และมี
ค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.147 

2.3 ปัจจยัด้านแรงจูงใจ ไดแ้ก่ รายได้ มีผลต่อความผูกพนัในองค์กรของข้าราชการใน
หน่วยงานท่ีสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ดา้นบรรทดัฐาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ท าให้
สามารถอธิบายความมีอิทธิพลของความผกูพนัในองคก์รของขา้ราชการในสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ได้
ร้อยละ 3.6 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 3.6 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.160 

3. จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ปัจจยัดา้นการบริหารและการพฒันาบุคลากร ไดแ้ก่ ความเป็นมือ
อาชีพ และคุณภาพชีวิตและสร้างสมดุลของชีวิตการท างาน ท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพนัในองค์กรของ



 

ขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ส่วนปัจจยัดา้นการบริหารและการพฒันาบุคลากร ไดแ้ก่ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร ท่ีแตกต่างกนั มี
ความผูกพนัในองค์กรของข้าราชการในหน่วยงานท่ีสังกัดส านักงานสรรพากรภาค 2 แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สามารถสรุปผลแยกเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 

3.1 ปัจจยัดา้นการบริหารและการพฒันาบุคลากร ไดแ้ก่ ดา้นเสริมสร้างธรรมาภิบาล มีผลต่อ
ความผูกพนัในองค์กรของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสังกัดส านักงานสรรพากรภาค 2 ด้านจิตใจ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ท าใหส้ามารถอธิบายความมีอิทธิพลของความผกูพนัในองคก์รของขา้ราชการ
ในสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ไดร้้อยละ 9.3 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 9.3 และมีค่าความคลาดเคล่ือน
ของการพยากรณ์ท่ี ± 0.177 

3.2 ปัจจยัดา้นการบริหารและการพฒันาบุคลากร ไดแ้ก่ ดา้นเสริมสร้างธรรมาภิบาล มีผลต่อ
ความผูกพนัในองค์กรของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสังกัดส านักงานสรรพากรภาค 2 ดา้นสังคม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ท าใหส้ามารถอธิบายความมีอิทธิพลของความผกูพนัในองคก์รของขา้ราชการ
ในสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ไดร้้อยละ 3.8 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 3.8 และมีค่าความคลาดเคล่ือน
ของการพยากรณ์ท่ี ± 0.173  

3.3 ปัจจยัดา้นการบริหารและการพฒันาบุคลากร พบว่าตวัแปรอิสระทั้ง 3 ตวัแปรน้ีไม่มีระดบั 
นยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่ปัจจยัดา้นการบริหารและการพฒันาบุคลากรดงักล่าว ไม่สามารถพยากรณ์ความผกูพนั 
ในองคก์รของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ดา้นบรรทดัฐาน ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั   

จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ตวัแปรอิสระรายได ้
และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร มีผลต่อความผูกพนัในองค์กรของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสังกัด
ส านกังานสรรพากรภาค 2 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ท าให้สามารถอธิบายความมีอิทธิพลของ
ความผกูพนัในองคก์รของขา้ราชการในสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ไดร้้อยละ 10.2 หรือมีอ านาจพยากรณ์
ร้อยละ 10.2 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.182  

อภิปลายผลการวจิยั 
1. ผลการวิจัยการศึกษาความผูกพันในองค์กรของข้าราชการในหน่วยงานท่ีสังกัดส านักงาน

สรรพากรภาค 2 อยูใ่นระดบัมาก 
 1.1 ขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ใหร้ะดบัคะแนนดา้นจิตใจอยู่

ในระดบัมาก ขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ส่วนมากใหร้ะดบัคะแนนมีความรู้สึก
ผกูพนักบัองคก์ร ภูมิใจ จงรักภกัดีต่อองคก์ร คิดว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร แสดงใหเ้ห็นว่าขา้ราชการ
ส่วนมาก มีความผูกพนักับองค์กร ภูมิใจ จงรักภกัดีต่อองค์กร มองว่าตัวเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ซ่ึง



 

ความรู้สึกดงักล่าวจะท าใหข้า้ราชการในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ปฏิบติังานอย่างเต็มก าลงั
ความสามารถท่ีเกิดจากความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร  

1.2 ขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ใหร้ะดบัคะแนนดา้นสังคมอยู่
ในระดับมาก ข้าราชการในหน่วยงานท่ีสังกัดส านักงานสรรพากรภาค 2 ส่วนมากให้ระดับคะแนนมี
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัเพ่ือนร่วมงาน แสดงใหเ้ห็นวา่ ขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 
ได้รับการยอมรับการยอมรับจากสังคม มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงาน เน่ืองจากภาระกิจของ
กรมสรรพากรตอ้งอาศยัการท างานเป็นทีม ซ่ึงการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีสามารถแสดงศกัยภาพในการท างานเป็น
ทีมใหอ้อกมาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

1.3 ขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ใหร้ะดบัคะแนนดา้นบรรทดั
ฐานอยู่ในระดบัมาก ขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสังกดัส านักงานสรรพากรภาค 2 ส่วนมากให้ระดบัคะแนน
ความจงรักภักดีต่อองค์กรท่ีเราท างานเป็นส่ิงท่ีส าคัญ แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการในหน่วยงานท่ีสังกัด
ส านกังานสรรพากรภาค 2 มีความจงรักภกัดี และมีความผกูพนัต่อองคก์ร  

2. ผลการวิจยัการศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อายุราชการ รายไดต่้อเดือน และหน่วยงานท่ีสังกดั กบัความผูกพนัในองค์กรของขา้ราชการในหน่วยงานท่ี
สงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 สรุปไดด้งัน้ี 

  2.1 ข้าราชการในหน่วยงานท่ีสังกัดส านักงานสรรพากรภาค 2 ท่ีมีเพศแตกต่างกัน มี
ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัในองค์กร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ขา้ราชการใน
หน่วยงานท่ีสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ส่วนมากเป็นเพศหญิง จึงท าใหค้วามรู้สึก ทศัคติ ค่านิยม ท่ีมีผล
ต่อความผูกพนัในองค์กรของข้าราชการในหน่วยงานท่ีสังกัดส านักงานสรรพากรภาค 2 ไม่แตกต่างกัน 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิทธิพนัธ์ พุทธหุน, ชลิดา ศรมณี, เฉลิมพล ศรีหงษ์, เสาวลกัษณ์ สุขวิรัช และ 
วิโรจน ์ก่อสกลุ  (2561) ศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : ศึกษาเฉพาะ
กรณีส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าเพศ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน
กรุงเทพมหานคร 

  2.2 ข้าราชการในหน่วยงานท่ีสังกัดส านักงานสรรพากรภาค 2 ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มี
ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัในองค์กร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ในปัจจุบนัการ
บรรจุรับราชการไม่ก าหนดอายุไม่ว่าจะอายุมากหรือนอ้ยก็สามารถสอบบรรจุรับราชการได ้จึงท าให้อายุมี
ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัในองค์กรของขา้ราชการในสังกดัส านักงานสรรพากรภาค 2 ไม่แตกต่างกัน 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สองชยั นกัจะเข ้และ สุพตัรา จุณณะปิยะ (2557) ผลการวิจยัพบว่า อายุ และระดบัชั้นยศ 
มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การของขา้ราชการทหารกรมการทหาร ช่างค่ายภาณุรังสี จงัหวดัราชบุรี 



 

ดา้นความรู้สึกและดา้นความต่อเน่ือง แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การของ ขา้ราชการทหาร
กรมการทหารช่างค่ายภาณุรังสี จงัหวดัราชบุรี 

2.3 ขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มี
ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัในองคก์ร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ในหน่วยงานราชการ
ใหค้วามส าคญักบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของของขา้ราชการมากกว่าสถานภาพ จึงท าใหส้ถานภาพมี
ความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัในองค์กรของข้าราชการในสังกัดส านักงานสรรพากรภาค 2ไม่แตกต่างกัน 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณฐพรรณ ชาญธญักรรม (2560) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
บุคลากร กรมชลประทาน (สามเสน) และเพ่ือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
ผูกพนัต่อองค์การของบุคลากร กรมชลประทาน (สามเสน) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรท่ีมี
สถานภาพและต าแหน่งงานต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

2.4 ขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่าง
กนั มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัในองคก์ร โดยภาพรวมแตกต่างกนัผูวิ้จยัมีความเห็นว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ซ่ึงหากไดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการท่ีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จะ
ท าใหไ้ดรั้บเงินเดือนท่ีสูงกว่าระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จึงท าใหร้ะดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนั
ในองคก์รของขา้ราชการในสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 2 แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ (2553) อา้งถึงในกญัญานฐั ป่ินเกษ (2561) อายุ เป็นปัจจยัท่ีท าใหค้นมีความคิด ค่านิยม ทศันคติและ
พฤติกรรมแตกต่างกบัคนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบอย่างมากในการเป็นผูรั้บสารท่ีดีเพราะเป็นผูมี้ความ
กวา้งขวาง และเขา้ใจสารไดดี้แต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่ายๆ ถา้ไม่มีหลกัฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะท่ี
คนมีการศึกษาต ่ามกัจะใชส่ื้อประเภทวิทยโุทรทศันแ์ละภาพยนตร์หากผูมี้การศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็จะใชส่ื้อ
ส่ิงพิมพ์วิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์แต่หากมีเวลาจ ากดัก็มกัจะแสวงหาข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ์มากกว่า
ประเภทอ่ืน 

2.5 ขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ท่ีมีอายุราชการแตกต่างกนั มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ผูวิ้จัยมีความเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็น
ขา้ราชการท่ีบรรจุใหม่หรือขา้ราชการท่ีรับราชการมานานต่างก็มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานเพ่ือองคก์ร มี
ความศรัทธาในอาชีพขา้ราชการเหมือนกนั จึงท าให้อายุราชการมีความผูกพนัในองค์กรของขา้ราชการใน
สงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2ไม่แตกต่างกนั  

2.6 ขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่าง
กนั มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัในองคก์ร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า รายไดต่้อเดือน
ของขา้ราชการเป็นรายไดท่ี้ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ส านกังาน ก.พ.) และการ
ปรับขั้นเงินเดือนก็เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด จึงท าใหร้ายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัใน



 

องคก์รของขา้ราชการในสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิตยา บา้น
โก (2559) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรภาครัฐศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี กรมเจา้ท่า 
กระทรวงคมนาคม พบวา่ในภาพรวมระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรภาครัฐระหวา่งระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

2.7 ขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ท่ีมีหน่วยงานท่ีสังกดัแตกต่าง
กนั มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัในองคก์ร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ทุกหน่วยงานท่ี
สังกัดส านักงานสรรพากรภาค 2 มีภารกิจหลกัและวตัถุประสงค์เดียวกันในการปฏิบติังานให้บรรลุตาม
เป้าหมาย จึงท าให้หน่วยงานท่ีสังกัดมีความสัมพันธ์กับความผูกพนัในองค์กรของข้าราชการในสังกัด
ส านกังานสรรพากรภาค 2ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ของ นิตยา บา้นโก (2559) ศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรภาครัฐศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี กรมเจา้ท่า กระทรวงคมนาคม พบว่า ใน
ภาพรวมระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของ บุคลากรภาครัฐระหว่างหน่วยงาน ท่ีสังกดัท่ีแตกต่างกนั  มีระดบั
ความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 
 3. ผลการวิจัยการศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจ ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์กรของข้าราชการใน
หน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ดา้นจิตใจ ดา้นสงัคม และดา้นบรรทดัฐาน 

  3.1 ปัจจยัด้านแรงจูงใจ ไดแ้ก่ รายได้ มีผลต่อความผูกพนัในองค์กรของข้าราชการใน
หน่วยงานท่ีสังกัดส านักงานสรรพากรภาค 2 ทุกด้าน ผูวิ้จัยมองว่า รายได้ ค่าตอบแทน สวสัดิการของ
หน่วยงานราชการ เป็นแรงจูงใจให้ขา้ราชการเกิดความผกูพนัต่อองคก์ร จึงส่ง ท่ีผลต่อความผกูพนัในองคก์ร
ของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2  

3.2 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ไดแ้ก่ รายไดห้ลงัหักค่าใชจ่้าย มีผลต่อความผูกพนัในองค์กรของ
ขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ดา้นสังคม ผูวิ้จยัมองว่า รายไดห้ลงัหักค่าใชจ่้าย 
เป็นปัจจยัขั้นพ้ืนฐานท่ีจะท าใหข้า้ราชการในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 มีคุณภาพชีวิตท่ีดีใน
สงัคม จึงส่งผลใหเ้กิดความผกูพนัในองคก์ร  

4. ผลการวิจยัการศึกษาปัจจยัดา้นการบริหารและการพฒันาบุคลากร ท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองคก์ร
ของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ดา้นจิตใจ ดา้นสงัคม และดา้นบรรทดัฐาน 

ปัจจยัดา้นการบริหารและการพฒันาบุคลากร เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร มีผลต่อความผูกพนัใน
องคก์รของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ดา้นจิตใจ และดา้นสังคม ผูวิ้จยัมองว่า
หลกัธรรมาภิบาลสามารถสร้างความเช่ือมัน่ และสามารถสร้างขวญั และก าลงัใจทีดีในการปฏิบติังานท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2  

5. ผลการวิจยัการศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจ และปัจจยัดา้นการบริหารและการพฒันาบุคลากร ท่ีมีผล
ต่อความผกูพนัในองคก์รของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 



 

 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ รายได ้และปัจจยัดา้นการบริหารและการพฒันาบุคลากร เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในองคก์ร มีผลต่อความผกูพนัในองคก์รของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ซ่ึงจาก
การวิเคราะห์ปัจจยัรายขอ้ของการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร พบว่าขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสังกดั
ส านกังานสรรพากรภาค 2 ใหค้วามส าคญักบัการปลกูฝังจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรมใหแ้ก่บุคลากร มากท่ีสุด 
ซ่ึงหมายความวา่ มีอิทธิพลต่อความผกูพนัในองคก์รมากท่ีสุด ดงันั้น ผูวิ้จยัเห็นว่า ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญั
ในการจดัฝึกอบรมส่งเสริมดา้นคุณธรรมจริยธรรม ในขณะเดียวกนักค็วรส่งเสริมเร่ืองการบริหารงานท่ีมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได ้และการประเมินความรู้ ความสามารถ เพ่ือเขา้สู่ต าแหน่งต่าง ๆ ใหอ้ยู่บนพ้ืนฐานแห่ง
ความถูกตอ้ง เหมาะสม มีความยุติธรรมและสามารถเช่ือมัน่ในเกณฑก์ารประเมินได ้ส าหรับดา้นรายได ้จาก
การวิเคราะห์ปัจจยัรายขอ้ของรายได ้พบว่าขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสังกดัส านักงานสรรพากรภาค 2 ให้
ความส าคญักบัการไดรั้บความสะดวกรวดเร็วในการใช้สิทธ์ิเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าสวสัดิการต่าง ๆ  
ดงันั้น และให้ความส าคญักบัรายได ้ค่าตอบแทนและสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บในปัจจุบนัให้เหมาะสมกบั
ปริมาณหรือภารกิจท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยู่ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวใหเ้กิดความผกูพนัในองคก์รของขา้ราชการใน
สงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 เพ่ิมข้ึน เพ่ือท่ีท าใหร้ะดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และมากท่ีสุด ต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 

จากการสรุปผลการวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัความผูกพนัในองค์กร เพ่ือการพฒันาปัจจยั
ดา้นแรงจูงใจ และปัจจยัดา้นการบริหารและพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัความผกูพนัของขา้ราชการท่ีมีต่อ
หน่วยงานท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ต่อไปในอนาคต ดงัน้ี 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลดา้นระดับการศึกษา จากผลการวิจัย พบว่าข้าราชการในหน่วยงานท่ีสังกัด

ส านกังานสรรพากรภาค 2 ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ท าใหมี้ความผกูพนัในองคก์รโดยภาพรวมต่างกนั ดงันั้น 
หน่วยงานจึงควรใหค้วามส าคญัโดยการสนบัสนุนทุนการศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสใหข้า้ราชการมีระดบัการศึกษา
ท่ีสูงข้ึน เพ่ือน าความรู้และศกัยภาพมาพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน จากผลการวิจัย พบว่าข้าราชการในหน่วยงานท่ีสังกัด
ส านกังานสรรพากรภาค 2 ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั ท าใหมี้ความผกูพนัในองคก์รโดยภาพรวมต่างกนั ดงันั้น 
หน่วยงานจึงควรให้ความส าคญัโดยการเสนอแนะหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งปรับปรุงระเบียบ ก าหนดหลกัเกณฑ์
ในการเพ่ิมสิทธิในการรับสวสัดิการใหก้บัขา้ราชการ เช่น สามารถเบิกค่าเช่าบา้นไดใ้นกรณีท่ีบรรจุคร้ังแรก
ต่างภูมิล  าเนาหรือในเขตท่ีมีค่าครองชีพสูง และประเมินการเล่ือนขั้นเงินเดือนดว้ยความเป็นธรรมตามผลงานท่ี
ปฏิบติังานจริง เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจใหก้บัขา้ราชการ 

 
 



 

ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ 
จากการศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองคก์รของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสังกดั

ส านกังานสรรพากรภาค 2 พบว่า ดา้นรายได ้มีผลต่อความผูกพนัในองค์กรของขา้ราชการในหน่วยงานท่ี
สงักดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ดงันั้น หน่วยงานจึงควรใหค้วามส าคญักบัความสะดวกรวดเร็วในการใชสิ้ทธ์ิ
เบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าสวสัดิการต่าง ๆ และรายได ้ค่าตอบแทน และสวสัดิการท่ีไดรั้บในปัจจุบนั เช่น 
ควรใหมี้เงินทดรองราชการเพ่ือส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าสวสัดิการต่าง ๆ เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 
มากยิ่งข้ึน  เพ่ือเป็นการยึดเหน่ียวจิตใจใหเ้กิดความผกูพนัในองคก์ร 

ปัจจยัดา้นการบริหารและพฒันาบุคลากร 
จากการศึกษาปัจจัยด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์กรของ

ขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 2 พบว่า ดา้นเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองคก์ร มีผล
ต่อความผกูพนัในองคก์รของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 2 ดงันั้น หน่วยงานจึง
ควรใหค้วามส าคญักบัการเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม ท างานด้วยความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบติั มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมท่ีเหมาะสม โดยยึดถือ
มาตรฐานจริยธรรมและความเป็นมืออาชีพทั้งในระดบัตนเองและระดบัองคก์รเป็นท่ีตั้ง  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป  

จากการวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อต่อความผกูพนัในองคก์รของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีสังกดั
ส านกังานสรรพากรภาค 2 ผูวิ้จยัไดเ้สนอแนะคร้ังต่อไปดงัน้ี 

1. ควรเพ่ิมกลุ่มประชากรใหค้รอบคลุมมากข้ึน ไดแ้ก่ การเพ่ิมประชากรขา้ราชการในกรมสรรพากร 
เพ่ือใหท้ราบถึงความผกูพนัในองคก์รระดบักรม  

2. ควรจะศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน ท่ีอาจมีอิทธิพลต่อความผกูพนัในองคก์รของขา้ราชการใน
หน่วยงานท่ีสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 2 เช่น ตวัแปรดา้นลกัษณะงาน ตวัแปรดา้นภาวะผูน้ า ปัจจยัดา้น
ประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงปัจจยัแรงจูงใจดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดน้ ามาวิจยัในคร้ังน้ี เพ่ือน ามาเป็นขอ้มูลใน
การสร้างความผกูพนัในองคก์รต่อไป 

3. ควรน าสถิติอ่ืนมาใชใ้นการวิเคราะห์ดว้ย เพ่ือใหไ้ดผ้ลการวิเคราะห์ท่ีหลากหลาย และการศึกษา
วิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เป็นการเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม อาจไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่ครอบคลุม การ
วิจยัคร้ังต่อไปควรวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  

 
 


