
 

บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

  

  การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรของเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากร

พ้ืนท่ีสมุทรสาคร 1 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรของเจาหนาท่ี

สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสมุทรสาคร 1 ผูศึกษาสามารถสรุปผล อภิปรายผล ขอคนพบ และ

ขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

 ผูศึกษาไดทําการศึกษาโดยใชแนวคิดของความผูกพันตอองคกร โดยทําการศึกษา

ปจจัยของความผูกพัน (Engagement Factors) แบงเปน 4 ดาน คือ ดานองคกร (Company) ดานงาน 

(Job) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) และดานภาวะผูนํา 

(Leadership) มาพิจารณาเปรียบเทียบกับความผูกพันตอองคกรโดยรวมและในดานตางๆ ไดแก 

ดานความเชื่อม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกร ดานความทุมเทและ

พยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนขององคกร และดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึง

ความเปนสมาชิกภาพขององคกร วามีปจจัยใดบางท่ีทําใหเกิดความผูกพันตอองคกร   

 ระเบียบวิธีการศึกษา ขอมูลท่ีใชในการศึกษาแบงออกเปน 2 สวน คือ ขอมูลทุติย

ภูมิ (Secondary Data) ไดจากการคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร บทความ เอกสาร งานวิจัยตางๆ 

ท่ีเกี่ยวของ และขอมูลออนไลนทางอินเตอรเนต็ และขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีได

จากการใชแบบสอบถามแบบตอบดวยตนเอง (Self Administered Questionnaire) เปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล  โดยทําการเก็บขอมูลจากเจาหนาท่ีของสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี

สมุทรสาคร 1 โดยเก็บรวบรวมขอมูลไดท้ังส้ิน 107 ชุด โดยขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะหโดยใช

คาความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) คาแจกแจงแบบที (T - test) การ

วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance:  ANOVA) การเปรียบเทียบความแตกตางเปนราย

คูดวยวิธี LSD  และการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรโดย Linear Regression โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows 15.0 (Statistical for Social Science) ในการวิเคราะห 
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  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

72.9 มีอายุระหวาง 31-35 ป คิดเปนรอยละ 29.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 72.9 มี

อายุการทํางาน 8-10 ป คิดเปนรอยละ 35.5 มีรายไดตอเดือน 12,001-17,000 บาท คิดเปนรอยละ 

35.5 และมีตําแหนงนักตรวจสอบภาษี คิดเปนรอยละ 29.0  

 

  สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความผูกพันองคกรของเจาหนาที่สํานักงาน

สรรพากรพ้ืนที่สมุทรสาคร 1 

 แบบสอบถามท่ีใชเปนการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความ

ผูกพันองคกรของเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสมุทรสาคร 1 โดยใชคําถามมาตรวัดแบบ

สเกลทัศนคติ  หรือ Likert Scale โดยแบงความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกร

ออกเปน 4 ดาน ประกอบดวย ดานองคกร ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะ

ผูนํา เม่ือรวบรวมขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูศึกษาไดทําการคํานวณหาคาความ

เช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ัง  4  ดาน โดยใชวิธีการ Reliability Analysis พบวา คาความเช่ือม่ันของ

แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรดานองคกร มีคาความเช่ือม่ันอยูในระดับดี

เลิศ มีคาเทากับ 0.942 ดานงาน มีคาความเช่ือม่ันอยูในระดับดีมาก มีคาเทากับ 0.877 ดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย มีคาความเช่ือม่ันอยูในระดับดีมาก มีคาเทากับ 0.816 และดานภาวะผูนํา มีคาความ

เช่ือม่ันอยูในระดับดีเลิศ มีคาเทากับ 0.929 แสดงวา คําถามท่ีใชในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความ

ผูกพันองคกรทุกดานมีความสัมพันธเปนไปในทางเดียวกัน โดยมีความนาเช่ือถือในระดับดีมาก

และดีเลิศ  

  

 ตอนที่ 2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความผูกพันองคกรของเจาหนาที่

สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่สมุทรสาคร 1 

  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอ

ความผูกพันองคกร เรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

ระดับเห็นดวยมาก ไดแก ปจจัยดานภาวะผูนํา (คาเฉล่ีย 3.44) ปจจัยดานองคกร (คาเฉล่ีย 3.41) 

ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับเฉยๆ ไดแก ปจจัยดานงาน (คาเฉล่ีย 3.27) และ

ปจจัยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (คาเฉล่ีย 3.20) ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเปนรายดานสรุปได

ดังนี้ 
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 2.1.1 ความคิดเห็นตอปจจัยดานองคกร 

 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานองคกร

โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเชิงบวกในดานองคกร 

โดยพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาองคกรมีการถายทอดนโยบายและกลยุทธใหกับทุกแผนกและ

ฝายท่ีทํางานอยางชัดเจน สามารถเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยไดดังนี้ 

 ปจจัยยอยท่ีมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก  ไดแก 

1. มีการถายทอดนโยบายและกลยุทธใหกับทุกแผนกและฝายท่ีทํางานอยาง

ชัดเจน  

2. นโยบายและกลยุทธของแตละแผนกและฝายท่ีทํางานมีความสอดคลองและ

เช่ือมโยงกับนโยบายขององคกร  

3. มีการจัดระบบวิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐาน และมีเกณฑโดยรวมอยูใน

ระดับดี  

4. มีการสงเสริมใหเจาหนาท่ีไดเรียนรูและสรางสรรคส่ิงใหมๆ ใหเกิดขึ้นใน

องคกร  

ปจจัยยอยท่ีมีความคิดเห็นในระดับเฉยๆ ไดแก  

1. มีการสรางสภาพแวดลอมในท่ีทํางานอยางเหมาะสมและปลอดภัยใหกับ

เจาหนาท่ี  

2. จัดใหมีชองทางเพ่ือส่ือสารกับเจาหนาท่ีไดอยางสะดวกและเขาถึงทุกระดับ  

3. มีการกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีใชเปนกรอบการทํางานอยางชัดเจนและ

เปนธรรมกับเจาหนาท่ี  

4. มีการเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของ

เจาหนาท่ี  

  

 2.1.2 ความคิดเห็นตอปจจัยดานงาน 

 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานงาน

โดยรวมอยูในระดับเฉยๆ แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาปจจัยดานงานยังไมสามารถ

สรางความผูกพันตอองคกรไดเทาท่ีควรเม่ือเปรียบเทียบกับปจจัยดานอ่ืนๆ โดยพบวาผูตอบ

แบบสอบถามเห็นวาเจาหนาท่ีมีรูปแบบการทํางานในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคลองกับ

นโยบายขององคกร สามารถเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยไดดังนี ้
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 ปจจัยยอยท่ีมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก  ไดแก 

1. เจาหนาท่ีมีรูปแบบการทํางานในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคลองกับ

นโยบายขององคกร  

ปจจัยยอยท่ีมีความคิดเห็นในระดับเฉยๆ ไดแก  

1. มีการเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวของกับ

ตนเอง  

2. มีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรูและความสามารถของเจาหนาท่ี  

3. มีการจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือท่ีสนับสนุนการทํางานของเจาหนาท่ีอยาง

เพียงพอ  

  

 2.1.3 ความคิดเห็นตอปจจัยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา

ปจจัยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยยังไมสามารถสรางความผูกพันตอองคกรไดเทาท่ีควรเม่ือ

เปรียบเทียบกับปจจัยดานอ่ืนๆ โดยพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวามีการสงเสริมและจัดกิจกรรม

การสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางเจาหนาท่ี สามารถเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยไดดังนี ้

 ปจจัยยอยท่ีมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก  ไดแก 

1. มีการสงเสริมและจัดกิจกรรมการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางเจาหนาท่ี  

ปจจัยยอยท่ีมีความคิดเห็นระดับเฉยๆ ไดแก  

1. มีการจัดทําแผนการฝกอบรมใหกับเจาหนาท่ีตามความเหมาะสมของหนาท่ี

ความรับผิดชอบ 

2. มีการจัดการระบบการใหคําปรึกษาดานการทํางานและการพัฒนาความรูแก

เจาหนาท่ี  

3. มีการกําหนดกรอบและแนวทางในการวัดความสามารถ ทั้งดานองคกรและ

เจาหนาท่ี  

4. มีการประเมินการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ของเจาหนาท่ีแตละคน 

เพ่ือใชประกอบการพิจารณากําหนดหลักสูตรการฝกอบรม/การพัฒนา และ

การจายคาตอบแทน  

5. สามารถทําใหเจาหนาท่ีรูสึกวามีความม่ันคงในการทํางาน  

6. มีการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของเจาหนาท่ีอยางเพียงพอ  
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7. สงเสริมใหเจาหนาท่ีไดมีโอกาสท่ีจะเรียนรูและกาวหนาไปสูตําแหนงงานท่ีดี

ขึ้นในท่ีทํางาน  

8. มีเสนทางความกาวหนาในอาชีพใหกับเจาหนาท่ีท่ีชัดเจน 

9. มีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละ

ตําแหนงงานอยางครบถวนและครอบคลุมทุกหนาท่ี  

10. มีการจายคาตอบแทนท่ีมีความเปนธรรมและเหมาะสมของหนาท่ีความ

รับผิดชอบ  

11. มีการจายคาตอบแทนท่ีสามารถแขงขันกับองคกรในระดับเดียวกันได  

  

 2.1.4 ความคิดเห็นตอปจจัยดานภาวะผูนํา 

 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานภาวะ

ผูนําโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเชิงบวกในดาน

ภาวะผูนํา โดยพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาดหวังในการ

ทํางานของเจาหนาท่ีใหแตละแผนกไดรับทราบ สามารถเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยได

ดังนี้ 

 ปจจัยยอยท่ีมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก  ไดแก 

1. ผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาดหวังในการทํางานของเจาหนาท่ีใหแต

ละแผนกไดรับทราบ  

2. ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลและนํามาถายทอดใหเจาหนาท่ีไดรับ

ทราบ  

3. ผูบังคับบัญชามีการใหคําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนาและการ

พัฒนาการทํางานใหแกเจาหนาท่ี  

4. ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกเจาหนาท่ี

ทุกคน  

ปจจัยยอยท่ีมีความคิดเห็นระดับเฉยๆ ไดแก  

1. ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมินใหเจาหนาท่ีไดรับทราบถึงผลการ

ทํางานอยางสมํ่าเสมอ  

2. ผูบังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็นของเจาหนาท่ีทุกคนอยางมีเหตุผลและ

เปนธรรม  
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  ตอนท่ี 2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความผูกพัน

องคกรกับปจจัยสวนบุคคล 

  จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยท่ีมีผลตอ

ความผูกพันองคกร 4 ดาน ไดแก ดานองคกร ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดาน

ภาวะผูนํา กับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน รายไดตอ

เดือน และตําแหนง เพ่ือใหทราบวาในแตละตัวแปรของปจจัยสวนบุคคลมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมี

ผลตอความผูกพันองคกรแตกตางกันอยางไร สรุปไดดังนี้ 

 

ตารางที่  38  แสดงสรุปการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอ

ความผูกพันองคกรกับปจจัยสวนบุคคล 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันองคกร 

ดานองคกร ดานงาน ดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

ดานภาวะผูนาํ 

เพศ   *  

อาย ุ     

สถานภาพ     

ระดับการศึกษา     

อายุการทํางาน     

รายไดตอเดือน     

ตําแหนง     

หมายเหตุ :  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

   

  จําแนกตามเพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับปจจัยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

โดยกลุมเพศชายมีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมากกวากลุมเพศหญิง 

แตผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานองคกร ดานงาน และ

ดานภาวะผูนําไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวา เพศมีอิทธิพลตอความ

คิดเห็นในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย แตไมมีอิทธิพลตอความคิดเห็นในดานองคกร ดานงาน 

และดานภาวะผูนํา 



 

 

 

77 

  จําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรทุกดาน ไดแก ดานองคกร ดานงาน ดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนําไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวา 

อายุไมมีอิทธิพลตอความคิดเห็นในดานองคกร ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดาน

ภาวะผูนํา 

  จําแนกตามสถานภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรทุกดาน ไดแก ดานองคกร ดานงาน ดานการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนําไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

แสดงวา สถานภาพไมมีอิทธิพลตอความคิดเห็นในดานองคกร ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย และดานภาวะผูนํา 

  จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาแตกตาง

กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรทุกดาน ไดแก ดานองคกร ดานงาน 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนําไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 แสดงวา ระดับการศึกษาไมมีอิทธิพลตอความคิดเห็นในดานองคกร ดานงาน ดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา 

  จําแนกตามอายุการทํางาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุการทํางานแตกตาง

กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรทุกดาน ไดแก ดานองคกร ดานงาน 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนําไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 แสดงวา อายุการทํางานไมมีอิทธิพลตอความคิดเห็นในดานองคกร ดานงาน ดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา 

  จําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตาง

กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรทุกดาน ไดแก ดานองคกร ดานงาน 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนําไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 แสดงวา รายไดตอเดือนไมมีอิทธิพลตอความคิดเห็นในดานองคกร ดานงาน ดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา 

  จําแนกตามตําแหนง พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหนงแตกตางกัน มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรทุกดาน ไดแก ดานองคกร ดานงาน ดานการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนําไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

แสดงวา ตําแหนงไมมีอิทธิพลตอความคิดเห็นในดานองคกร ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย และดานภาวะผูนํา 
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  สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากร

พ้ืนที่สมุทรสาคร 1  

  แบบสอบถามท่ีใชเปนการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร

ของเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสมุทรสาคร 1  โดยใชคําถามในมาตรวัดแบบสเกลทัศนคติ 

หรือ Likert Scale เม่ือนําไปหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาดาน

ความผูกพันตอองคกร ซ่ึงแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานความเชื่อม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอ

เปาหมายและคานิยมขององคกร  ดานความทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนขององคกร 

และดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคกร พบวา คาความ

เช่ือม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร มีคาความเช่ือม่ันอยูในระดับดีมาก มีคา

เทากับ 0.876 แสดงวา คําถามท่ีใชในการศึกษาความผูกพันตอองคกรมีความนาเช่ือถือในระดับดี

มาก 

   

  ตอนที่ 3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรของเจาหนาที่สํานักงาน

สรรพากรพ้ืนที่สมุทรสาคร 1 

 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอ

องคกรโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากและมีความผูกพันตอองคกร (คาเฉล่ีย 3.70) โดยผูตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับเห็นดวยมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานความ

ทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนขององคกร (คาเฉล่ีย 3.84) ดานความปรารถนาอยางแรง

กลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคกร (คาเฉล่ีย 3.75) และดานความเช่ือม่ันอยางแรง

กลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกร (คาเฉล่ีย 3.50) ตามลําดับ ซ่ึงแสดงวา ผูตอบ

แบบสอบถามมีความผูกพันตอองคกร (Engaged employee) โดยมีความผูกพันตอองคกรในดาน

ความทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนขององคกรเปนอันดับแรก 

 

  ตอนท่ี 3.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรกับปจจัย

สวนบุคคล 

  จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพัน

องคกร 3 ดาน ไดแก ดานความเชื่อม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกร  

ดานความทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนขององคกร และดานความปรารถนาอยางแรง

กลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคกร กับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน รายไดตอเดือน และตําแหนง เพ่ือให
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ทราบวาในแตละตัวแปรของปจจัยสวนบุคคลมีความคิดเห็นตอความผูกพันองคกรแตกตางกัน

อยางไร สรุปไดดังนี ้

 

ตารางที่  39  แสดงสรุปการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอ

องคกรกับปจจัยสวนบุคคล 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

ความผูกพันตอองคกร 

ความเช่ือม่ันอยางแรง

กลาและยอมรับตอ

เปาหมายและคานิยม

ขององคกร   

ความทุมเทและ

พยายามอยางเต็มที่

เพื่อประโยชนของ

องคกร 

ความปรารถนาอยาง

แรงกลาที่จะคงไวซ่ึง

ความเปนสมาชิกภาพ

ขององคกร 

ความผูกพันตอ

องคกรโดยรวม 

เพศ * * * * 

อายุ     

สถานภาพ     

ระดับการศึกษา *    

อายุการทํางาน     

รายไดตอเดือน     

ตําแหนง *    

หมายเหตุ :  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

   

  จําแนกตามเพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรโดยรวมและรายดาน ไดแก ดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและ

ยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกร ดานความทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชน

ขององคกร และดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคกร

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยกลุมเพศชายมีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรโดยรวมและรายดานมากกวากลุมเพศหญิง แสดงวา เพศมีอิทธิพลตอ

ความผูกพันตอองคกร  

  จําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรโดยรวมและรายดาน ไดแก ดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและ

ยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกร ดานความทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชน

ขององคกร และดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคกรไม
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แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวา อายุไมมีอิทธิพลตอความผูกพันตอ

องคกร 

  จําแนกตามสถานภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรโดยรวมและรายดาน ไดแก ดานความเช่ือม่ันอยางแรง

กลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกร ดานความทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือ

ประโยชนขององคกร และดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของ

องคกรไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวา สถานภาพไมมีอิทธิพลตอ

ความผูกพันตอองคกร 

  จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาแตกตาง

กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาแยกเปนรายดานพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรดานความเชื่อม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมาย

และคานิยมขององคกรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยกลุมท่ีมีระดับ

การศึกษาอนุปริญญาหรือต่ํากวา มีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและ

ยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกรมากกวากลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และกลุมท่ีมี

ระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป 

  แตผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความผูกพันตอองคกรดานความทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนขององคกร และดาน

ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคกรไมมีความแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวา ระดับการศึกษามีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกร

ดานความเชื่อม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกร แตไมมีอิทธิพลตอ

ความผูกพันตอองคกรโดยรวมและในดานความทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนของ

องคกร และดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคกร 

  จําแนกตามอายุการทํางาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุการทํางานแตกตาง

กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรโดยรวมและรายดาน ไดแก ดานความเชื่อม่ันอยาง

แรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกร ดานความทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือ

ประโยชนขององคกร และดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของ

องคกรไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวา อายุการทํางานไมมีอิทธิพล

ตอความผูกพันตอองคกร 
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  จําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตาง

กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรโดยรวมและรายดาน ไดแก ดานความเชื่อม่ันอยาง

แรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกร ดานความทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือ

ประโยชนขององคกร และดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของ

องคกรไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวา รายไดตอเดือนไมมีอิทธิพล

ตอความผูกพันตอองคกร 

  จําแนกตามตําแหนง พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหนงแตกตางกัน มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

เม่ือพิจารณาแยกเปนรายดานพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหนงแตกตางกัน มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยม

ขององคกรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยกลุมท่ีมีตําแหนงนักวิชาการ

สรรพากรมีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและ

คานิยมขององคกรมากกวากลุมท่ีมีตําแหนงนักตรวจสอบภาษีและกลุมท่ีมีตําแหนงเจาพนักงาน

ธุรการ/เจาพนักงานการเงินและบัญชี กลุมท่ีมีตําแหนงเจาพนักงานสรรพากรมีคาเฉล่ียระดับความ

คิดเห็นดานความเชื่อม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกรมากกวากลุมท่ี

มีตําแหนงนักตรวจสอบภาษี และกลุมท่ีมีตําแหนงลูกจางประจํามีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นดาน

ความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกรมากกวาทุกกลุม 

  แตผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหนงแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

ผูกพันตอองคกรดานความทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนขององคกร และดานความ

ปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคกรไมมีความแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวา ตําแหนงมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกรดานความ

เช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกร แตไมมีอิทธิพลตอความผูกพัน

ตอองคกรโดยรวมและในดานความทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนขององคกร และ

ดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคกร 
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  ตอนท่ี 3.3 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอความผูกพันองคกรกับความ

ผูกพันตอองคกรโดยรวมและรายดาน 

  ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตน คือ ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน

องคกร 4 ดาน ไดแก ดานองคกร ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา กับ

ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันตอองคกรโดยรวมและรายดานตาง ๆ ไดแก ดานความเชื่อม่ันอยางแรง

กลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกร ดานความทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือ

ประโยชนขององคกร และดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของ

องคกร ผลการศึกษาสามารถแสดงความสัมพันธไดดังนี ้

 

  3.3.1 ความผูกพันตอองคกรโดยรวม 

  จากการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรท้ัง 4 ดาน ไดแก ดาน

องคกร ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา มีความสัมพันธแบบแปรผัน

ตามกันในเชิงบวก กับความผูกพันตอองคกรโดยรวม โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากับ 0.672 และ

ยังพบวาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรท้ัง 4 ดานนั้น สามารถพยากรณความผูกพันตอองคกร

โดยรวม ไดรอยละ 43.0 สวนอีกรอยละ 57.0 เปนผลจากปจจัยอ่ืนๆ ที่ไมไดนํามาพิจารณา เม่ือ

พิจารณาคานัยสําคัญทางสถิติ (Significant) พบวา ปจจัยดานภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความ

ผูกพันตอองคกรโดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนปจจัยดานองคกร ดานงาน 

และดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรโดยรวม อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยในแบบคะแนน

มาตรฐาน (Beta) พบวา ดานภาวะผูนําสามารถทํานายระดับความผูกพันตอองคกรโดยรวมมากท่ีสุด 

(β = 0.356)  เม่ือพิจารณาความผูกพันตอองคกรแยกเปนรายดานพบวา 

 

  3.3.2 ดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมของ

องคกร 

  จากการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรท้ัง 4 ดาน ไดแก ดาน

องคกร ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา มีความสัมพันธแบบแปรผัน

ตามกันในเชิงบวก กับความผูกพันตอองคกรดานความเชื่อม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมาย

และคานิยมขององคกร โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากับ 0.670 และยังพบวาปจจัยท่ีมีผลตอความ

ผูกพันองคกรท้ัง 4 ดานนั้น สามารถพยากรณความผูกพันตอองคกรดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลา

และยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกร ไดรอยละ 42.7 สวนอีกรอยละ 57.3 เปนผลจาก
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ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีไมไดนํามาพิจารณา เม่ือพิจารณาคานัยสําคัญทางสถิติ (Significant) พบวา ปจจัยดาน

ภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอ

เปาหมายและคานิยมขององคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนปจจัยดานองคกร ดาน

งาน และดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรดานความ

เช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา 

ดานภาวะผูนําสามารถทํานายระดับความผูกพันตอองคกรดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและ

ยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกรมากท่ีสุด (β = 0.347)  

 

  3.3.3 ดานความทุมเทและพยายามอยางเต็มที่เพ่ือประโยชนขององคกร 

  จากการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกร 4 ดาน ไดแก ดานองคกร 

ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา มีความสัมพันธแบบแปรผันตามกันใน

เชิงบวก กับความผูกพันตอองคกรดานความทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนขององคกร 

โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากับ 0.577 และยังพบวาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรท้ัง 4 ดาน

นั้น สามารถพยากรณความผูกพันตอองคกรดานความทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชน

ขององคกร ไดรอยละ 30.7 สวนอีกรอยละ 69.3 เปนผลจากปจจัยอ่ืนๆ ท่ีไมไดนํามาพิจารณา เมื่อ

พิจารณาคานัยสําคัญทางสถิติ (Significant) พบวา ปจจัยดานภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความ

ผูกพันตอองคกรดานความทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนขององคกร อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนปจจัยดานองคกร ดานงาน และดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไมมี

ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรดานความทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนของ

องคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยในแบบ

คะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา ดานภาวะผูนําสามารถทํานายระดับความผูกพันตอองคกรดาน

ความทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนขององคกรมากท่ีสุด (β = 0.375)  

 

  3.3.4 ดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของ

องคกร 

  การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใชสมการถดถอยเชิงเสน (Linear 

Regression) ในดานนี้ พบปญหา Multicollinearity คือ จากการวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปร

ตนท้ัง 4 ตัว พบวา มีอยางนอย 1 ตัวแปรตนท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม แตเม่ือเขาสมการ

ถดถอยเชิงเสนกลับไมพบวาตัวแปรตนและตัวแปรตามมีความสัมพันธกัน จึงตัดตัวแปรท่ีมีคา Beta 
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สูงสุดออก คือ ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย แลวจึงนําตัวแปรเขาสมการถดถอยเชิงเสนอีกครั้ง 

พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกร 3 ดาน ไดแก ดานองคกร ดานงาน และดานภาวะผูนํา มี

ความสัมพันธแบบแปรผันตามกันในเชิงบวก กับความผูกพันตอองคกรดานความปรารถนาอยาง

แรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคกร โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากับ 0.508 และ

ยังพบวาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรท้ัง 3 ดานนั้น สามารถพยากรณความผูกพันตอองคกร

ดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคกร ไดรอยละ 23.6 

สวนอีกรอยละ 76.4 เปนผลจากปจจัยอ่ืนๆ ท่ีไมไดนํามาพิจารณา เม่ือพิจารณาคานัยสําคัญทางสถิติ 

(Significant) พบวา ปจจัยดานภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรดานความ

ปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 สวนปจจัยดานองคกร และดานงาน ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรดาน

ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคกร อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) 

พบวา ดานภาวะผูนําสามารถทํานายระดับความผูกพันตอดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะ

คงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคกรมากท่ีสุด (β = 0.306)  

 

  ตอนท่ี 3.4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสรางความผูกพันตอองคกร 

  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีตอบคําถามปลายเปดเกี่ยวกับ

ขอเสนอแนะเพื่อการสรางความผูกพันตอองคกร คิดเปนรอยละ 4.5 มีขอเสนอแนะดังนี้  

1. การพิจารณาความดีความชอบควรมีความโปรงใสเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ

ใหเจาหนาท่ี  

2. ควรมีการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับประมวลรัษฎากรและการวิเคราะหงบการเงิน  

3. ควรมีแบบสอบถามใหเจาหนาท่ีทุกแผนกไดแสดงความคิดเห็น  

4. ควรสรางความสามัคคีและมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน มีการ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  

5. ควรใหลูกจางช่ัวคราวมีสวัสดิการและความม่ันคงเหมือนลูกจางประจํา  

 จากขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสรางความผูกพันตอองคของผูตอบแบบสอบถาม จะ

เห็นไดวา สวนใหญเปนปจจัยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เกี่ยวกับการประเมินผลการทํางาน

งาน การฝกอบรม คาตอบแทนและสวัสดิการ และกิจกรรมสรางความสามัคค ีและมี 1 ขอเสนอแนะ

ในดานองคกร เกี่ยวกับการใหเจาหนาท่ีไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
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5.2  อภิปรายผลการศึกษา  
  จากผลการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความ

ผูกพันองคกรของเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสมุทรสาคร 1 ทําใหสามารถอภิปรายถึง

ประเด็นสําคัญท่ีเกิดจากการศึกษาไดดังนี ้

 1. ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันองคกรของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่

สมุทรสาคร 1 

  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอ

ความผูกพันองคกรท้ัง 4 ดาน เรียงลําดับความคิดเห็นจากมากไปนอยดังนี้ ปจจัยดานภาวะผูนํามาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ ปจจัยดานองคกร ปจจัยดานงาน และปจจัยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ตามลําดับ สอดคลองกับงานศึกษาของ บรรพต ไชยกิจ (2552) ไดศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการ

ของพนักงาน บริษัท เวสเทิรนดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด พบวา พนักงานมีระดับความคิดเห็นตอ

องคประกอบความผูกพันตอองคการอยูในระดับเห็นดวยมาก แตไมสอดคลองในเรื่องลําดับความ

คิดเห็น โดยพนักงานบริษัท เวสเทิรนดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด มีความคิดเห็นดานองคการมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   ดานภาวะผูนํา และดานงาน ท้ังนี้การบริหาร

จัดการของบริษัท เวสเทิรนดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด ในดานองคการสามารถทําไดดี เชน การ

ถายทอดนโยบาย กลยุทธใหกับทุกหนวยงาน การจัดใหมีชองทางเพ่ือส่ือสารกับพนักงาน การเปด

โอกาสและรับฟงความคิดเห็น การสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ปลอดภัยดานงาน การมีระบบ

มาตรฐานการทํางานโดยรวมอยูในระดับดี และการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและสรางสรรคส่ิง

ใหมๆ ในองคการ แตปจจัยดานภาวะผูนํา เชน ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางและนํามาถายทอด

ใหพนักงานไดรับทราบ ผูบังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกคนอยางมีเหตุผล

และเปนธรรม มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานไดรับทราบถึงผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ 

และการใหคําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนาและการพัฒนาการทํางานใหแกพนักงาน 

บริษัทยังบริหารจัดการไดไมดีนัก ทําใหพนักงานเห็นดวยกับปจจัยดานองคการมากกวาปจจัยดาน

ภาวะผูนํา ซ่ึงตางจากสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสมุทรสาคร 1 ท่ีสามารถบริหารจัดการในปจจัยดาน

ภาวะผูนําไดดีกวาไดดีกวา 

  เม่ือพิจารณาเปนรายดานสรุปไดดังนี ้

 ปจจัยดานองคกร 

  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานองคกรโดยรวมอยูในระดับ

เห็นดวยมาก โดยผูตอบแบบสอบถามเห็นวาองคกรมีการถายทอดนโยบายและกลยุทธใหกับทุก

แผนกและฝายท่ีทํางานอยางชัดเจนมากท่ีสุด รองลงมาคือ  นโยบายและกลยุทธของแตละแผนก
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และฝายท่ีทํางานมีความสอดคลองและเช่ือมโยงกับนโยบายขององคกร ซ่ึงไมสอดคลองกับงาน

ศึกษาของ วรพจน เลิศสุวรรณเสรี (2551) ไดศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท 

บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด พบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอ

องคการในดานองคการอยูในระดับเห็นดวยนอย ท้ังนี้ พนักงานของบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส 

จํากัด เห็นวาบริษัทเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน
นอย ระบบการทํางานยังไมเปนมาตรฐาน สภาพแวดลอมในท่ีทํางานยังไมเหมาะสมและปลอดภัย 
และขาดการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ทําใหพนักงานมีความเห็นตอ
ปจจัยดานอยูในระดับเห็นดวยนอย ซ่ึง The Institute for Employment Studies (2004) บริษัทท่ี

ปรึกษางานทางดานการพัฒนากลยุทธ และงานวิจัย ไดทําการวิจัยเรื่องความผูกพันของพนักงานใน

ป 2003 กับพนักงานจํานวนกวา 10,000 คน ใน 14 องคการ ใน NHS (National Health Service) 

พบวา ปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดความผูกพันของพนักงานเกิดจากบริษัทตองใหพนักงานมีสวนรวมใน

การตัดสินใจ ไดแสดงความคิดเห็น มีโอกาสในการพัฒนาในงาน และองคกรสนใจความเปนอยู

ของพนักงาน  

 ปจจัยดานงาน 

 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานงานโดยรวมอยูในระดับ

เฉยๆ โดยผูตอบแบบสอบถามเห็นวาเจาหนาท่ีมีรูปแบบการทํางานในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ี

สอดคลองกับนโยบายขององคกรมากท่ีสุด รองลงมาคือ เจาหนาท่ีมีรูปแบบการทํางานในหนาท่ี

ความรับผิดชอบท่ีสอดคลองกับนโยบายขององคกร สอดคลองกับงานศึกษาของ วรพจน เลิศ

สุวรรณเสรี (2551) ท่ีพบวา พนักงานของบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด มีความคิดเห็นตอ

องคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานงานอยูในระดับเฉยๆ โดยเจาหนาท่ีสํานักงาน

สรรพากรพ้ืนท่ีสมุทรสาคร 1 และพนักงานบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด มีความคิดเห็นระดับ

เฉยๆ ในเร่ืองการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตัดสินใจในงาน และการมอบหมายงานท่ี

เหมาะสมกับความรูความสามารถเชนเดียวกัน ซ่ึงองคกรตองปรับปรุงปจจัยดานงานดังกลาวเพื่อให

พนักงานเกิดความคลองตัวในการทํางาน ไดทํางานท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถ ไดแสดง

ความคิดเห็นในการทํางาน มีแนวทางใหการปฏิบัติงาน เกิดทัศนคติในการทํางานดีขึ้น และสงผล

ตอความผูกพันตอองคกรตอไป 

 ปจจัยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

โดยรวมอยูในระดับเฉยๆ โดยผูตอบแบบสอบถามเห็นวามีการสงเสริมและจัดกิจกรรมการสราง

สัมพันธภาพท่ีดีระหวางเจาหนาท่ีมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการจัดทําแผนการฝกอบรมใหกับ
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เจาหนาท่ีตามความเหมาะสมของหนาท่ีความรับผิดชอบ ไมสอดคลองกับงานศึกษาของ วรพจน 

เลิศสุวรรณเสรี (2551) ท่ีพบวา พนักงานของบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด มีความคิดเห็นตอ

องคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยูในระดับเห็นดวย

นอย ท้ังนี้ พนักงานของบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด เห็นวาการทําใหพนักงานรูสึกวามีความ
ม่ันคงในการทํางาน มีความกาวหนาในอาชีพ มีระบบการจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเหมาะสม 
สามารถแขงขันกับบริษัทอ่ืนในธุรกิจเดียวกันได มีการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงาน 
สงเสริมและจัดทํากิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางพนักงาน มีระบบการใหคําปรึกษา
ดานการทํางานและมีการพัฒนาความรูแกพนักงาน  ของบริษัทนั้นยังไมดีนัก ทําใหพนักงานมี
ความเห็นตอปจจัยขางตนอยูในระดับเห็นดวยนอย ตางจากเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพื้นท่ี

สมุทรสาคร 1 ท่ีสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับเฉยๆ ยกเวนการสงเสริมและจัดทํากิจกรรมเพ่ือ
สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางพนักงานมีความเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ซ่ึงส่ิงเหลานี้แสดงถึง

ความเอาใจใสตอพนักงานขององคกร สงผลใหเกิดความรูสึกท่ีดีและเกิดเปนความผูกพันตอองคกร

อยางยั่งยืน สอดคลองกับแนวคิดของ The Institute for Employment Studies (2004) ท่ีพบวา หาก

พนักงานมีโอกาสในการพัฒนาในงาน และองคกรสนใจความเปนอยูของพนักงาน จะทําใหเกิด

ความผูกพันตอองคกร 

 ปจจัยดานภาวะผูนํา 

  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานภาวะผูนําโดยรวมอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก โดยผูตอบแบบสอบถามเห็นวาผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาดหวังใน

การทํางานของเจาหนาท่ีใหแตละแผนกไดรับทราบมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศน

ท่ีกวางไกลและนํามาถายทอดใหเจาหนาท่ีไดรับทราบ ไมสอดคลองกับงานศึกษาของ วรพจน เลิศ

สุวรรณเสรี (2551) พบวา พนักงานของบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัดมีความคิดเห็นตอ

องคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานภาวะผูนําอยูในระดับเฉยๆ ในทุกปจจัยยอย ไดแก 

ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมินใหพนักงานอยางสมํ่าเสมอ ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับ

เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงเปาหมายในการทํางานของพนักงาน

ใหแตละแผนกไดรับทราบ ผูบังคับบัญชามีการใหคําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนาและ

การพัฒนาการทํางานใหแกพนักงาน ผูบังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกคน

อยางมีเหตุผลและเปนธรรม และผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางและนํามาถายทอดใหพนักงาน

ไดรับทราบ ตางจากเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสมุทรสาคร 1 ท่ีสวนใหญมีความเห็นตอ

ปจจัยยอยอยูในระดับเห็นดวยมาก มีเพียงเรื่องผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมินใหพนักงาน
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อยางสมํ่าเสมอ และผูบังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกคนอยางมีเหตุผลและ

เปนธรรม เทานั้นท่ีมีความคิดเห็นอยูในระดับเฉยๆ เชนเดียวกัน 

  จากผลการศึกษาขางตนจะเห็นไดวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับเห็น

ดวยมากในปจจัยดานองคกรและดานภาวะผูนํา แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเชิงบวก

ในดานองคกรและดานภาวะผูนํา และผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับเฉยๆ ในปจจัยดาน

งานและดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาปจจัยดาน

งานและดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยยังไมสามารถสรางความผูกพันตอองคกรไดเทาท่ีควรเม่ือ

เปรียบเทียบกับปจจัยดานอ่ืนๆ 

  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความผูกพันองคกรกับ

ปจจัยสวนบุคคล 

  จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยกลุมเพศชายมีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

มากกวากลุมเพศหญิง สอดคลองกับงานศึกษาของ มนัส ธาราวัชรศาสตร (2551) ไดศึกษาเรื่อง 

ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทอินโนเวกซ (ประเทศไทย) จํากัด พบวา พนักงานเพศ

ชายและเพศหญิงมีระดับความระดับความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการ

แตกตางกันในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท้ังนี้ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานองคกร ดานงาน และดานภาวะผูนําไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวา เพศมีอิทธิพลตอความคิดเห็นในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

แตเพศไมมีอิทธิพลตอความคิดเห็นในดานองคกร ดานงาน และดานภาวะผูนํา 

  สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน 

รายไดตอเดือน และตําแหนงแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกร

ทุกดาน ไดแก ดานองคกร ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนําไมแตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อายุการทํางาน รายไดตอเดือน และตําแหนง ไมมีอิทธิพลตอความคิดเห็นในดาน

องคกร ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา 

  3. ความผูกพันตอองคกรของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่สมุทรสาคร 1  

  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอ

องคกรโดยรวมและรายดานอยูในระดับเห็นดวยมาก เรียงลําดับความคิดเห็นจากมากไปนอยดังนี้ 

ดานความทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนขององคกรมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานความ
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ปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคกร และดานความเช่ือม่ันอยาง

แรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกร ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ผูตอบ

แบบสอบถามมีความผูกพันตอองคกร (Engaged employee) โดยมีความผูกพันตอองคกรในดาน

ความทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนขององคกรเปนอันดับแรก แสดงวาสํานักงาน

สรรพากรพ้ืนท่ีสมุทรสาคร 1 มีพนักงานท่ีเปรียบเสมือน “ดาวเดนในองคการ” ทํางานดวยความมีใจ

รักและทุมเทในงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ มีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่ง

ขององคการอยางแทจริง และจะหาแนวทางในการปรับปรุงตนเองใหดีขึ้นอยูเสมอ เพ่ือทําให

องคการกาวไปสูความสําเร็จในท่ีสุด (อางใน the Gallop Organization, 2002)  และยังสอดคลองกับ

แนวคิดของ L.Porter และ F.J. Smith (1991) ท่ีกลาววา ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยาง

มากเพ่ือประโยชนขององคการ เปนลักษณะท่ีบุคลากรเต็มใจท่ีจะเสียสละอุทิศตน พยายามทํางาน

เต็มความสามารถ เพ่ือใหองคการประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมาย เกิดผลประโยชนตอองคการ 

และมีความหวงใยตอความเปนไปขององคการ สอดคลองกับงานศึกษาของ มนัส ธาราวัชรศาสตร 

(2551) พบวา พนักงานบริษัท อินโนเวกซ (ประเทศไทย) จํากัด มีความผูกพันโดยรวมตอองคการ

อยูในระดับผูกพันมาก แสดงใหเห็นวา ท้ังสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสมุทรสาคร 1 ซ่ึงเปนหนวยงาน

ราชการ และบริษัท อินโนเวกซ (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนโรงงานอุตสาหกรรม มีรูปแบบและ

การบริหารจัดการท่ีดี ทําใหพนักงานมีเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนของ

องคกร มีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคกร มีความรูสึก

ผูกพันเปนอยางมากกับองคกร มีความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมของ

องคกร และเห็นวาบริษัท อินโนเวกซ เปนองคกรท่ีดีท่ีสุดท่ีพนักงานไดเลือกทํางานดวย แตไม

สอดคลองกับงานศึกษาของ  วรพจน เลิศสุวรรณเสรี (2551)  ท่ีพบวา  ความผูกพันตอองคการของ

พนักงานบริษัท  บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด จังหวัดลําพูน ในภาพรวมอยูในระดับไมผูกพันตอ

องคการ (Not-Engaged) ทั้งนี้บริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด เปนโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนพนักงานปฏิบัติการฝายผลิต มีอายุการทํางาน 1-3 ป มีรายไดเฉล่ียตอ

เดือน 6,001-10,000 บาทซ่ึงไมสูงนัก มีความคิดเห็นเรื่องระบบการจายคาตอบแทนท่ีสามารถ

แขงขันไดกับบริษัทอ่ืนในธุรกิจเดียวกันไดอยูในระดับต่ําท่ีสุด ซ่ึงปจจัยยอยเกี่ยวกับคาตอบแทน

หากพนักงานเห็นวาไมเหมาะสม จะทําใหพนักงานขาดความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยาง

มากเพ่ือประโยชนขององคการ ขาดความจงรักภักดีตอองคกร และไมมีความผูกพันตอองคกรใน

ท่ีสุด 
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  4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรกับปจจัยสวน

บุคคล 

  จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ ดานระดับการศึกษา และดาน

ตําแหนงท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน  โดยผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรโดยรวมและรายดาน 

ไดแก ดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกร ดานความ

ทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนขององคกร และดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะ

คงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคกรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย

กลุมเพศชายมีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรโดยรวมและทุกดาน

มากกวากลุมเพศหญิง และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาและตําแหนงแตกตางกัน มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและ

คานิยมขององคกรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยกลุมท่ีมีระดับการศึกษา

อนุปริญญาหรือต่ํากวามีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอ

เปาหมายและคานิยมขององคกรมากกวากลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีและกลุมท่ีมีระดับ

การศึกษาปริญญาโทขึ้นไป กลุมท่ีมีตําแหนงนักวิชาการสรรพากรมีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นดาน

ความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกรมากกวากลุมท่ีมีตําแหนง

นักตรวจสอบภาษีและกลุมท่ีมีตําแหนงเจาพนักงานธุรการ/เจาพนักงานการเงินและบัญชี กลุมท่ีมี

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพากรมีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและ

ยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกรมากกวากลุมท่ีมีตําแหนงนักตรวจสอบภาษ ีและกลุมท่ีมี

ตําแหนงลูกจางประจํามีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอ

เปาหมายและคานิยมขององคกรมากกวาทุกกลุม 

  ท้ังนี้ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาและตําแหนงแตกตางกัน มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรดานความทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือ

ประโยชนขององคกร และดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของ

องคกรไมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เชนกัน 

  แสดงใหเห็นวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกร 

ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาและตําแหนงมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกรดานความ

เช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกร แตระดับการศึกษาและ

ตําแหนงไมมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกรโดยรวมและในดานความทุมเทและพยายามอยาง
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เต็มท่ีเพ่ือประโยชนขององคกร และดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิก

ภาพขององคกร 

  สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ สถานภาพ อายุการทํางาน และรายไดตอเดือน

แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรโดยรวมและรายดาน ไดแก ดานความ

เช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกร ดานความทุมเทและพยายาม

อยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนขององคกร และดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปน

สมาชิกภาพขององคกรไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวา ปจจัยสวน

บุคคลดานอาย ุสถานภาพ อายุการทํางาน และรายไดตอเดือนไมมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกร 

ไมสอดคลองกับงานศึกษาของ บรรพต ไชยกิจ (2552) ท่ีพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุมีอิทธิพล

ตอระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนปจจัยสวนบุคคลดาน

เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดตอเดือน และระยะเวลาการทํางานไมมีอิทธิพลตอระดับ

ความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับงานศึกษาของ วรพจน เลิศ

สุวรรณเสรี (2551) ท่ีพบวา ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการ

ทํางาน หนาท่ีการทํางาน ตําแหนงงานและรายไดเฉล่ียตอเดือนของพนักงานไมมีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวม และไมสอดคลองกับ

งานศึกษาของ มนัส ธาราวัชรศาสตร (2551) ท่ีพบวา ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อายุงาน และระดับเงินเดือนไมมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการ ซ่ึง

การท่ีผลการศึกษาครั้งนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ นั้น เปนเพราะลักษณะขององคกร

ท่ีเปนหนวยงานราชการและองคกรเอกชนนั้นมีความแตกตางกันในการบริหารจัดการ ทําใหความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรกับปจจัยสวนบุคคลมีความแตกตางกัน สอดคลองกับแนวคิด

ของ The Institute for Employment Studies (2004) ท่ีพบวา ระดับความผูกพันของพนักงานสามารถ

แปรผันไปตามลักษณะสวนบุคคล และความผูกพันของพนักงานสามารถแปรผันไปตามลักษณะ

ของงาน และลักษณะประสบการณอีกดวย 

  5. ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอความผูกพันองคกรกับความผูกพันตอ

องคกรโดยรวมและรายดาน 

  จากการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตน คือ ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน

องคกรท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานองคกร ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา 

กับตัวแปรตาม คือ ความผูกพันตอองคกร พบวา มีความสัมพันธแบบแปรผันตามกันในเชิงบวก 

หมายความวา หากใหความสําคัญตอปจจัยท้ัง 4 ดานเพิ่มขึ้น ความผูกพันตอองคกรจะเพ่ิมขึ้นดวย

เชนเดียวกัน แตเม่ือพิจารณาจากคานัยสําคัญทางสถิติ พบวา มีเพียงปจจัยดานภาวะผูนําเทานั้นท่ี
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สามารถทํานายระดับความผูกพันตอองคกรได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวาปจจัย

ดานภาวะผูนํามีอิทธิพลกับความผูกพันตอองคกรโดยรวมและรายดาน ซ่ึงผูบังคับบัญชามีสวนท่ีจะ

สงเสริมใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอองคการโดยรวมได เพราะผูบังคับบัญชาเปนผูท่ีอยูใกลชิดกับ

พนักงาน เปนผูมอบหมายงาน และประเมินผลการทํางานของพนักงาน หากผูบังคับบัญชามีภาวะ

ผูนําท่ีดีและใหความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแลว จะทําใหผูใตบังคับบัญชามี

ความรูสึกในแงบวกกับองคกรจนเกิดความผูกพันตอองคกร แตผลการศึกษาครั้งนีไ้มสอดคลองกับ

งานศึกษาของ บรรพต ไชยกิจ (2552) ท่ีพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอระดับความผูกพันตอองคการของ

พนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา ไม

สอดคลองกับงานศึกษาของ วรพจน เลิศสุวรรณเสรี (2551) ท่ีพบวา ปจจัยท่ีทําใหเกิดความผูกพัน

ตอองคการของพนักงาน ไดแก ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา มีความสัมพันธ

กับความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และไม

สอดคลองกับงานศึกษาของ มนัส ธาราวัชรศาสตร (2551) ท่ีพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอระดับความ

ผูกพันตอองคการ ไดแก ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา ท้ังนี้ลักษณะ

องคกรท่ีเปนหนวยงานราชการกับองคกรเอกชนมีความแตกตางกัน ดังนั้นความสัมพันธระหวาง

ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรกับความผูกพันตอองคกรจึงแตกตางกัน 

 

5.3  ขอคนพบ 

 จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรของเจาหนาท่ีสํานักงาน

สรรพากรพ้ืนท่ีสมุทรสาคร 1 ผูศึกษาไดคนพบประเด็นสําคัญดังตอไปนี ้

 1. ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสมุทรสาคร 1 มี

ความผูกพันตอองคกร (Engaged employee) โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร

โดยรวมและรายดานอยูในระดับเห็นดวยมาก ท้ังนี้ผูตอบแบบสอบถามมีความผูกพันตอองคกรใน

ดานความทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนขององคกรเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดาน

ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคกร และดานความเช่ือม่ัน

อยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกร ตามลําดับ  

 2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกร

ดานภาวะผูนํามากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานองคกร ดานงาน และดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดย

มีความคิดเห็นระดับเห็นดวยมากในปจจัยดานองคกรและดานภาวะผูนํา และมีความคิดเห็นระดับ

เฉยๆ ในปจจัยดานงานและดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นเชิงบวกในดานองคกรและดานภาวะผูนํา สามารถสรางความผูกพันตอองคกร แตมีความ
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คิดเห็นวาปจจัยดานงานและดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ยังไมสามารถสรางความผูกพันตอ

องคกรได 

 3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกร

อันดับแรกและอันดับสุดทายดังนี ้

 

ตารางท่ี  40  แสดงระดับความคิดเห็นตอปจจัยยอยอันดับแรกและอันดับสุดทายท่ีมีผลตอความ

ผูกพันองคกรรายดาน 

 

ปจจัยที่มีผลตอความ

ผูกพันองคกร 

ระดับความคิดเห็น 

อันดับแรก อันดับสุดทาย 

ดานองคกร มีการถายทอดนโยบายและกลยุทธใหกับ

ทุกแผนกและฝายท่ีทํางานอยางชัดเจน 

 

(คาเฉล่ีย 3.64) 

มีการเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีแสดงความ

คิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของ

เจาหนาท่ี 

(คาเฉล่ีย 3.22) 

ดานงาน เจาหนาท่ีมีรูปแบบการทํางานในหนาท่ี

ความรับผิดชอบท่ีสอดคลองกับนโยบาย

ขององคกร 

(คาเฉล่ีย 3.59) 

มีการจัดเตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือท่ี

สนับสนุนการทํางานของเจาหนาท่ีอยาง

เพียงพอ 

(คาเฉล่ีย 2.90) 

ดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

มีการสงเสริมและจัดกิจกรรมการสราง

สัมพันธภาพที่ดีระหวางเจาหนาท่ี 

(คาเฉล่ีย 3.55) 

มีการจายคาตอบแทนท่ีสามารถแขงขัน

กับองคกรในระดับเดียวกันได 

(คาเฉล่ีย 2.82) 

ดานภาวะผูนํา ผูบังคับบัญชามีการสื่อสารถึงความ

คาดหวังในการทํางานของเจาหนาท่ีให

แตละแผนกไดรับทราบ 

(คาเฉล่ีย 3.63) 

ผูบังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็น

ของเจาหนาท่ีทุกคนอยางมีเหตุผลและ

เปนธรรม 

(คาเฉล่ีย 3.22) 

 

 4. จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกร

กับปจจัยสวนบุคคล พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศมีอิทธิพลตอความคิดเห็นในดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย โดยกลุมเพศชายมีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

มากกวากลุมเพศหญิง 

  5. จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรกับปจจัย

สวนบุคคล พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกรโดยรวมและรายดาน 
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และปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาและตําแหนงมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกรดานความ

เช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกร โดยมีรายละเอียดดังนี ้

  - กลุมเพศชายมีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรโดยรวม

และทุกดานมากกวากลุมเพศหญิง 

  - กลุมท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือต่ํากวา มีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นดาน

ความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกรมากกวากลุมท่ีมีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี และกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป  

  - กลุมท่ีมีตําแหนงนักวิชาการสรรพากรมีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นดานความ

เช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกรมากกวากลุมท่ีมีตําแหนงนัก

ตรวจสอบภาษีและกลุมท่ีมีตําแหนงเจาพนักงานธุรการ/เจาพนักงานการเงินและบัญชี กลุมท่ีมี

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพากรมีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและ

ยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกรมากกวากลุมท่ีมีตําแหนงนักตรวจสอบภาษ ีและกลุมท่ีมี

ตําแหนงลูกจางประจํามีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอ

เปาหมายและคานยิมขององคกรมากกวาทุกกลุม 

  6. จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรกับ

ความผูกพันตอองคกรโดยรวมและรายดาน พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรท้ัง 4 ดาน 

ไดแก ดานองคกร ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา มีความสัมพันธแบบ

แปรผันตามกันในเชิงบวก กับความผูกพันตอองคกร แตมีเพียงปจจัยดานภาวะผูนําเทานั้นท่ีมี

อิทธิพลกับความผูกพันตอองคกรโดยรวมและรายดาน ไดแก ดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและ

ยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกร ดานความทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชน

ขององคกร และดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคกร

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงปจจัยดานภาวะผูนํานี้สามารถทํานายระดับความผูกพันตอ
องคกรได  

 

5.4  ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

  จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรของเจาหนาท่ีสํานักงาน

สรรพากรพ้ืนท่ีสมุทรสาคร 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี

สมุทรสาคร 1 มีความผูกพันตอองคกร (Engaged employee) โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพัน

ตอองคกรโดยรวมและรายดานอยูในระดับเห็นดวยมาก และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอ

ความผูกพันองคกรดานภาวะผูนําและดานองคกรอยูในระดับเห็นดวยมาก แตดานงานและดานการ
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พัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความคิดเห็นอยูในระดับเฉยๆ แสดงวาปจจัยดานงานและดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยยังไมสามารถสรางความผูกพันตอองคกรไดเทาท่ีควรเม่ือเปรียบเทียบกับปจจัยดาน

ภาวะผูนําและดานองคกร และผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน

องคกรกับความผูกพันตอองคกร พบวา ปจจัยดานภาวะผูนํามีอิทธิพลกับความผูกพันตอองคกร

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถทํานายระดับความผูกพันตอองคกรได  ดังนั้นองคกร

ควรใหความสําคัญในการสรางภาวะผูนําท่ีดีใหกับผูบังคับบัญชาในองคกรเปนอันดับแรก ถึงแม

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยดานภาวะผูนําอยูในระดับเห็นดวยมาก แตทางองคกร

ควรมีนโยบายรักษาความคิดเห็นตอปจจัยดานภาวะผูนําใหอยูในระดับเห็นดวยมากน้ีไวและพัฒนา

ใหเพ่ิมขึ้น ผูศึกษาจึงเสนอแนะใหสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสมุทรสาคร 1 นํา กลยุทธภาวะผูนํา มา

ใชในการบริหารจัดการองคกรและสรางความผูกพันตอองคกรใหกับเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากร

พ้ืนท่ีสมุทรสาคร 1 โดยนําทฤษฎีภาวะผูนํามาประยุกตใชดังนี้ 

  ลักษณะเฉพาะของผูนํา (Leader Traits)   

  องคกรควรมีระบบการคัดเลือกผูบังคับบัญชาท่ีมีความเหมาะสมในแตละตําแหนง 

และผูบังคับบัญชาท่ีไดรับคัดเลือกนั้นตอง มีคุณลักษณะของผูนําท่ี มีประสิทธิภาพ เชน มี

แรงผลักดัน มีความทะเยอทะยาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีความปรารถนาท่ีจะเปนผูนํา มีความ

นาเช่ือถือ มีความซ่ือสัตย รักษาคําพูด มีความเช่ือม่ันในตัวเองวาทําไดสําเร็จ มีความรูเกี่ยวกับงาน

และองคกร รับรูความตองการของผูอ่ืน เขาใจผูอ่ืน ปฏิบัติกับผูใตบังคับบัญชาอยางเทาเทียมกัน 

ควบคุมส่ังการผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  

  องคกรควรจัดใหมีการฝกอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับการสรางภาวะผูนําใหกับ

ผูบังคับบัญชาและบุคลากรในองคกร มีการประเมินและติดตามผลการฝกอบรม โดยการสํารวจ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําในองคกรจากผูใตบังคับบัญชาเปนระยะ เพื่อสรางใหบุคลากรใน

องคกรเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ 

  พฤติกรรมของผูนํา (Leader Behaviors) 

  ผูบังคับบัญชาในสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสมุทรสาคร 1 ควรมุงงานสูงและมุงคน

สูง การมุงคนสูงจะชวยใหเกิดความสัมพันธท่ีดีรวมกัน เขาใจกัน และยอมรับซ่ึงกันและกัน และเม่ือ

คนเกิดความพึงพอใจก็จะทํางานดวยความเต็มใจ ทําใหผลงานออกมาดี และการมุงงานก็จะทํา

ใหผลการปฏิบัติงานสําเร็จบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว มีความภาคภูมิใจในองคกร และเกิดความ

ผูกพันตอองคกรในท่ีสุด ซ่ึงจากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยดาน

ภาวะผูนําเรื่องผูบังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลและเปนธรรมอยูในระดับเฉยๆ  

ดังนั้นผูบังคับบัญชาในแผนกและฝายตางๆ ควรมุงคนสูงโดยเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาแสดง



 

 

 

96 

ความคิดเห็นท่ีเกี่ยวของกับการทํางาน เชน มีการเปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็นของ

ผูใตบังคับบัญชาในการประชุมตางๆ ใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวมในการตัดสินใจและ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธในหนวยงานของตนเอง เพื่อใหรูสึกวาตนเองเปน

สวนหนึ่งขององคกร และมีการสํารวจความคิดเห็นในการทํางานเปนระยะๆ หรือจัดใหมีกลองรับ

ความคิดเห็นประจําแผนกและฝาย นําขอมูลท่ีไดรับไปพัฒนาปรับปรุงการทํางานตอไป 

  ผูบังคับบัญชาควรมีการแจงกฎระเบียบ เกณฑในการประเมินผลการทํางานให

ผูใตบังคับบัญชารับทราบอยางชัดเจน มีการประเมินผลการทํางานอยางโปรงใสเปนธรรม มีการ

แจงใหผูใตบังคับบัญชารับทราบถึงผลการประเมิน มีการชมเชยในผลการปฏิบัติงานท่ีดีและมีการ

แจงขอควรปรับปรุงเพ่ือนําไปพัฒนาและแกไขใหดีขึ้น เปนการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

อีกท้ังเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีการประเมินผลการทํางานของตัวเอง ไดสํารวจการทํางาน

ของตัวเอง และเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาแสดงออกถึงความตองการและความคาดหวังใน

หนาท่ีการงานในอนาคต 

  ผูบังคับบัญชาควรใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการวาง

แผนการฝกอบรมท่ีเหมาะสมในแตละตําแหนง จัดใหมีการฝกอบรมท้ังภายในและภายนอกองคกร 

มีการสงเจาหนาท่ีไปดูงานเพื่อนําความรูมาพัฒนาองคกรใหดีขึ้น ผูบังคับบัญชาควรใหคําแนะนํา

และแนวทางในการพัฒนาการทํางานใหกับผูใตบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอ 

  ภาวะผูนําเชิงสถานการณ (Situational Approaches to Leadership) 

  ผูบังคับบัญชาควรเนนการทํางานเปนกลุมซ่ึงมีความสอดคลองกันระหวางรูปแบบ

การทํางานของผูนํากับสถานการณตางๆ ในองคกรและความสามารถของผูใตบังคับบัญชาดวย โดย

ผูบังคับบัญชาจะตองวิเคราะหสถานการณเปนอันดับแรกกอนตัดสินใจวาการใชพฤติกรรมการนํา

แบบใด จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในอันดับสุดทาย 

คือ ผูบังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็นของเจาหนาท่ีทุกคนอยางมีเหตุผลและเปนธรรม ดังนั้น

รูปแบบภาวะผูนําท่ีควรนํามาใชในองคกรคือ ผูนําแบบมีสวนรวม เปนผูนําแบบประชาธิปไตย รับ

ฟง พรอมใหขอเสนอแนะ และใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจอยางเต็มท่ี 

 

  นอกจากการนํากลยุทธภาวะผูนํามาใชในการสรางความผูกพันตอองคกรแลว ผู

ศึกษาเห็นวาควรมีการพัฒนาการบริหารจัดการในปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ดานองคกร และดานงาน ควบคูไปดวยเพ่ือสรางความผูกพันตอองคกรใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนอันดับสุดทาย ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับเฉยๆ โดยปจจัยสวน

บุคคลดานเพศมีอิทธิพลตอความคิดเห็นในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงควรพัฒนาทรัพยากร

มนุษยใหเหมาะสมกับเพศ ท้ังนี้ ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใน 3 อันดับ

สุดทาย คือ มีการจายคาตอบแทนท่ีสามารถแขงขันกับองคกรในองคกรระดับเดียวกันได มีการจาย

คาตอบแทนท่ีมีความเปนธรรมและเหมาะสมของหนาท่ีความรับผิดชอบ และมีการจัดการวางแผน

งานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวนและครอบคลุมทุก

หนาท่ี ซ่ึงปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นเปนอันดับทายๆ นั้นเปนปจจัยยอย

ท่ีเกี่ยวกบัการจายคาตอบแทนซ่ึงในหนวยงานราชการการจายคาตอบแทนและสวัสดิการนั้นเปนไป

ตามระเบียบของราชการ ดังนั้นผูบังคับบัญชาควรใหความสําคัญกับการประเมินผลการทํางานใน

การปรับเงินเดือน เล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนงอยางชัดเจนและเปนธรรม ส่ือสารเรื่องระเบียบและเกณฑ

ในการประเมินผลการทํางานใหผูใตบังคับบัญชารับทราบ มีการแจงผลการประเมินการทํางานท้ัง

ขอดีและขอท่ีควรปรับปรุงใหผูใตบังคับบัญชารับทราบ เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขตอไป 

 นอกจากนี้ควรมีการวางแผนดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน

การทํางานใหกับผูใตบังคับบัญชา เชน สงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสเรียนรูในส่ิงใหม ๆ เพ่ือ

สรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน มีการวางแผนการฝกอบรม กําหนดหลักสูตรการฝกอบรมท่ี

เหมาะสม ท้ังหลักสูตรพ้ืนฐานท่ีทุกคนควรมีความรู และหลักสูตรท่ีจําเปนเฉพาะตําแหนงงาน เชน 

หลักสูตรเกี่ยวกับประมวลรัษฎากรและการวิเคราะหงบการเงิน เปนตน จัดใหมีการดูงานเพื่อนํา

ความรูมาพัฒนาองคกร หรือสนับสนุนใหบุคลากรในองคกรไดมีการศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมความรู

ความสามารถ มีโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน นอกจากนี้ควรจัดการสัมมนาเพ่ือใหพนักงานได

เรียนรูและแสดงความคิดเห็น เพ่ือกระตุนใหเกิดความม่ันใจในการทํางาน อีกท้ังยังเปนการสราง

มิตรภาพและความสัมพันธท่ีดีใหแกพนักงานเพื่องายแกการปรับตัวและการทํางานรวมกัน ซ่ึงจะ

สงผลใหเกิดทัศนคติในเชิงบวกตอองคการ 

 ท้ังนี้ ควรจัดใหมีการทําสํารวจความคิดเห็นประจําปของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับนโยบายการจัดการดานทรัพยากรมนุษย เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาใชในการปรับปรุงการพัฒนา

กลยุทธการจัดการดานทรัพยากรมนุษยตอไป 
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 ดานองคกร 

 จากการศึกษาพบวา ปจจัยยอยดานองคกรท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู

ใน 3 อันดับสุดทาย คือ มีการเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของ

เจาหนาท่ี มีการกําหนด กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีใชเปนกรอบการทํางานอยางชัดเจนและเปนธรรม

กับเจาหนาท่ี และจัดใหมีชองทางเพ่ือส่ือสารกับเจาหนาท่ีไดอยางสะดวก และเขาถึงทุกระดับ 

ดังนั้นองคกรควรจัดใหพนักงานไดมีสวนรวมในการตัดสินใจและแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรค

มากขึ้น จะทําใหไดงานท่ีมีประสิทธิภาพ และยังทําใหพนักงานรูสึกมีสวนรวมในการทํางานนั้น ๆ 

อยางเต็มท่ี สงผลใหการทํางานราบรื่น จัดหาชองทางในการส่ือสารจากระดับลางขึ้นบนเพ่ิมมากขึ้น 

เชน มีกลองรบัความคิดเห็น หรือจัดใหมีหนวยงานท่ีคอยรับฟงปญหา ช้ีแจงและใหคําปรึกษาแก

เจาหนาท่ีในองคกรเพ่ือเปนตัวเช่ือมโยงระหวางผูปฏิบัติงานกับองคกร  

 มีการส่ือสารและถายทอดเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีใชเปน

กรอบการทํางานอยางชัดเจนและท่ัวถึง ผานชองทางตางๆ เชน ประกาศ หนังสือเวียน ระบบ

สารสนเทศภายในองคกร เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถเขาถึงไดงาย และมีการทํางานท่ีสอดคลองกับ

นโยบายองคกรมากขึ้น เพราะถาหากองคกรมีนโยบายการจัดการดูแลบุคลากรในองคกรไดไม

ท่ัวถึง หรือไมสามารถตอบสนองความตองการไดดีพอ จะสงผลกระทบตอระดับความผูกพันตอ

องคกรได  

 ดานงาน 

 จากการศึกษาพบวา ปจจัยยอยดานงานท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใน 

3 อันดับสุดทาย คือ มีการจัดเตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการทํางานของเจาหนาท่ีอยาง

เพียงพอ มีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรูและความสามารถของเจาหนาท่ี และมีการเปด

โอกาสใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวของกับตนเอง ดังนั้นองคกรควรใหการ

สนับสนุนอุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยี และความชวยเหลือตางๆ ในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม

และเพียงพอ โดยมีอุปกรณ เครื่องมือสํารองไวใชงานเม่ือเกิดการชํารุดเสียหาย มีการนําเทคโนโลยี

และระบบสารสนเทศตางๆ ท่ีทันสมัยมาชวยในการทํางานใหสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยตองมีการ

ฝกอบรมใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใหมีความเขาใจและความชํานาญในการใชงาน 

 องคกรควรมีการวิเคราะหงาน กําหนดขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึง

คุณสมบัติของผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม เพ่ือใชในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  มีการ

มอบหมายงานท่ีตรงกับความรูและทักษะของผูปฏิบัติงาน เพื่อใหไดผลการทํางานท่ีด ี

 องคกรควรใหความสําคัญกับการใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ และให

โอกาสไววางใจใหมีอํานาจในการกํากับดูแลและเลือกวิธีทํางานอยางอิสระดวยตนเอง 


