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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา ระดบัต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ระดบัรายไดร้วมค่าตอบแทน ท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อ

องคก์รของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัจูง

ใจ ประกอบดว้ย ความสัมฤทธ์ิผลในการท างาน การยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ความรับผิดชอบ และ

ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 3) 

เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัค ้ าจุน ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

ความมั่นคงในการท า ง าน  ความสัมพ ันธ์ก ับผู ้บ ังค ับบ ัญช า  คว ามสัมพ ันธ์ก ับ เ พื ่อนร่ วมง าน  ด ้าน

สภาพแวดลอ้มในการท างาน และด้านชีวิตส่วนตัว ที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรม

ศุลกากร กระทรวงการคลงั  เป็นการวิจ ัยแบบไม่ทดลอง (Non – Experimental Design) กลุ่มตวัอย่างใน

การศึกษา คือ บุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั มีขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 370 คน โดยใชแ้บบสอบถามท่ี

ผ่านการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ( Content Validity) รวมเท่ากบั 0.9830 เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน

ดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ
น าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธี LSD และสถิติการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

ผลการศึกษา พบว่า  ส่วนใหญ่เ ป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 36 -  45 ปี  มีสถานภาพสมรส มี

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  ระดบัต าแหน่งพนักงานราชการ มีช่วงระยะเวลาในการปฏิบติังาน 6 – 10 ปี ระดบั



รายไดร้วมค่าตอบแทน 30,001 – 40,000 บาท ความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 
โดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่   

 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัจูงใจ ประกอบดว้ย ความสัมฤทธ์ิผลในการท างาน 

การยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ท่ีส่งผลต่อ

ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัค ้ าจุน ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั พบว่า ยอมรับสมมติฐานโดยมีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.010 มีค่านอ้ยกวา่ระดบัความมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 แสดงว่าตวัแปรค่าตอบแทนและสวสัดิการ ส่งผลใน

ทิศทางลบกบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั และมีความสัมพนัธ์กบัความ

ผกูพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั มากท่ีสุด เท่ากบั 0.181 ความมัน่คงในการท างาน 

ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และดา้นชีวิต

ส่วนตวัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากรกระทรวงการคลงั  ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัท่ี

ระดบั 0.05 

ค าส าคัญ ความผกูพนัต่อองคก์ร  ปัจจยัจูงใจ  ปัจจยัค ้าจุน 

ABSTRACT  
The study has the following objectives : 1 ) to study the personal factors, including gender, age, marital 

status, educational level positions at the operational level, income, total compensation as part affects 
organizational commitment of personnel of Customs. Ministry of Finance 2 ) to study the factors of work motivation 
including The motivation factors consisted of the achievement of work. Recognition Nature of work performed 
Responsibility And career progress That affects the organizational commitment of the Customs Department 
personnel Ministry of Finance 3 ) to study the factors of work motivation including The supporting factors consist 
of compensation and security welfare. In working relationships with supervisors  Relationships with 
colleagues Working environment And personal life That affects the organizational commitment of 
the Customs Department personnel  Ministry of Finance Is a non-experiment design. The sample of the 
study was personnel of the Customs Department Ministry of Finance The sample size was 370 persons by using a 
questionnaire which had passed the content validity test of 0.9830 in total, as a tool for collecting statistical data 
used in the analysis such as frequency, percentage, mean and deviation. standard Hypotheses were tested by t-
test , One-Way ANOVA. If differences were found, it would lead to comparison in pairs 
by LSD method. Statistics and multiple linear regression (Multiple Regression Analysis). 

The results showed that most of the women  were between 36-45 years old and had 
marital status. Have a bachelor's degree Civil servant positions The duration of the operation is 6-10 years . Total 



income level of compensation is 30,001-40,000 baht. Commitment to the organization of the Customs Department 
personnel. Ministry of Finance Overall, it is at a high level. When considering each aspect found that    

              The motivation factors in the operation were The motivation factors consisted of the achievement of 
work. Recognition Nature of work performed Responsibility And career progress Which affects the 
organizational commitment of the Customs Department personnel, the Ministry of Finance at the 
significance level of 0.05 
              The motivation factors in the operation were The supporting factors consist of compensation and 
welfare. Affect the commitment to the organization of the Customs Department personnel. The Ministry of 
Finance found that the hypothesis with a Sig. Value of 0.010 is less than the significance level at 0.05, indicating 
that compensation and welfare variables have a negative effect on the organizational commitment of the Customs 
Department personnel. Ministry of Finance And is related to the commitment to the organization of the Customs 
Department personnel Treasury most equal 0 .181 stability in the work. Relations with supervisors Relationships 
with colleagues Working environment And personal life which affects organizational commitment of the Customs 
Department personnel, the Ministry of Finance at the significance level of 0.05   
Key words: commitment to the organization, motivation factors, sustainability factors 

บทน า 
ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นกญุแจส าคญัท่ีจะคอยผกูมดับุคลากรขององคก์รใหป้ฏิบติังานและร่วมงานอยู่กบั

องคก์รไปนาน ๆ นอกจากน้ีแลว้ความผูกพนัต่อองคก์รยงัมีความมัน่คงมากกว่าความพึงพอใจในการท างาน ความ

ผกูพนัต่อองคก์รจะค่อย ๆ พฒันาไปอย่างชา้ ๆ แต่จะคงอยู่อย่างมัน่คง โดยจะท าหนา้ท่ีคอยเป็นแรงผลกัดนัและจูง

ใจแก่บุคลากรในการอุทิศตนท างานเพ่ือองคก์ร แต่ในทางตรงกนัขา้มหากพนกังานหรือบุคลากรเกิดความรู้สึกอึดอดั

ใจ หรือไม่พึงพอใจต่องานท่ีตัวเองท าแล้ว พนักงานหรือบุคลากรเหล่านั้น จะไม่มีความจงรักภักดี และไม่มี

ความรู้สึกผูกพนัต่อองค์กร ส่งผลให้บุคลากรเกิดความรู้สึกอยากลาออกจากองค์กร ผลกระทบท่ีตามมาก็คือ งาน

เอกสารซ่ึงบุคลากรท่ีลาออกไปรับผิดชอบอยู่ จะเกิดความลา้ชา้ หยุดชะงกั ขาดความต่อเน่ือง และหากพิจารณาใน

อีกแง่มุมหน่ึง การท่ีองค์กรมีอตัราการลาออกของบุคลากรสูง จะส่งผลต่อภาพลกัษณ์ขององค์กร อนัจะส่งผลต่อ

ความเช่ือมัน่ของผูท่ี้จะสมคัรเขา้ท างานในองคก์รรวมถึงความมัน่คงท่ีจะอยู่ร่วมท างานกบัองคก์รลดนอ้ยลงไปดว้ย 

(ปาริชาต บวัเป็ง, 2554) 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั  

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่ง ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน ระดบัรายได ้ท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัจูงใจ ประกอบดว้ย ความสัมฤทธ์ิผลใน

การท างาน การยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ความรับผิดชอบ และความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ท่ี
ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 



3. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัค ้ าจุน ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ ความมั่นคงในการท างาน ความสัมพันธ์กับผูบ้ ังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน และดา้นชีวิตส่วนตวั ท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร 
กระทรวงการคลงั 
ขอบเขตงานวจิยั 

  งานวิจัยฉบับน้ีท าการศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง 

ดงัต่อไปน้ี    

1. ขอบเขตประชากร 

ท าการศึกษาผูป้ฏิบติังานกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 

2. ขอบเขตกลุ่มตวัอย่าง  

ท าการศึกษาผูป้ฏิบติังานกรมศุลกากร ทั้งเพศชายและเพศหญิง ช่วงอายุตั้งแต่ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 18 ปี

จนถึงอายมุากกวา่ 45 ปี 

3. ขนาดกลุ่มตวัอย่าง   

เน่ืองจากผูวิ้จยัทราบถึงจ านวนบุคลากรกรมศุลกากร มีจ านวนทั้งส้ิน 4,836 คน จึงใชวิ้ธีการก าหนดขนาด

กลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตรของ Yamane มีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ท่ีค่าระดบัความคลาดเคล่ือน 5 %  จึงไดข้นาดกลุ่ม

ตวัอยา่งเท่ากบั  369.44 คน แต่ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 370 คน 

4. ขอบเขตของเคร่ืองมอืที่ใช้    

ในการวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชแ้บบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัธ์ต่อองคก์รของบุคลากร   

กรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 

5. ขอบเขตด้านเนือ้หาและประเดน็ในการศึกษา    

ตวัแปรท่ีศึกษา     

1. ตวัแปรอสิระ      

 1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา ระดับต าแหน่ง ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน ระดบัรายไดร้วมค่าตอบแทน 

1.2 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่  ความสัมฤทธ์ิผลในการท างาน  การยอมรับนับถือ  ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  ความ

รับผิดชอบ  ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

ปัจจยัค ้าจุน  ไดแ้ก่  ค่าตอบแทนและสวสัดิการ  ความมัน่คงในการท างาน  ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 

ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  ดา้นชีวิตส่วนตวั 

2. ตวัแปรตาม คือ ความผกูพนัต่อองคข์องบุคลากรกรมศุลกากรกระทรวงการคลงั 

 

 



นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ผูวิ้จยัไดใ้ห้ค านิยามศพัท์เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจในความหมายและการแปลความหมายของงานวิจยัให้

ตรงกนัในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ 

บุคลากร หมายถึง บุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 

เพศ หมายถึง ลกัษณะทางเพศมีผลต่อระดบัของการรับรู้ การติดต่อส่ือสาร การแสดงออกของพฤติกรรมท่ี

ต่างกนั แต่ในบางสถานการณ์อาจส่งผลใหร้ะดบัท่ีไม่ต่างกนั ไดแ้ก่ เพศชายและเพศหญิง 

อายุ หมายถึง ระดบัของอายุท่ีแตกต่างกนั ในแต่ละช่วงวยัจะมีผลต่อการรับรู้ การจูงใจ และการแสดง

พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั และอายุยงัเป็นปัจจยัท่ีก าหนดทิศทางทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแ้ก่     ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 

18-25 ปี, 26 - 35 ปี , 36 - 45 ปี และมากกวา่ 45 ปีข้ึนไป 

 สถานภาพ หมายถึง ลกัษณะในการครองเรือนของบุคลากร ไดแ้ก่  โสด, สมรส, อยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่

 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาเป็นตวัแปรส าคญัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการส่ือสาร เช่น 

ความคิด ค่านิยม ทศันะคติและการแสดงพฤติกรรม และย ังเป็นการแสดงให้เ ห็นถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศได้แก่ ม.3 /ปวช., ปวส., ปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก 

 ระดับต าแหน่ง หมายถึง ระดับหน้าท่ีความส าคัญ ในการรับผิดชอบงานภายในองค์กร ได้แก่ ลูกจ้าง

ชัว่คราว,ลูกจา้งประจ า, พนกังานราชการ, ขา้ราชการ ระดบัปฏิบติังาน, ขา้ราชการ ระดบัช านาญงาน, ขา้ราชการ 

ระดบัปฏิบติัการ, ขา้ราชการ ระดบัช านาญการ และขา้ราชการ ระดบัช านาญการพิเศษ    

ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่บรรจุเขา้มาท างานในกรมศุลกากร จนถึงปัจจุบนั ซ่ึง

มีผลต่อระดบัของ การสร้างแรงจูงใจ การสร้างสัมพนัธภาพ และการแสดงออกของพฤติกรรมจนท าให้บุคลากร

เกิดความผูกพนัต่อองค์กรไดแ้ก่ ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5 ปี, 6 - 10 ปี, 11 - 15 ปี  16 - 20 ปีและมากกวา่ 20 ปีข้ึนไป 

 ระดบัรายได้รวมค่าตอบแทน หมายถึง เงินเดือนรวมกบัค่าตอบแทนพิเศษ เป็นเงินประจ าต าแหน่ง ท่ีไดรั้บ

จากกรมศุลกากรเป็นรายเดือน 

 ปัจจยัจูงใจ หมายถึง ปัจจยัท่ีเกิดจากภายในของงาน เป็นปัจจยักระตุน้ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีท าใหบุ้คลากรใช้

ความพยายามท่ีจะท าให้ได้ผลงานและปฏิบัติงานดว้ยความพึงพอใจ และดียิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ

ความสมัพนัธ์กบังานโดยตรง  

ความสัมฤทธ์ิผลในการท างาน หมายถึง การท่ีบุคลากรสามารถปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จ

ตามวตัถุประสงค ์บรรลุเป้าหมาย ทนัตามก าหนดเวลา มีความสามารถในการ แกปั้ญหาต่าง ๆ รู้จกัป้องกนัปัญหาท่ี

เกิดข้ึนไดส้ าเร็จตามผลการปฏิบติังานนั้น  

การยอมรับนับถือ หมายถึง  การไดรั้บการยอมรับนบัถือ  ไม่ว่าจากผูบ้ริหาร จากเพ่ือนร่วมงาน หรือจาก

บุคลากรอ่ืนในหน่วยงานในความรู้ความสามารถเม่ือไดป้ฏิบติังานอย่างใด อย่างหน่ึงบรรลุผลส าเร็จ การยอมรับนบั

ถือน้ีอาจอยู่ในรูปของการไดรั้บความไวว้างใจยอมรับฟังความคิดเห็น การกล่าวค ายกย่องชมเชย  การประกาศให้

ทราบทัว่กนั  



ลกัษณะของงานที่ปฏิบัต ิหมายถึง  ลกัษณะของงานท่ีเป็นแบบแผนประจ า เป็นงานท่ีส่งเสริมความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ ทา้ทายต่อความรู้ความสามารถ  

ความรับผิดชอบ หมายถึง  ภาระหรือพนัธะผูกพนัท่ีบุคคลจะท างานดว้ยความมุ่งมัน่ ตั้งใจท่ีจะท าการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย และพยายามท่ีจะปรับปรุงการ

ปฏิบติัหน้าท่ีให้ดียิ่งข้ึน รับผิดชอบตนเองในการท างานและรับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา 

สามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายส าเร็จไดท้นัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หมายถึง  การท่ีบุคลากรไดรั้บการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งใหสู้งข้ึน รวมถึง

การไดมี้โอกาสไดรั้บการศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมวุฒิและความรู้หรือไดรั้บการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู้  

ปัจจยัค า้จุน หมายถึง เกิดจากปัจจยัภายนอกของงาน เป็นปัจจยัท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบังานท่ีปฏิบติัโดยตรงแต่

จะเป็นปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานนั้น ๆ มากข้ึน  

ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร หมายถึง เงินเดือนท่ีไดรั้บประจ าต าแหน่งและเงินค่าตอบแทนประเภทอ่ืน ๆ ท่ี

ไดรั้บ ความเหมาะสมของเงินเดือนกบังานท่ีรับผิดชอบ และความเหมาะสมของเงินเดือนกบัความรู้ความสามารถ 

และความเหมาะสมของเงินเดือนในการพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือน รวมไปถึงผลประโยชน์เก้ือกลูสวสัดิการต่าง 

ๆ ท่ีไดรั้บ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร และประโยชนเ์ก้ือกลูอ่ืน ๆ 

 ความมั่นคงในการท างาน  หมายถึง  ความมั่นคงของต าแหน่งงาน การได้รับการสนับสนุนจาก

ผูบ้งัคบับญัชา ความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบติังานและการไดรั้บความเป็นธรรมเม่ือมีปัญหาในการ

ท างาน  

ความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชา และเพือ่นร่วมงาน หมายถึง  การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาท่ีแสดง

ถึงความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนั มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัอย่างดี มีความเป็นกนัเอง เคารพนบั

ถือซ่ึงกนัและกนั การยอมรับฟังแลกเปล่ียนขอ้เท็จจริงและ ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ผูบ้งัคบับญัชาเขา้ใจปัญหา

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การมีส่วนร่วมในการ ปฏิบติังาน การสนบัสนุนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีลกัษณะความเป็นมิตร

ความผกูพนั ไม่มีความ ขดัแยง้ มีความจริงใจต่อกนั 

สภาพการแวดล้อมในการท างาน หมายถึง  การรับรู้ของบุคลากรท่ีมีต่อสภาพทัว่ไปขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการท างานและองคป์ระกอบท่ีเป็นเคร่ืองช่วยในการท างานใหมี้ความคล่องตวั ไดแ้ก่ ขนาดหอ้งท างานท่ีไม่แออดั 

ไฟฟ้าสว่างพอในการท างาน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท่ีท างาน การดูแลรักษาความสะอาดของท่ีท างาน 

บริเวณท่ีท างานปราศจากส่ิงรบกวน ความเพียงพอของวสัดุ อุปกรณ์ในการท างาน คุณภาพของเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 

ชีวติส่วนตวั หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรท่ีรู้สึกว่าชัว่โมงการท างานไม่ไดก้ระทบต่อชีวิตส่วนตวั และ

สามารถแบ่งเวลาในการท างานใหก้บัครอบครัวและสงัคมได ้

ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างบุคลากรกบัองคก์ร คือความรู้สึกว่าตนได้

เขา้มามีส่วนเก่ียวพนัและเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร รู้สึกมีความซ่ือสตัย ์จงรักภกัดี มีทศันคติทางบวกต่อองคก์ร เป็น



ความรู้สึกท่ีเช่ือมัน่และเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์ร การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ความเต็มใจ

ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีในการท างาน เพ่ือประโยชน์ขององค์กร และเพ่ือท่ีจะปฏิบติังานให้องค์กรบรรลุ

เป้าหมายท่ีตั้งไว ้การมีส่วนร่วมกบัองคก์ร และการมีความสุขในการไดเ้ป็นสมาชิกขององคก์ร แมว้่าองคก์รจะอยู่ใน

ภาวะปกติหรือประสบกบัภาวะวิกฤติ   

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่ง ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน ระดับรายได้รวมค่าตอบแทน ท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั 

 2. ทราบถึงปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัจูงใจ ประกอบดว้ย ความสัมฤทธ์ิผลใน

การท างาน การยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ความรับผิดชอบ และความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ท่ี

ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 

 3. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัค ้ าจุน ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนและ

สวสัดิการ ความมั่นคงในการท างาน ความสัมพันธ์กับผูบ้ ังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้าน

สภาพแวดลอ้มในการท างาน และดา้นชีวิตส่วนตวั ท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั 

 4. เพ่ือใหก้รมศุลกากร สามารถพฒันาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการบริหารจดัการงาน 

ใหมี้ความเหมาะสมกบัผูป้ฏิบติังาน ท าใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคลอ้ง

กบัแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ ดา้นการบริหารทรัพยากร

บุคคล (HR Scorecard) เสริมสร้างความผกูพนัท่ีดี เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างความกา้วหนา้ในอาชีพท่ีเท่า

เทียมกนั 

ทบทวนวรรณกรรม 

 กิติพฒัน์ ดามาพงษ ์(2559) ความผกูพนัต่อองค์กรเป็นความมัน่คงทางสัมพนัธภาพของบุคคลกบัองค์กร 

เป็นการยึดติดทางอารมณ์ของบุคคลต่อเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์ร การมีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบั

องค์กร เป็นส่วนหน่ึงหรือบอกถึงระดบัการมีส่วนร่วมในองค์กร มีทศันคติทางบวกต่อองค์กร มีทศันคติท่ีดีต่อ

นายจ้างและมีพฤติกรรมการตั้ งใจและเต็มใจท่ีจะท างานเพ่ือองค์กร ทั้ งงานในหน้าท่ีของตนและงานท่ี

นอกเหนือไปจากหน้าท่ีของตน เพ่ือท่ีจะช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จและบรรลุถึงเป้าหมายขององค์กรได ้

สอดคลอ้งกบั สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างบุคคลและองค์การ เป็นทัศนคติหรือ

ความรู้สึกท่ีสมาชิกมีต่อองคก์าร รู้สึกว่าตนไดเ้ขา้มามีส่วนเก่ียวพนัและเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร มีการยอมรับใน

องคก์ารจึงมีความศรัทธารวมถึงความจงรักภกัดีและตั้งใจท่ีจะใชค้วามพยายามท่ีมีอยู่ท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย และ

ตอ้งการท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งการเป็นสมาชิกขององคก์ารนั้นต่อไป ตลอดจนมีการแสดงพฤติกรรมท่ีบ่งช้ีว่าตนเป็นส่วน

หน่ึงขององคก์ารพร้อมท่ีจะทุ่มเทแรงกายแรงใจเพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้



งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 งานวจิยัที่เกีย่วข้องภายในประเทศ 

  นิตยา บา้นโก๋ (2558 หน้า 102-106) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ

บุคลากรภาครัฐศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี กรมเจา้ท่า กระทรวงคมนาคม” โดยศึกษาจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ใชแ้บบเจาะจง คือ บุคลากรภาครัฐศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี จ านวน 118 คน  สถิติท่ีใชใ้น

การประมวลผลขอ้มลู ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวิจยัพบว่า  ระดบั

ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรภาครัฐศูนยฝึ์ก พาณิชยน์าวี กรมเจา้ท่า กระทรวงคมนาคม ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ใน

ระดบัเห็นดว้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย 3 ล าดบั มากท่ีสุดคือ ดา้นความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความ

พยายามอย่าง มากในการปฏิบติังานเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร รองลงมาคือ ดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้และการ

ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร และดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพ

ขององคก์ร  

 ณฐพรรณ ชาญธญักรรม (2560 หนา้ 34-35) ไดท้ าการศึกษา เร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร

ของบุคลากรกรมชลประทาน (สามเสน)” โดยศึกษาจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากบุคลากรกรม

ชลประทานในพ้ืนท่ีสามเสน จ านวน 394 คน โดยวิธีการสุ่มแบบสะดวก สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบคือ ค่าความถ่ี ร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test สรุปผลการวิจยัพบว่า ดา้นความรับผิดชอบและลกัษณะงานท่ี

ปฏิบติั พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก คือ ผลการปฏิบติังานและหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายหรือรับผิดชอบและ

รู้สึกวา่งานท่ีท ามีความทา้ทายและช่วยใหไ้ดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์มากข้ึน รองลงมาคือ ความสุขในการปฏิบติั

ภารกิจและหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายหรือรับผิดชอบ และอนัดบัสุดทา้ย คือหน่วยงานมีระบบการจดัการความรู้ท่ีดี

และส่งผลให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ ตามล าดบั ดา้นความมัน่คงและโอกาสเรียนรู้ความกา้วหน้าในงาน 

พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ การพฒันาและการเรียนรู้ส่งผลต่อความกา้วหนา้ในสายอาชีพ รองลงมาคือมี

โอกาสพฒันาความรู้และประสบการณ์ในการท างานโดยการเขา้รับการฝึกอบรม สัมมนาหรือกิจกรรมการจดัการ

ความรู้และอนัดบัสุดทา้ย คือ การประเมินความรู้ความสามารถ 

งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัต่างประเทศ 

 Hrebiniak and Alutto (1972 อา้งใน โสมยสิ์รี มูลทองทิพย ์2556 หนา้ 32-33 ) ไดศึ้กษาความผกูพนัธ์ต่อ

องค์การของครูในโรงเรียน ประถมศึกษา มธัยมศึกษา และพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล 3 แห่ง ซ่ึงอยู่ทาง

ตะวนัตกของรัฐ นิวยอร์ก พบว่า เพศหญิง บุคคลท่ีมีอายุสูง ผูท่ี้สมรสแลว้ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ

ประกอบ อาชีพ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจทั้งในระดบันโยบายและการปฏิบติังาน การกระจายอ านาจ การ

ตดัสินใจ มีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์การ โดยระบุรายละเอียด ดังน้ี  เพศ มี ความสัมพนัธ์ต่อความ

ผกูพนัธ์องคก์าร เน่ืองจากผูช้ายและผูห้ญิงจะมีการรับรู้เก่ียวกบัการลงทุน หรือส่ิงท่ีสูญเสีย หากจะอยู่หรือออกจาก

องคก์ารแตกต่างกนัไป กล่าวคือ ผูห้ญิงจะเห็นวา่การออกจากองคก์ารเพ่ือไปท างานท่ีแห่งใหม่เป็นการเส่ียงมากกว่า

ผูช้าย ดงันั้น จึงมี แนวโนม้ว่าผูห้ญิงจะเปล่ียนงานนอ้ยกว่าผูช้ายสถานภาพสมรส เป็นตวัแปรท่ีสามารถจะน ามา 

พิจารณาควบคู่กนั จะพบว่า ผูห้ญิงท่ีเป็นโสดมีแนวโนม้เปล่ียนงานง่ายกว่าผูท่ี้เป็นม่ายท่ีแต่งงานแลว้ ซ่ึงกลุ่มหลงั



มองว่าการเปล่ียนงานจะก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมาก และจะมีผลกระทบต่อ ความมัน่คงในชีวิต ดงันั้น จึงมี

แนวโนม้จะปฏิเสธการเปล่ียนงาน แมว้า่จะมีทางเลือกใหท้ าเช่นนั้นกต็าม อาย ุกเ็ป็นตวัแปรท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อ

องคก์าร เพราะอายุเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการรับรู้ถึง ทางเลือกในระดบัท่ีแตกต่างกนั ผูท่ี้มีอายุสูงจะมีความรู้สึกว่า

ตนเองไม่เป็นท่ีตอ้งการ หรือเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจส าหรับองคก์ารอ่ืน ดงันั้น จึงเลือกท่ีจะอยูอ่งคก์ารเดิมต่อไป 

การออกแบบวจิยั 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non – Experimental Design) เป็นการวิจยัท่ีมีการศึกษาตาม

สภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคุมตวัแปรใด ๆ เป็นการรวบรวมขอ้มลูภาคสนามแบบ

วิจยัตดัขวาง (Cross sectional studies) คือ เป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียวโดยใช้

เคร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยวิธีการทางสถิติ 

ประชากร ขนาดกลุ่มตวัอย่าง และวธีิการสุ่มตวัอย่าง 

 1. ประชากร 

  ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ฏิบติังานกรมศุลกากร หมายถึง บุคลากรกรมศุลกากร 

ในปี พ.ศ.2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 4,836 คน (ขอ้มูลจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายโครงสร้างและ

อตัราก าลงั กรมศุลกากร) 

 2. ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

  ขนาดกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  คือ ผูป้ฏิบติังานกรมศุลกากร หมายถึง บุคลากรกรม

ศุลกากร ประกอบดว้ย ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้งประจ า และลูกจา้งชัว่คราวในทุกระดบัต าแหน่งของทาง

ราชการ โดยใชวิ้ธีการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากการค านวณดว้ยสูตรของ Yamane (1967) ท่ีค่าความคลาด

เคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05 หรือคิดเป็นค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 5% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% จากประชากรทั้งหมด 

4,836 คน ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบัจ านวน 370 คน 

 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีผูวิ้จยัใชส้ าหรับเก็บรวบรวม

ขอ้มูลส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาท่ีสร้างข้ึนจากการศึกษาคน้ควา้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือก าหนดกรอบ

แนวคิดของงานวิจยั ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั และการใหค้วามหมายของ

นิยามศพัทเ์ฉพาะส าหรับเป็นแนวทางในการพฒันาแบบสอบถามส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดย

อาศยัวิธีการวิจยัแบบไม่ทดลอง  (Non – Experimental Design) โดยการตั้งค าถามในแบบสอบถามท่ีครอบคลุมถึง

นิยามศพัทเ์ฉพาะโดยผูว้ิจยัน าเอาขอ้มลูท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพ่ือตอบปัญหาทางการวิจยั หรือเร่ืองท่ี

ตอ้งการศึกษา โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะปัจจยั

ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ  ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ระดบัรายไดร้วมค่าตอบแทน มี

จ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 7 ขอ้ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามชนิดก าหนดใหเ้ลือกตอบ (Checklist) เพียงแค่ 1 ค าตอบ 



 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ

บุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นปัจจยัจูงใจ ประกอบดว้ย ความสัมฤทธ์ิผลในการ

ท างาน การยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ความรับผิดชอบ และความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ดา้นปัจจยั

ค ้ าจุน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ความมั่นคงในการท างาน ความสัมพันธ์กับผูบ้ ังคับบัญชา 

ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และด้านชีวิตส่วนตวั ซ่ึงมีจ านวนขอ้ค าถาม

ทั้งหมด 45 ขอ้ ประกอบดว้ยค าถามในลกัษณะประเมินความคิดเห็น 5 ระดบั (Rating Scale) โดยมีเกณฑก์ารให้

คะแนนเพ่ือตีความหมาย (พรพรหม วฒันวาณิชย,์2562)  

เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูล     

เม่ือผูวิ้จยัไดท้ าการรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามจึงไดน้ าขอ้มลูดงักล่าวมาประมวลผลดว้ยการวิเคราะห์

ขอ้มลูดงัรายละเอียดต่อไปน้ี    

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี     

1.1 ใชค่้าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปร ท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม 

ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่ง ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน ระดบัรายไดร้วมค่าตอบแทน     

1.2 ใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความผกูพนัต่อองคก์ร

ของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่  

 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัจูงใจ ประกอบดว้ย ความสัมฤทธ์ิผลในการ

ท างาน การยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ความรับผิดชอบ และความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และความ

ผกูพนัโดยรวมต่อองคก์รของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั  

 ปัจจัยดา้นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้แก่ ด้านปัจจัยค ้ าจุน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนและ

สวสัดิการ ความมั่นคงในการท างาน ความสัมพันธ์กับผูบ้ ังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้าน

สภาพแวดลอ้มในการท างาน และดา้นชีวิตส่วนตวั และความผูกพนัโดยรวมต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์จากสมมติฐานการวิจยัดงัต่อไปน้ี     

(1) ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง 

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ระดบัรายไดร้วมค่าตอบแทนท่ีต่างกนั ท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร

กรมศุลกากร กระทรวงการคลงั ต่างกนั 

1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั ต่างกนั  

จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t – test      



1.2 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน ระดับรายไดร้วมค่าตอบแทนท่ีต่างกนั ท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั ต่างกนั 

จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว  (One – Way ANOVA) หากพบความ

แตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธี Multiple Comparisons (LSD)      

 (2) ดา้นปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ความสัมฤทธ์ิผลในการท างาน การยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ี

ปฏิบติั ความรับผิดชอบ และความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรม

ศุลกากร กระทรวงการคลงั  

  ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis     

  (3) ปัจจยัค ้ าจุน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ความมัน่คงในการท างาน ความสัมพนัธ์กบั

ผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และดา้นชีวิตส่วนตวั ส่งผลต่อ

ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 

  ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis     

อภิปรายผล 

 การวิจัยค ร้ัง น้ีได้น าผลการวิ เคราะห์ เ ร่ือง ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั ท่ีมีความสอดคลอ้งและแตกต่างของผลการวิจยัท่ีผ่านมารวมถึงวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องและ

แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ผลส ารวจบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั จ านวน 370 คน พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 มีช่วงอายุระหว่าง 36-45 ปี จ านวนทั้งส้ิน 141 คน คิดเป็น

ร้อยละ 38.10 สถานภาพสมรส จ านวนทั้งส้ิน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 54.60 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน

ทั้งส้ิน 316 คน คิดเป็นร้อยละ 85.40 ระดบัต าแหน่งพนกังานราชการ จ านวนทั้งส้ิน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 6-10 ปี จ านวนทั้งส้ิน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 61.40 ระดบัรายไดร้วมค่าตอบแทน 

30,001-40,000 บาท จ านวนทั้งส้ิน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 82.20  

ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ปัจจยัจูงใจ ประกอบดว้ย ความสัมฤทธ์ิผลในการท างาน การยอมรับ

นับถือ ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้านปัจจัยค ้ าจุน 

ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ความมัน่คงในการท างาน ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์

กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านชีวิตส่วนตัว พบว่า บุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.02 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นความสมัฤทธ์ิผลในการท างาน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 4.15 รองลงมา

ไดแ้ก่ ดา้นชีวิตส่วนตวั มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 ดา้นความมัน่คงในการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12 ดา้นความ

รับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 ดา้นการยอมรับนบัถือ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน มี



ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 และดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 ตามล าดบั  

ความผกูพนัต่อองค์กรโดยรวมของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั พบว่า บุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั มีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83  

ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่ง ระยะเวลาใน

การปฏิบติังาน ระดบัรายไดร้วมค่าตอบแทนท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั ต่างกนั   

จากผลการวิจยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

สมมติฐานที่ 1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรม

ศุลกากร กระทรวงการคลงั ต่างกนั   

บุคลากรกรมศุลกากรท่ี มี เพศต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั ต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงว่า เพศหญิง

มีความผูกพนัต่อองค์กร มากกว่าเพศชาย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพึงพิศ จากผา (2551 อา้งใน นิตยา บา้นโก๋ 

2558) อธิบายว่าเพศหญิงจะมีความผกูพนัต่อกลุ่มและองคก์รมากกว่าเพศชาย นอกจากน้ีพบว่า เพศหญิงมีความตั้งใจท่ี

จะเปล่ียนงานนอ้ยกวา่เพศชาย เน่ืองมาจากเพศหญิงตอ้งฟันฝ่าอุปสรรคในการเขา้มาเป็นสมาชิกองคก์รมากกว่าเพศชาย 

นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นภสั จิตตธี์ภาพ (2554) อธิบายว่า เพศท่ีแตกต่างกนัของพนกังานในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตอาหารแห่งหน่ึง มีความสุขใน การท างานท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต  

 สมมติฐานที่ 1.2 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรม

ศุลกากร กระทรวงการคลงั ต่างกนั   

 บุคลากรกรมศุลกากรท่ีมีอายุท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั ไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงว่า อายุเป็น

ปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

นิตยา บา้นโก๋ (2558) อธิบายว่า ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรภาครัฐ ระหว่างกลุ่มอายุท่ีแตกต่างกนัมีระดบั

ความผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้และการ

ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพของ

องค์กร และดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบติังานเพ่ือประโยชน์ขององค์กร พบว่า

กลุ่มอายุท่ีต่างกนัมี ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพงศกร เผา

ไพโรจนกร (2546) อธิบายไดว้่าอายุไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร แมว้่า พนกังานจะมีอายุมาก หรือ

อายนุอ้ย กมี็ความผกูพนัต่อองคก์ารเหมือนกนั เพราะคิดว่าบริษทั ซีเมนส์ จ ากดั เป็น องคก์ารท่ีมัน่คงน่าเช่ือถือและ

เป็นท่ีพ่ึงได ้และไม่มีการกีดกนัการแต่งตั้งในการเล่ือนต าแหน่งในระดบัสูงข้ึน ประกอบกบัการปฏิบติัต่อพนกังาน



ไม่ว่าจะอายุเท่าใดเป็นไปอย่างเสมอภาค แสดงใหเ้ห็นว่า พนกังานไดรั้บความเสมอภาคเท่าเทียมกนัในการท างาน 

ท าใหรู้้สึกวา่มีความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนัแมจ้ะมีอายแุตกต่างกนั  

   สมมติฐานที่ 1.3 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร

กรมศุลกากร กระทรวงการคลงั ต่างกนั   

 บุคลากรกรมศุลกากรท่ีมีสถานภาพท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั ไม่ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้แสดงว่า 

สถานภาพเป็นปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ นิตยา บา้นโก๋ (2558) อธิบายว่า ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรภาครัฐระหว่างสถานภาพการ

สมรสท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความ

เช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะด ารงไว้

ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร และดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบติังานเพ่ือ

ประโยชน์ขององคก์ร พบว่าสถานภาพการสมรสท่ีต่างกนัมีระดบัความผูกพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของพงศกร เผาไพโรจนกร (2546) อธิบายไดว้่า สถานภาพสมรสไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อ

องคก์าร แมว้า่พนกังานจะมีสถานภาพโสด หรือสมรสแลว้ กมี็ความผกูพนัต่อองคก์ารเหมือนกนั เพราะคิดว่าบริษทั 

ซีเมนส์ จ ากดั เป็นองคก์ารท่ีมัน่คงน่าเช่ือถือ และเป็นท่ีพ่ึงไดส้ าหรับตวัเองรวมถึงครอบครัว  

   สมมติฐานที่ 1.4 ปัจจัยส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ

บุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั ต่างกนั   

 บุคลากรกรมศุลกากรท่ีมีระดับการศึกษาท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรม

ศุลกากร กระทรวงการคลงั ไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงว่า 

ระดับการศึกษาเป็นปัจจัยท่ีไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิตยา บา้นโก๋ (2558) อธิบายวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรภาครัฐระหว่างระดบั

การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความ

เช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะด ารงไว้

ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร และดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบติังานเพ่ือ

ประโยชน์ขององค์กร พบว่าระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของมาริสสา ทรงพระ (2546) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์การของ

พนกังานระดบัปฏิบติัการ ในโรงงานอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

พบวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมไม่แตกต่างกนั  

 สมมตฐิานที่ 1.5 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัต าแหน่งท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร

กรมศุลกากร กระทรวงการคลงั ต่างกนั   

 บุคลากรกรมศุลกากรท่ีมีระดบัต าแหน่งท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั ไม่ต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงว่า ระดบั



ต าแหน่งเป็นปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ นิตยา บา้นโก๋ (2558) อธิบายว่า ความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรภาครัฐระหว่างระดบัต าแหน่งท่ี

แตกต่างกนัมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือมัน่อย่าง

แรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็น

สมาชิกภาพขององคก์ร และดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบติังานเพ่ือประโยชน์ของ

องค์กร พบว่า ระดบัต าแหน่งท่ีต่างกนัมีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิ

ติพฒัน์ ดามาพงษ ์(2559) อธิบายว่า  ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัของบุคลากร สสส. มีระดบัความสุขในการท างาน

ตามแนวคิดองคก์รแห่งความสุข ท่ีไม่แตกต่างกนั  

 สมมตฐิานที่ 1.6 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร

ของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั ต่างกนั   

 บุคลากรกรมศุลกากรท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร

กรมศุลกากร กระทรวงการคลงั ไม่ต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

แสดงว่า ระยะเวลาในการปฏิบติังานเป็นปัจจัยท่ีไม่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิตยา บา้นโก๋ (2558) อธิบายว่า ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร

ภาครัฐระหว่างระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรับ เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ดา้น

ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ร และดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความ

พยายามอย่างมากในการปฏิบติังานเพ่ือประโยชน์ขององค์กร พบว่าระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีต่างกนัมีระดบั

ความผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน  

 สมมติฐานที่ 1.7 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัรายไดร้วมค่าตอบแทนท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความผูกพนัต่อ

องคก์รของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั ต่างกนั   

 บุคลากรกรมศุลกากรท่ีมีระดับรายได้รวมค่าตอบแทนท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ

บุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั ไม่ต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้แสดงว่า ระดบัรายไดร้วมค่าตอบแทนเป็นปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรม

ศุลกากร กระทรวงการคลงั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิตยา บา้นโก๋ (2558) อธิบายว่า ความผกูพนัต่อองคก์รของ

บุคลากรภาครัฐระหวา่งระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ดา้นความปรารถนา

อยา่งแรงกลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ร และดา้นความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก

ในการปฏิบติังานเพ่ือประโยชนข์ององคก์ร พบวา่ระดบัรายไดท่ี้ต่างกนัมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิพฒัน ์เพียรศรีวชัรา (2546) อธิบายวา่ การศึกษารายไดข้องพนกังานพบว่า รายได ้(อตัรา

เงินเดือน) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการท างานและเม่ือวิเคราะห์พิจารณาความพึงพอใจในการท างาน



แยกเป็นรายดา้น พบว่า รายได ้(อตัราเงินเดือน) ของพนกังานไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการท างาน 

ดา้นลกัษณะงานโดยรวม เช่นเดียวกบัความพึงพอใจในการท างานดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานโดยรวม  

 สมมตฐิานที่ 2  ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัจูงใจ ประกอบดว้ย ความสัมฤทธ์ิผล

ในการท างาน การยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ความรับผิดชอบ และความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานท่ี

ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั   

 จากผลการวิจยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 สมมตฐิานที่ 2.1 ความสัมฤทธ์ิผลในการท างาน ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั 

 ตัวแปรความสัมฤทธ์ิผลในการท างาน ไม่ส่งผลกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั  โดยท่ีค่า Sig. เท่ากบั 0.068 มีค่ามากกว่าระดบัความมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 แสดงใหเ้ห็นว่า ตวั

แปรความสัมฤทธ์ิผลในการท างาน ไดแ้ก่ บางคร้ังท่านไดรั้บมอบหมายงานท่ียาก แต่ท่านก็สามารถท างานนั้นจน

ส าเร็จ ท่านท างานท่ีรับผิดชอบและงานท่ีไดรั้บมอบหมายส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องงาน ท่านสามารถแกไ้ขปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีปฏิบติังานไดส้ าเร็จ ท่านสามารถท างานไดส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ไม่ส่งผลต่อความผกูพนั

ต่อองคก์รของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปาริฉตัร พาลุน (2562) อธิบายว่า 

ดา้นความส าเร็จในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัมาก คือท่านสามารถ แกไ้ขปัญหาต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานไดส้ าเร็จ ท่านสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บ

มอบหมายส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ท่ีตั้งไว ้ท่านสามารถวางแผนการปฏิบติังานไดอ้ย่างรอบครอบ เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ผูบ้งัคบับญัชามีความพึงพอใจใน การปฏิบติังานของท่านท่ีสามารถปฏิบติังานไดส้ าเร็จตาม

เป้าหมาย  

 สมมติฐานที ่ 2.2 การยอมรับน ับถือ ส่งผลต่อความผ ูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั 

 ต ัว แปรกา ร ยอมรับน ับถือ  ไม่ส่ ง ผลต่อค ว ามผ ูกพ ันต่ออ งค ์ก รของบุค ล า กรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั โดยท่ีค่า Sig. เท่ากบั 0.268 มีค่ามากกว่าระดบัความมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 แสดงใหเ้ห็นว่า ตวั

แปรการยอมรับนบัถือ ไดแ้ก่ ท่านรู้สึกพึงพอใจเม่ือท่านไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานใน ฝ่าย/กลุ่ม/งาน 

เดียวกัน ผูบ้ ังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมและร่วมแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจในการ

ปฏิบติังาน ความคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีท่านน าเสนอมกัไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา ท่านไดรั้บค าชมเชยและความ

เช่ือถือ ไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชาว่ามีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย ไม่ส่งผลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของภาวินี พลายนอ้ยและจกัร

ชยั ส่ือประเสริฐสิทธ์ิ (2561) อธิบายว่า การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ไม่มีอิทธิพล ต่อความสุขในการท างานของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล นครนายกเน่ืองจากองคก์รใหก้ารยอมรับนบัถือกบับุคลากร ในรุ่นก่อนโดยค านึงถึง

วยัวฒิุโดยมองขา้มความสามารถ และความเช่ียวชาญท่ีแทจ้ริง ท าใหถู้กมองว่าคุณวุฒิในการท างานตอ้งมาควบคู่กบั

วยัวุฒิและการด ารงต าแหน่งในฐานะหวัหนา้งานขา้มหน่วยงาน ท าใหบุ้คลากรในหน่วยงานไม่ให ้ การยอมรับนบั



ถือ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนภชัชล รอดเท่ียง (2550) พบว่า การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ความสุขในการท างาน และไม่สามารถร่วมคาดท านายความสุขในการท างานของบุคลากร  

 สมมติฐานที่ 2.3 ลกัษณะของงานท่ีปฏิบัติ ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั 

 ตัวแปรลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  ไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั โดยท่ีค่า Sig. เท่ากบั 0.954 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบัความมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 แสดงใหเ้ห็นว่า 

ตวัแปรการยอมรับนบัถือ ไดแ้ก่ หน่วยงานไดก้ าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบไวอ้ย่างชดัเจน ไดรั้บมอบหมายงาน

ตามความรู้ ความสามารถ และความถนดัท่ีมีอยู่ รู้สึกพอใจเม่ือไดท้ างานท่ีทา้ทายความสามารถและจูงใจให้อยาก

ปฏิบติังาน ไดใ้ช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ีในการปฏิบติังาน ไดรั้บมอบหมายงานในปริมาณท่ีเหมาะสม 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี (2555) อธิบายว่าดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัผลการศึกษาพบว่า 

บุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ์มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เพราะ

บุคลากรไดรั้บมอบหมายงานท่ีปฏิบติัตรงตามความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน ท าให้สามารถแกไ้ข 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 สมมติฐานที่  2 .4 ความรับผิดชอบ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั 

 ตวัแปรความรับผิดชอบ ไม่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 

โดยท่ีค่า Sig. เท่ากบั 0.126 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบัความมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 แสดงให้เห็นว่า ตวัแปรความ

รับผิดชอบ ไดแ้ก่ ท่านมาท างานตรงต่อเวลาและกลบับา้นหลงัจากส้ินสุดเวลาราชการ ท่านจะไม่ขาดงานหรือลางาน

ถา้ไม่มีความจ าเป็น ท่านสามารถอยู่ปฏิบติังานไดจ้นงานส าเร็จแมจ้ะเลยเวลาปฏิบติังานปกติของท่าน ท่านสามารถ

น างานของเพ่ือนท่ีท าร่วมกนักบัท่านมาปฏิบติัใหแ้ลว้เสร็จแทนได ้ไม่ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร

กรมศุลกากร กระทรวงการคลงั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี (2555) อธิบายว่าดา้นความ

รับผิดชอบ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษบุ์คลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความ

รับผิดชอบ อยูใ่นระดบัมาก เพราะบุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี ไดรั้บมอบหมายอย่างมีไหวพริบ และมีความรู้และทกัษะ

ในการท างานท่ีดีรวมถึงสามารถปฏิบติั หนา้ท่ีไดอ้ย่างเต็มความสามารถและสมบูรณ์อีกทั้งการท่ีผูบ้งัคบับญัชาให้

โอกาสแก่ผูท้  างานไดรั้บผิดชอบงานของตนเองอย่างเต็มท่ีโดยไม่ตอ้งมีการควบคุมเขม้งวดจนเกินไป บุคลากรจึง

เกิดความพึงพอใจในงานท่ีท า  

 สมมตฐิานที่ 2.5 ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั 

 ตวัแปรความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ไม่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั โดยท่ีค่า Sig. เท่ากบั 0.406 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบัความมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 แสดงใหเ้ห็นว่า 

ตวัแปรความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ไดแ้ก่ ท่านไดรั้บการสนบัสนุนในดา้นการพฒันา ทกัษะ ฝึกอบรม สัมมนา 

เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ ท่านไดรั้บการส่งเสริมศึกษาดูงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในหนา้ท่ี หน่วยงานท่านสนบัสนุนใหศึ้กษา



ต่อเพ่ือเพ่ิมวฒิุการศึกษา หน่วยงานของท่านมีหลกัเกณฑก์ารประเมินผลงานและการเล่ือนต าแหน่งอย่างเท่ียงตรง

และยุติธรรม  ไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของภาวินี พลายนอ้ย และจกัรชยั ส่ือประเสริฐสิทธ์ิ (2561) อธิบายว่า ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ไม่มี

อิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครนายก เน่ืองจาก ความกา้วหนา้ในงานในกรณี

การพิจารณาเล่ือนต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพในระดบัช านาญการพิเศษมีโอกาสนอ้ยกว่าขา้ราชการพลเรือนประเภท

อ่ืน ๆ และในกรณีปรับเปล่ียนเป็นหัวหนา้หอผูป่้วยมีโอกาสนอ้ย  ตามต าแหน่ง การจดัสรรท่ีถูกก าหนดไวต้าม

กฎกระทรวง โอกาสในการศึกษาดูงาน การฝึกอบรมและการศึกษาต่อ ยงัไม่ไดรั้บความเสมอภาคในการคดัเลือก

บุคคลอยา่งเท่าเทียมการถกูมองขา้มความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท าใหค้นท่ีมีความสามารถถูกจ ากดัสิทธ์ิ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยั ของนภชัชล รอดเท่ียง(2550) พบว่าความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี การงาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสุขใน

การท างาน และ ไม่สามารถร่วมคาดท านายความสุขในการท างานของบุคลากร  

 สมมตฐิานที่ 3 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัค ้าจุน ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนและ

สวสัดิการ ความมั่นคงในการท างาน ความสัมพันธ์กับผูบ้ ังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้าน

สภาพแวดลอ้มในการท างาน และดา้นชีวิตส่วนตวัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร

กระทรวงการคลงั  

 สมมติฐานที่ 3.1 ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั 

 ตัวแปรค่าตอบแทนและสวัสดิการ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั พบว่า ยอมรับสมมติฐานท่ี 3.1 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.010 มีค่านอ้ยกว่าระดบัความมีนยัส าคญัท่ี

ระดบั 0.05 แสดงว่าตวัแปรค่าตอบแทนและสวสัดิการ ส่งผลในทิศทางลบกบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร

กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง และมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั มากท่ีสุด เท่ากบั 0.181 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประดิษฐพงษ ์สร้อยเพชร (2557) ปัจจยัองคก์ร

ดา้นค่าตอบแทนโดยรวม จากผูต้อบแบบสอบถามพบวา่มีผลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รดา้นความมีส่วน

ร่วมในการเติบโตขององคก์ร สูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ ความผกูพนัของพนกังานต่อองค์กรดา้นการทุ่มเทการท างาน 

และความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รดา้นความภูมิใจในองคก์ร  

 สมมติฐานที่ 3.2 ความมัน่คงในการท างาน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั 

 ตัวแปรความมั่นคงในการท างาน ไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั โดยท่ีค่า Sig. เท่ากบั 0.087 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบัความมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 แสดงใหเ้ห็นว่า 

ตวัแปรความมัน่คงในการท างาน ไดแ้ก่ นโยบายการบริหารงานในหน่วยงานของท่านท าใหท่้านรู้สึกมีความรู้สึก

มัน่คงในการท างาน หน่วยงานของท่านมีการแจง้ล่วงหนา้ใหท้ราบทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายในองคก์ร งานท่ี

ท่านปฏิบติัอยูเ่ป็นงานท่ีมีความมัน่คงดา้นอาชีพ งานท่ีท่านปฏิบติัอยูเ่ป็นงานท่ีมีความมัน่คงดา้นการเงิน ไม่ส่งผลต่อ

ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั ซ่ึง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปริญญา สัตย



ธรรม (2550) อธิบายว่า ดา้นความมัน่คงในการท างาน ซ่ึงจากผลศึกษาพบว่าพนกังานมีระดบัความพึงพอในอยู่ใน

ระดบัมาก หมายความว่าการท างานกบับริษทัท าให้รู้สึกปลอดภยัและมัน่คง พิจารณาไดจ้ากอายุการท างานของ

พนกังานท่ีท างานอยูก่บับริษทัเป็นเวลานาน  

 สมมตฐิานที่ 3.3 ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั 

 ตวัแปรความสัมพนัธ์กับผูบ้ ังคบับัญชา ไม่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั โดยท่ีค่า Sig. เท่ากบั 0.949 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบัความมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 แสดงใหเ้ห็นว่า 

ตวัแปรความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ไดแ้ก่ ท่านคิดว่าผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีความเหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ี 

ผูบ้ ังคับบัญชาสามารถส่ือสารให้ท่านเห็นได้อย่างชัดเจนถึงส่ิงท่ีคาดหวงัจากท่านในการท างาน ท่านคิดว่า

ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมกัใหค้ าปรึกษา เม่ือท่านมีปัญหาและใหค้วามช่วยเหลืออย่างจริงใจ ผูบ้งัคบับญัชา ส่งเสริม

และสนับสนุนให้ท่านไดพ้ฒันาทกัษะใหม่ๆในการท างาน ไม่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรม

ศุลกากร กระทรวงการคลงั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธญัญาวลัย ์ป่ินทองธนาวุฒิ (2561) อิบายว่า ผูบ้ริหาร

หรือหวัหนา้งานควรปรึกษาหารือในการมอบหมายหนา้ท่ีให้ชดัเจน ให้มีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ

ของบุคลากร และใหค้ าแนะน าในการปฏิบติังาน เพราะจะส่งผลใหบุ้คลากรท างานในหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบไดอ้ย่างมี

ความสุข  

 สมมตฐิานที่ 3.4 ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั 

 ตวัแปรความสัมพนัธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ไม่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั โดยท่ีค่า Sig. เท่ากบั 0.789 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบัความมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 แสดงใหเ้ห็นว่า 

ตวัแปรความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ไดแ้ก่ ในการปฏิบติังานท่านสามารถปรึกษาปัญหาในการท างานกบัเพ่ือน

ร่วมงานและช่วยเหลือกนัเพ่ือให้งานส าเร็จ ในการปฏิบติังานท่านไดรั้บความร่วมมือและประสานงานจากเพ่ือน

ร่วมงานดว้ยดี ท่านมีความสุขในการปฏิบติังานร่วมกบัเพ่ือนร่วมงานในปัจจุบนั เพ่ือนร่วมงานมีความเป็นมิตรต่อ

กันสามารถช่วยเหลือซ่ึงกันและกันได้  ไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลัง สอดคล้องกับงานวิจัยของภาวินี พลายน้อย จักรชัย ส่ือประเสริฐสิทธ์ิ (2561) อธิบายว่า 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผูร่้วมงาน ไม่มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครนายก 

เน่ืองจาก มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างเกิดความผิดพลาดจากการเช่ือมโยงการบริหารงาน ท าใหค้วามสัมพนัธ์ในการ

ท างานจึงไม่ไดมี้ความเป็นหน่ึงเดียวกนั และเกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกในหน่วยงาน  

 สมมติฐานที่ 3.5 ด้านสภาพแวดลอ้มในการท างาน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรม

ศุลกากร กระทรวงการคลงั 

 ตวัแปรดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ไม่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั โดยท่ีค่า Sig. เท่ากบั 0.976 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบัความมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 แสดงใหเ้ห็นว่า 

ตวัแปรดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ไดแ้ก่ ท่านคิดว่ามีเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ส านกังานใชใ้นหน่วยงาน



อยา่งเพียงพอ ท่านคิดวา่สถานท่ีท างานมีแสงสว่าง อากาศถ่ายเทมีอุณหภูมิท่ี เหมาะสมในการปฏิบติังาน ท่านคิดว่า

หน่วยงานของท่านมีความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านมีสวนหย่อมหรือมุมส าหรับให้

ท่านพกัผอ่นหยอ่นใจเม่ือเกิดความเครียดจากการท างานไม่ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของภาวินี พลายนอ้ย และจกัรชยั ส่ือประเสริฐสิทธ์ิ  (2561) อธิบายว่า

สภาพการท างาน ไม่มีอิทธิพลต่อความสุข ในการท างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครนายก  เน่ืองจาก 

ส่ิงแวดลอ้มและสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยรวมในองคก์รไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติังาน แบ่งออกเป็นวสัดุ

และครุภณัฑท์ัว่ไป เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะท างาน และครุภณัฑท์างการแพทยเ์ช่น เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ (EKG 

Monitor) และเคร่ืองควบคุมการใหส้ารละลายทาง หลอดเลือดด า (Infusion Pump) ท่ีจ าเป็นยงัขาดแคลน ในการ

ปฏิบติังานอยา่งมากส่งผลต่อการใหบ้ริการรวมไปถึง พ้ืนท่ีรองรับผูป่้วยท่ีเขา้มารับบริการไม่เพียงพอ  

 สมมติฐานที่  3 .6  ด้านชี วิตส่วนตัว  ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลงั 

 ตวัแปรดา้นชีวิตส่วนตวั ไม่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 

โดยท่ีค่า Sig. เท่ากบั 0.055 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบัความมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 แสดงให้เห็นว่า ตวัแปรดา้นชีวิต

ส่วนตวั ไดแ้ก่ ท่านคิดว่าชัว่โมงในการท างานของท่านไม่ไดก้ระทบต่อชีวิตส่วนตวั ท่านสามารถแบ่งเวลาในการ

ท างานกบัเวลาส่วนตวัใหก้บัครอบครัวและสังคมไดอ้ย่างเหมาะสม ท่านสามารถใชว้นัลาพกัผ่อนเพ่ือไปท าธุระได้

โดยไม่มีผลกระทบต่องาน โดยรวมแลว้ท่านมีความสุขกบัการท างานท่ีกรมศุลกากร ไม่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อ

องค์กรของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุลีวลัย ์หมีแรตร์ (2559) 

อธิบายว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน ดา้นความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) ส่งผลต่อความ

ผูกพนักบัองค์กรของพนกังานบริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ี 

เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามส่วน ใหญ่ซ่ึงเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีอิสระในการใชเ้วลาหลงัเลิกงาน สามารถ

วางแผนท ากิจกรรมล่วงหนา้ในวนัหยุดไดโ้ดยไม่กงัวลกบังาน อีกทั้งสามารถแยกตวัเองออกจากการท างานและมี

เวลาใหก้บัตวัเอง สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นสมาชิกในครอบครัวไดอ้ย่างเหมาะสม โดยไม่ถูกบีบบงัคบั

จากภาระหนา้ท่ีงาน จึงท าใหรู้้สึกพอใจกบัความสามารถในการดูแลตวัเองและครอบครัว  

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

 1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ระดบั

รายไดร้วมค่าตอบแทนท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั ต่างกนั  

 บุคลากรกรมศุลกากรกระทรวงการคลงั ท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั พบวา่ เพศหญิงมีความผกูพนัต่อองคก์ร

มากกวา่เพศชาย เน่ืองจากเพศหญิง เป็นเพศท่ีมีความละเอียดรอบคอบ และมกัจะมีความกงัวลกบัการเปล่ียนแปลง ไม่

วา่จะเป็นเร่ืองงาน เร่ืองชีวิตความเป็นอยู ่เร่ืองครอบครัว ดงันั้นก่อนท่ีจะตดัสินใจท าอะไร จึงมกัจะคิดไตร่ตรองอยา่ง

ละเอียดรอบคอบ มองถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อตวัเองและบุคคลในครอบครัว จึงมกัจะไม่กลา้เปล่ียนงานใหม่ ต่าง



กบัเพศชายท่ีมกัจะกลา้ไดก้ลา้เสีย อยากมีความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน มีอ านาจ มีต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ดว้ยความ

ท่ีเพศชาย คือเป็นหวัหนา้ครอบครัว ดงันั้นจึงกลา้ท่ีจะลาออก หรือโยกยา้ยไปท าต าแหน่งอ่ืน มากกวา่เพศหญิง 

 1.2 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัจูงใจ ประกอบดว้ย ความสัมฤทธ์ิผลในการ

ท างาน การยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ความรับผิดชอบ และความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  

 1.3 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัค ้าจุน ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
ความมัน่คงในการท างาน ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน และดา้นชีวิตส่วนตวัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมศุลกากรกระทรวงการคลงั   
 ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัวา่ กรมศุลกากรควรปรับปรุง ดา้นการจดัสรรเงินค่าตอบแทนใหยุ้ติธรรมแก่

บุคลากรทุก ๆ คน และเน่ืองจากพนกังานราชการซ่ึงมีต าแหน่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบสูงกว่าลูกจา้งชัว่คราว ควร

ไดรั้บค่าตอบแทนสูงกวา่ลกูจา้งชัว่คราว เน่ืองจากในปัจจุบนัระบบการจดัสรรเงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจา้งชัว่คราว

และพนกังานไดค่้าตอบแทนเท่ากนั  
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