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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์ 1) เ พ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ  
ระดับการศึกษา ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ท่ีส่งผลต่อ 
ความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ไดแ้ก่           
ด้านความท้าทายของงาน ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน        
ด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์ และด้านทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กร            
ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านกังานใหญ่ 3) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวติ
ในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ และดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือสมัพนัธภาพ
ในองคก์ร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านกังานใหญ่ เป็นการวิจยั
แบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา คือ บุคลากรกรมสรรพสามิต ปฏิบติังาน 
อยู่ ท่ี ส านักงานใหญ่  มีขนาดกลุ่มตัวอย่ าง จ านวน 302 คน โดยใช้แบบสอบถามท่ีผ่ านการทดสอบ 
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha) ปัจจัยด้านลักษณะงานโดยรวมเท่ากับ 0.952 และคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยรวม  
เท่ากบั 0.882 เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี LSD และสถิติการ
ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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 ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีช่วงอายุ 26 – 35 ปี มีสถานภาพโสด อยู่ในระดบั
การศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งในการปฏิบติังานเป็นขา้ราชการ มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท และ  
มีระยะเวลาในการปฏิบติังานมากกว่า 10 ปีข้ึนไป ซ่ึงบุคลากรท่ีปฏิบติังาน ณ กรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่  
มีความผูกพนัต่อองคก์ร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ดา้นทศันคติ
ต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กรมีค่าเฉล่ียสูงสุด และคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านบูรณาการทางสังคมหรือ
สัมพันธภาพในองค์กรมีค่าเฉล่ียสูงสุด และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากร ท่ีปฏิบัติงาน  
ณ กรมสรรพสามิต ส านกังานใหญ่ ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ และรายไดต้่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรต่างกัน ท่ีระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01  
ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ท่ีแตกต่าง ส่งผลต่อ  
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรต่างกัน ท่ีระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกจากน้ี  
ปัจจัยด้านลกัษณะงาน ด้านทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กร มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์กร  
ของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ ท่ีระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01ซ่ึงปัจจัย  
ด้านลักษณะงาน ได้แก่ ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  
ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั มีความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านกังานใหญ่  
ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และคุณภาพชีวติในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม
และเพียงพอ ด้านบูรณาการทางสังคมหรือสัมพนัธภาพในองค์กร มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์กร  
ของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านกังานใหญ่ ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ค าส าคัญ : ความผูกพนัต่อองค์กร, คุณภาพชีวติในการท างาน 
ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to study personal factors including sex, age, status, degree of study, 
operating position, income per month and time of work affecting the relationship of organizational commitment of 
personnel of Excise Department, Head Office 2 )  to study factors include the nature of the challenge, 
security and job progress participation in management, the nature of the work performed benefits or benefits and 
attitude towards colleagues affecting the relationship of organizational commitment of personnel of Excise 
Department, Head Office 3) the quality of working life, including the remuneration that is fair and adequate and 
in terms of social integration or corporate relationship colleagues affecting the relationship of organizational 
commitment of personnel of Excise Department, Head Office. The research was non-experimental design. The sample 
group was 302 people of personnel of Excise Department, Head Office. The questionnaire was used to be a tool 
for collecting the data job factor with the total Cronbach’s Alpha 0.952 and the data quality of working life with 
the total Cronbach’ s Alpha 0.882.  The data collected were analyzed by using the frequency, percentage, mean 
and standard deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-way ANOVA (F-test), 
in case of its had statistical significant different testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis for 
each pair in order to see which pair are different and Multiple Regression Analysis. 
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 The results of study showed that the most of the respondents are female, age between 26 –  35 years, 
with single status in the bachelor's degree level a position in working as a civil servant they have monthly income 
of 15,001 -  25,000 baht and have a period of work for more than 10 years.  Personnel working at Excise 
Department, Head Office are bound to the organization overall is at a high level. When considering each aspect, 
it was found that job factor attitude towards colleagues and the organization with the highest mean and quality of 
working life social integration or corporate relationship with the highest mean and the hypothesis testing results 
showed that personnel working at Excise Department, Head Office with personal factors such as age, status and 
monthly income.  Different affect the organization commitment of different personnel at statistical significance 
of 0.01 level, personal factors were position in performance. And different working times affect the organizational 
commitment of different personnel.  At statistical significance of 0.05 level.  Attitude towards colleagues and        
the organization having a relationship with the organization of Excise Department, Head Office personnel                 
at significance statistically 0.01, the factors of the nature of the job are the stability and job progress. participation 
in management the nature of the work performed was related to the organizational commitment of Excise 
Department, Head Office personnel at statistical significance of 0.05 levels and the quality of work life, namely 
fair and adequate compensation. Social integration or corporate relationship the relationship with the organization 
of Excise Department, Head Office personnel at  statistical significance of 0.01 levels 
Keyword : Commitments, Quality of  work life 

บทน า 
 กรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงานระดบักรม สังกดักระทรวงการคลงั เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินการจดัเก็บ
ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากสินคา้และบริการ ซ่ึงมีเหตุผลสมควรท่ีจะตอ้งรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ     
เช่น บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอนัดี มีลักษณะฟุ่ มเฟือย และมีบทบาทหน้าท่ี      
ความรับผิดชอบในการป้องกนัและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมาย ด าเนินการจดัเก็บภาษีเพ่ือเป็นรายได้    
ให้แก่รัฐบาลจากสินคา้และบริการท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นเฉพาะอยา่ง โดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายในการจดัเก็บ
ภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
 ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจในเร่ือง “ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมสรรรพสามิต ส านกังานใหญ่” 
ซ่ึงจะท าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งในการปฏิบติังาน 
รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านลกัษณะงาน ได้แก่ 1. ด้านความท้าทายของงาน            
2. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 3. ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 4. ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั           
5. ดา้นสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์ 6. ดา้นทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กร คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ได้แก่ 1. ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 2. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือสัมพนัธภาพในองค์กร    
ท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านกังานใหญ่ เพ่ือน าผลงานวจิยัช้ินน้ีมาใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์และท าให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมต่าง ๆ สร้างกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีส่งผล  
ต่อความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บุคลากรสามารถด าเนินงานตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์              
ขององคก์รท่ีดีได ้
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งในการปฏิบติังาน 
รายไดต้่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
ส านกังานใหญ่ 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ดา้นความทา้ทายของงาน ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้
ในงาน ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์ และ
ดา้นทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์ร ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
ส านกังานใหญ่ 
 3. เ พ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ และ 
ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือสัมพนัธภาพในองคก์ร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากร
กรมสรรพสามิต ส านกังานใหญ่ 

ขอบเขตงานวจัิย 
 งานวจิยัฉบบัน้ีท าการศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านกังานใหญ่ 
 ขอบเขตประชากร 
 ท าการศึกษาบุคลากรกรมสรรพสามิต ท่ีปฏิบติังานอยูท่ี่ส านกังานใหญ่ 
 ขอบเขตกลุ่มตวัอย่าง 
 บุคลากรกรมสรรพสามิต ปฏิบัติงานอยู่ท่ีส านักงานใหญ่ ทั้ งเพศชายและเพศหญิง ต าแหน่งในการ
ปฏิบติังานไดแ้ก่ ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว 
 ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
 เน่ืองจากผูว้ิจยัทราบจ านวนบุคลากรกรมสรรพสามิต ปฏิบติังานอยูท่ี่ส านกังานใหญ่ มีจ านวนทั้งหมด 
1,224 คน จากการค านวณโดยใชสู้ตรของ Yamane มีความเชื่อมัน่ที่  95% ที่ค่าระดับความคาดเคลื่อน 5%     
จึงได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมส าหรับการใชใ้นงานวจิยัจ านวน 302 ตวัอยา่ง 
 ขอบเขตของเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีได้ใช้แบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร กรมสรรพสามิต 
ส านกังานใหญ่    
 ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเดน็ในการศึกษา 
 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 1. ตวัแปรอิสระ 
 1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งในการปฏิบติังาน รายได ้   
ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
 1.2 ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ดา้นความทา้ทายของงาน ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์ และดา้นทศันคติ
ต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์ร 
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 1.3 คุณภาพชีวิตในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ และดา้นการบูรณา 
การทางสงัคมหรือสมัพนัธภาพในองคก์ร 
 2. ตวัแปรตาม คือ ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านกังานใหญ่ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เพ่ือทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคล ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมสรรพสามิต    
ส านักงานใหญ่  เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีความสอดคลอ้งกบั    
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั 
 2. เพ่ือทราบถึงปัจจยัดา้นลกัษณะงาน และคุณภาพชีวิตในการท างาน ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนั
ต่อองคก์รของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านกังานใหญ่ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันากลยทุธ์การวางแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหมี้ความสอดคลอ้งกบับุคลากรในองคก์รได ้
 3. เพื่อเป็นข้อมูลให้กรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ ใช้เป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุงปัจจัย               
ท่ีเก่ียวขอ้งในการสร้างกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ตลอดจนน ามาสร้าง   
ความผูกพนัท่ีดีในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพให้บุคลากรสามารถด าเนินงานตามทิศทางนโยบายขององค์กร  
ตามวสิยัทศัน์และพนัธกิจขององคก์รได ้
 4. เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูส้นใจในการศึกษาความผูกพนัต่อองค์กร โดยพิจารณาผลการศึกษาน้ี
ไปประยกุตใ์ช ้เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุงปัจจยัต่าง ๆ ในการสร้างความผูกพนัในองคก์รใหเ้หมาะสม
กับบุคลากรในองค์กรในแต่ละช่วงวยั เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความผูกพนัต่อองค์กร ซ่ึงจะท าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร 

แนวคิดทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัความผูกพนั 
 ความผูกพนัต่อองค์กร (Employee Engagement) เป็นคุณสมบัติท่ีจ าเป็นต่อการเป็นสมาชิกในองค์กร 
เป็นปัจจยัส าคญัในการท่ีจะน าพาองคก์รไปสู่เป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค ์เป็นการ
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างองคก์รและบุคลากร เป็นทศันคติหรือความรู้สึกของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์ร   
ท าใหมี้ความจงรักภกัดีและมีความผกูพนั และตอ้งการธ ารงไวใ้นการเป็นส่วนหน่ึงในองคก์ร 
 แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์หรือปัจจยัส่วนบุคคลนั้น มีคุณลกัษณะทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบังานประกอบดว้ย 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งในการปฏิบติังาน รายไดต้่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ท่ีมีผลต่อระดบั
การรับรู้ถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัปรมะ สตะเวทิน (2546) ไดอ้ธิบายไวว้่า คนท่ีมีลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล         
ท่ีต่างกนัจะมีลกัษณะทางจิตวทิยาท่ีต่างกนั ดงัน้ี 1. เพศ มีความแตกต่างทางเพศ ท าใหม้นุษยมี์พฤติกรรมท่ีต่างกนั 
กล่าวคือผูห้ญิงมีแนวโน้ม ท่ีมีความตอ้งการท่ีจะส่ือสารมากกว่าเพศชาย แต่เพศชายไม่ไดต้อ้งการรับข่าวสาร    
เพียงอย่างเดียว แต่มีความต้องการความสัมพันธ์ท่ีดี และยงัมีค่านิยม ความคิด และทัศนคติท่ีแตกต่างกัน      
เน่ืองจากมีวฒันธรรม เป็นตัวก าหนดบทบาทไว ้2. อายุ มีความแตกต่างกันในเร่ืองความคิดและพฤติกรรม           
ซ่ึงคนท่ีมีอายุมากกว่ามกัมีความคิดแบบอนุรักษ์นิยม ในส่วนของคนอายุน้อยกว่ามกัจะมีความคิดท่ีเสรีนิยม
เน่ืองจากประสบการณ์ชีวิตท่ีมีแตกต่างกัน จึงส่งผลต่อระดับความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน 3. การศึกษามีความ
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แตกต่างกนัในเร่ืองท่ีท าให้มีความคิด ค่านิยม พฤติกรรมและทศันคติท่ีแตกต่างกนั บุคคลท่ีมีการศึกษาท่ีสูงกว่า
ย่อมมีความไดเ้ปรียบมากกว่า มีความรู้ความเขา้ใจท่ีกวา้งขวางกว่า 4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง 
อาชีพ รายได้ และสถานภาพทางสังคมรวมถึงต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสาร              
ท่ีมีผูส่้งสาร เพราะแต่ละบุคคลมีประสบการณ์ ทศันคติ และความคิดท่ีแตกต่างกนั 
 ทฤษฎเีกีย่วกบัลกัษณะงานมคีวามสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์กร 
 Hackman and Oldham (1980: อา้งใน ธวชัชัย ช่างสัน, 2560) ได้อธิบายไวว้่า การออกแบบงาน   
ท่ีสามารถตอบสนองสภาวะทางจิตวิทยาทั้ ง 3 ประการ คือ การรับรู้ความส าคญัของงาน ( experienced 
meaningfulness of work) การรับรู้ด ้านความรับผิดชอบในผลงานและการรับรู้ถึงผลรับของงานท่ีตนเองท า 
(knowledge of results) ซ่ึงสภาวะทางจิตวิทยาทั้ง 3 ประการ จะส่งผลใหบุ้คคลมีแรงจูงใจภายในงานและคุณภาพ
ของผลงานสูง นอกจากน้ี ยงัระบุอีกด้วยว่า เป็นสาเหตุท่ีส าคัญประการหน่ึงของความพึงพอใจในงาน  
ลดอตัราการขาดงานและการลาออกจากงาน  
 แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพชีวติในการท างาน 
 Huse and Commings (1989: อา้งใน ธันวนี ประกอบของ , 2560) นิยามความหมายของคุณภาพ
ชีวิตในการท างานว่า เป็นความสอดคลอ้งกนัระหว่างความสมปรารถนา หรือความพึงพอใจในงานของบุคคล      
กบัประสิทธิผลขององคก์รหรืออีกอยา่งคือคุณภาพชีวติงาน คือประสิทธิผลขององคก์ร อนัเน่ืองมาจากความผาสุก
ในงานของผูป้ฏิบติังาน เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการรับรู้ประสบการณ์ในการท างานซ่ึงท าพนกังานมีความพึงพอใจ
ในงานนั้น ๆ 

สมมติฐาน 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน รายได้        
ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
ส านกังานใหญ่ ต่างกนั 

 2. ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ดา้นความทา้ทายของงาน ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์ ดา้นทศันคติ
ต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์ร มีความสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านกังานใหญ่  

 3. คุณภาพชีวิตในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ การบูรณาการทางสังคม
หรือสมัพนัธภาพในองคก์ร มีความสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านกังานใหญ่ 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
การออกแบบการวจัิย 
 การออกวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Research) เป็นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross sectional studies) คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลา
หน่ึงเพียงคร้ังเดียว โดยใช้วิธีเคร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ขอ้มูล    
ดว้ยวธีิทางสถิติ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรกรมสรรพสามิต ท่ีปฏิบัติงาน ณ กรมสรรพสามิต 
ส านกังานใหญ่ ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 1,224 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีผูว้ิจยัใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล  
ท่ีตอ้งการศึกษา โดยสร้างข้ึนจากการศึกษาคน้ควา้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัน้ี เพ่ือเป็นการ
ก าหนดกรอบแนวคิดการวจิยั โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้ค าถามของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะปัจจัย   
ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งในการปฏิบติังาน รายได ้และระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน 
 ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้ค าถามของขอ้มูลปัจจยัด้านลกัษณะงาน มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์กร     
ของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านกังานใหญ่  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 
 ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้ค าถามของขอ้มูลคุณภาพชีวิตในการท างาน มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์กร
ของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านกังานใหญ่ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวติในการท างาน  
 ส่วนท่ี 4 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านกังานใหญ่  
 ส่วนท่ี 5 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ถึงการสร้างความผูกพัน             
ต่อองคก์รของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านกังานใหญ่ ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามแบบปลายเปิด  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู ้วิจัยใช้วิ ธีการสุ่มแบบชั้ นภูมิ (Stratified Sampling)  ด้วยวิธีจ าแนกกลุ่มตัวอย่าง ท่ีต้องการสุ่ม                
ตามหน่วยงาน จากบุคลากรท่ีปฏิบติังาน ณ กรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ จ านวน 14 หน่วยงาน โดยแบ่งตาม
อตัราส่วนต่อ 100 ของขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด และผลลพัธ์ของการค านวณท่ีไดรั้บจะเป็นสัดส่วนร้อยละ     
ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัท าการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยน าขอ้มูลดงักล่าวประมวลดว้ยการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
  1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กับตวัแปรท่ีมีระดับการวดัเชิงกลุ่ม ได้แก่ 
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งในการปฏิบติังาน รายได ้และระยะเวลา      
ในการปฏิบติังาน 
  1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดั     
เชิงปริมาณ มีดงัน้ี ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ดา้นความทา้ทายของงาน ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้า      
ในงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติด้านสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์          
ด้านทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กร คุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม             
และเพียงพอ ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือสัมพนัธภาพในองค์กร  ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร         
กรมสรรพสามิต ส านกังานใหญ่ 
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 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวเิคราะห์จากสมมติฐานการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
  2.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งในการปฏิบติังาน รายได ้  
ต่อเดือน  และระยะเวลาในการปฏิบติังาน จะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test ด้านเพศ      
และการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ซ่ึงหากพบว่า มีความแตกต่าง      
จะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิ Multiple Comparisons (LSD) 
  2.2 ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ดา้นความทา้ทายของงาน ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์ ดา้นทศันคติ  
ต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์ร จะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 
  2.3 คุณภาพชีวติในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นความค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ดา้นการบูรณาการ
ทางสงัคมหรือสมัพนัธภาพในองคก์ร จะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

ผลการวจัิยและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
 ส่วนที่ 1  การศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ท่ีเป็น             
กลุ่มตวัอยา่งเป็นการศึกษาวเิคราะห์ค่าความถ่ีและค่าร้อยละของตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศึกษา ต าแหน่งในการปฏิบติังาน รายไดต้่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน และศึกษาวิเคราะห์
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดแ้ก่ 1. ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ประกอบดว้ย ดา้นความทา้ทายของงาน    
ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ        
ด้านสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์ ด้านทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กร 2. คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือสัมพนัธภาพในองคก์ร 
และความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านกังานใหญ่ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล              
ของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ จ านวน 302 คน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 224 คน คิดเ ป็นร้อยละ 74.20 โดยมีช่วงอายุ 26 – 35 ปี จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40                     
ซ่ึงมีสถานภาพโสด จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 62.90 อยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 186 คน         
คิดเป็นร้อยละ 61.60 ต าแหน่งในการปฏิบติังานเป็นขา้ราชการ จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 47.40  มีรายได้    
ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 37.70 และมีระยะเวลาในการปฏิบติังานมากกว่า    
10 ปีข้ึนไป จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 34.10 
 ปัจจัยด้านลกัษณะงาน ประกอบด้วย ด้านความท้าทายของงาน ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้า        
ในงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์        
ด้านทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กร พบว่า บุคลากร ท่ีปฏิบัติงาน ณ  กรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่            
มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านลักษณะงานโดยรวมทั้ งหมดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.06 ปัจจัย       
ดา้นลกัษณะงานท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์ร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 รองลงมา 
ได้แก่ ด้านความท้าทายของงาน ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน และด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ     
มีค่าเฉล่ียในแต่ละดา้น เท่ากบั 4.12 ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 และดา้นสวสัดิการ
หรือสิทธิประโยชน์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 ตามล าดบั  
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 คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ด้านการบูรณาการ         
ทางสังคมหรือสัมพันธภาพในองค์กร พบว่า บุคลากร ท่ีปฏิบัติงาน ณ กรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่  
มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 คุณภาพชีวิต
ในการท างาน ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือสัมพนัธภาพในองค์กร มีค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 3.96 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 อยูใ่น
ระดบัมาก ตามล าดบั 
 ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน            
ณ กรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ มีระดับความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองค์กร โดยรวมทั้ งหมดอยู่ใน         
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17  
 ส่วนที ่2 ผลการทดสอบสมตฐิาน 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน รายได้         
ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
ส านกังานใหญ่ ต่างกนั 
  1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความผูกกนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
ส านกังานใหญ่ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของณฐพรรณ ชาญธญักรรม (2560) ไดอ้ธิบายไวว้่า 
บุคลากรท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของด้านสัมพนัธภาพ       
ดา้นความส าเร็จและการยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นนโยบายและการบริหาร
ของหน่วยงาน ดา้นความมัน่คงและโอกาสเรียนรู้ความกา้วหนา้ในงานดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ แตกต่างกนั 
  1.2 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความผูกกนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
ส านกังานใหญ่ แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิชิตพล กนัทะ (2560) ไดอ้ธิบายไวว้า่ ปัจจยัส่วนบุคคล
ของพนักงานท่ีมีอายุแตกต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกัน เน่ืองจากบุคลากรมีอายุมาก                
มีระยะเวลาในการท างานท่ียาวนาน จะมีแนวโนม้ต่อความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัสูง 
  1.3 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร        
กรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของณฐพรรณ ชาญธัญกรรม (2560)          
ไดอ้ธิบายไวว้า่ บุคลากรท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนัเน่ืองจากบุคลากร   
ท่ีมีสถานภาพสมรสมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นความมัน่คงและโอกาส
เรียนรู้ความกา้วหน้าในงานมากกว่าบุคลากรท่ีมีสถานภาพอ่ืน แต่ในดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการบุคลากร        
มีสถานภาพโสดมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รมากกวา่บุคลกรท่ีมีสถานภาพอ่ืน 
  1.4 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร        
กรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ ไม่แตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของณฐพรรณ ชาญธัญกรรม (2560)      
ไดอ้ธิบายไวว้า่ บุคลากร ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์กร
ของกรมชลประทาน (สามเสน) ดา้นสมัพนัธภาพ ดา้นความส าเร็จและการยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบและ
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นนโยบายและการบริหารของหน่วยงาน ดา้นความมัน่คงและโอกาสเรียนรู้ความกา้วหนา้
ในงาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ และภาพรวมแตกต่างกนั 
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  1.5 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านต าแหน่งในการปฏิบัติงานท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร           
ของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสอดคลอ้งกบังานวิจัย
ของณฐพรรณ ชาญธัญกรรม (2560) ได้อธิบายไวว้่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านต าแหน่งงานส่งผลต่อความผูกพนั       
ต่อองคก์รแตกต่างกนั พบวา่ บุคลากรท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนั     
ต่อองคก์รดา้นความมัน่คงและโอกาสเรียนรู้ความกา้วหนา้ในงาน แตกต่างกนั 
  1.6 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร         
กรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของลลิตา จนัทร์งาม (2559) ไดอ้ธิบายไวว้า่ 
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั เน่ืองจากพนกังาน      
ท่ีมีรายไดสู้งอาจจะมีความรู้สึกวา่มัน่คงในการปฏิบติังานและรู้สึกผกูพนัต่อองคก์รมากส่วนพนกังานท่ีมีรายไดต้อ่
เดือนนอ้ยกวา่ อาจจะส่งผลต่อความเช่ือมัน่และความมัน่คงทางรายได ้ซ่ึงอาจน าไปสู่การลาออกไดง่้ายข้ึน 
  1.7 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร        
ของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ แตกต่างกัน ได้อธิบายไวว้่า บุคลากรท่ีมีระยะเวลาการท างาน  
แตกต่างกนั ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รแตกต่าง เน่ืองจากบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการท างานไม่เกิน 5 ปี และ
ระยะเวลาการท างานตั้งแต่ 6 -10 ปี มีความคิดเห็นกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นนโยบายและ
การบริหารของหน่วยงาน ดา้นสัมพนัธภาพ ดา้นความส าเร็จและการยอมรับนับถือ และดา้นค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ มากกวา่บุคลากรท่ีมีระยะเวลาในการท างานอ่ืน 
 2. ปัจจัยด้านลักษณะ ได้แก่ ด้านความท้าทายของงาน ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน         
ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติงาน ด้านสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์              
ดา้นทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์ร มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
ส านกังานใหญ่ 
  2.1 ปัจจยัดา้นลกัษณะงานประกอบดว้ย ดา้นความทา้ทายของงาน ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนั     
ต่อองคก์รของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านกังานใหญ่แสดงวา่ ตวัแปรปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ดา้นความทา้ทาย
ของงาน ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเทียนศรี บางม่วงงาม (2562) ซ่ึงอธิบายไวว้า่ ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ดา้นความทา้ทาย                    
มีความสัมพนัธ์ต่อองค์กรในระดบัสูงมาก และด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีความสัมพนัธ์กันและ         
มีความสัมพนัธ์ในระดับค่อนขา้งสูง และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านได้รับ
มอบหมายงานท่ียาก แต่ท่านก็สามารถท าส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ งานท่ีท่านปฏิบติั
อยู่ท าให้ท่านรู้สึกมีความกระตือรือร้นอยากท่ีจะปฏิบติังานอยู่เสมออยู่ในระดบัมาก ถดัมาคือ องค์กรของท่าน     
ให้การสนับสนุนในเร่ืองการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ท่านมีโอกาสเสนอ          
ส่ิงใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานอยู่เสมออยู่ในระดับปานกลาง งานท่ีท ามีขั้นตอนการท างานท่ีชัดเจนผู ้ปฏิบัติ           
เพียงด าเนินตามขั้นตอนนั้น อยู่ในระดบัปานกลางและท่านเห็นโอกาสความกา้วหน้าในการท างานกบับริษทั   
อยา่งชดัเจนอยูร่ะดบัปานกลาง 
  2.2 ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ประกอบดว้ย ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน มีความสมัพนัธ์ต่อ
ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ แสดงว่า มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวก     
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ต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ              
ธันวนี ประกอบของ (2560) ไดอ้ธิบายไวว้่า บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้   
ในงานส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ดา้นท่ีมีระดบั 
ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ บุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจกบัค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีไดรั้บและดา้นท่ีมีระดบั     
ความคิดเห็นน้อยท่ีสุด คือ ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสม และเพียงพอกบัค่าใชจ่้ายและภาวะเศรษฐกิจ      
ในปัจจุบนั 
  2.3 ปัจจัยด้านลกัษณะงาน ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีความสัมพนัธ์       
ต่อความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ แสดงว่า มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวก      
ต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ สอดคล้องกับงานวิจัยของเทียนศรี              
บางม่วงงาม (2562) อธิบายไวว้่า ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีความสัมพนัธ์และ      
มีความสัมพนัธ์ในระดับค่อนขา้งสูง พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา          
รายข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านมีความเข้าใจกับวิสัยทัศน์และภารกิจส าคัญของหน่วยงาน 
อย่างชัดเจน และหน่วยงานของท่านมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ท่านมีโอกาส
เสนอแนะขอ้คิดเห็นในการก าหนดแนวทางและการวางแผนการปฏิบติังาน และท่านมีส่วนร่วมในการบริหารงาน             
ขององคก์รหรือหน่วยงานท่ีท่านปฏิบติังานอยูใ่หมี้ความเจริญกา้วหนา้ ตามล าดบั  
  2.4 ปัจจัยด้านลกัษณะงาน ประกอบด้วย ด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนั      
ต่อองค์กรของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ แสดงว่า มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกต่อความผูกพนั 
ต่อองค์กรของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ สอดคล้องกับงานวิจัยของพิชิตพล กันทะ (2560)          
อธิบายไวว้่า บุคลกรท่ีมีปัจจยัดา้นลกัษณะงานแตกต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกัน พบว่า    
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง ส าหรับผลการวิเคราะห์รายดา้น ปรากฏวา่ ดา้นความทา้ทายในการท างาน  
ผลการศึกษาอยู่ในระดบัสูงสุด เน่ืองจากหน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ลกัษณะ      
การท างานเป็นทีม ประกอบกบัความทา้ทายในการท างาน สร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์          
กบัเพ่ือนร่วมงาน และการพฒันาความรู้ความสามารถ ลว้นเป็นปัจจยัท่ีจะส่งผลให้ระดบัความผูกพนัต่อองคก์ร         
อยูใ่นระดบัสูง  
  2.5 ปัจจัยด้านลกัษณะงาน ประกอบด้วย ด้านสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์ ไม่มีความสัมพนัธ์           
ต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร กรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ แสดงว่า ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความ
ผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของของณฐพรรณ             
ชาญธญักรรม (2560) ไดอ้ธิบายไวว้า่ บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัปัจจยัดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ
ของหน่วยงานส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นเป็นรายขอ้   
คือ คุณภาพผลงานมีส่วนส าคญัต่อค่าตอบแทน รองลงมา คือ มีความคิดเห็นวา่ระดบัค่าตอบแทนอยูใ่นเกณฑต์ ่า
เ ม่ือเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือบริษัทอ่ืน และ นโยบายค่าตอบแทนและการให้สวัสดิการต่าง  ๆ  
มีความเหมาะสมและชดัเจน ตามล าดบั 
  2.6 ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ประกอบดว้ย ดา้นทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์ร มีความสัมพนัธ์       
ต่อความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ แสดงว่า มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวก  
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ต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ สอดคล้องกับงานวิจัยของเทียนศรี         
บางม่วงงาม (2562) อธิบายไวว้่า ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน ด้านทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและ     
องค์กร มีความสัมพนัธ์กัน และมีความสัมพนัธ์ในระดับค่อนขา้งสูง โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั      
ปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ หน่วยงานของท่านสนับสนุนให้ท่าน      
ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถในอาชีพเป็นอย่างดี เช่น ปัจจุบันท่านได้รับมอบหมายให้ท างาน              
ตรงกบัความรู้ความสามารถความตอ้งการของท่าน ทุกคร้ังท่ีท่านปฏิบติังานจะไดค้วามสนใจจากหน่วยงานหรือ
ผูบ้งัคบับญัชา และท่านท างานกบับริษทัน้ีท าใหท่้านมีความกา้วหนา้ในอาชีพตามท่ีไดค้าดหวงัไว ้ตามล าดบั 
 3. คุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ด้านการบูรณาการ 
ทางสังคมหรือสัมพนัธภาพในองค์กร มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
ส านกังานใหญ่ 
  3.1  คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนท่ี เ ป็นธรรมและเพียงพอ      
มีความสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านกังานใหญ่ แสดงวา่ มีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางบวกต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ                    
ธันวดี ประกอบของ (2561) อธิบายไวว้่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ       
มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
คือ บุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจกบัค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีไดรั้บ และดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด            
คือ ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมและเพียงพอกบัค่าใชจ่้ายภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
  3.2 คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นบูรณาการทางสังคมหรือสัมพนัธภาพในองค์กร      
มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ แสดง มีความสัมพนัธ์     
ในทิศทางบวกต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่มากท่ีสุดเท่ากับ 0.512 
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของณฐพรรณ ชาญธัญกรรม (2560) ได้อธิบายไวว้่า บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับ      
ปัจจัยด้านสัมพนัธภาพ ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา            
เป็นรายขอ้ คือ เพ่ือนร่วมงานใหค้วามสนิทสนม ใหค้วามช่วยเหลือหรือสนบัสนุนในการปฏิบติัภารกิจหนา้ท่ีและ
ผลงาน รองลงมาคือสามารถท างานเป็นทีมเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และการท างานท่ีมีคุณภาพ และอนัดบัสุดทา้ย           
คือ ผูบ้ ังคบับัญชาให้ความเสมอภาคต่อบุคลากรภายในองค์กร ยอมรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ
บุคลากร ตามล าดบั 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 จากการศึกษา ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ สามารถสรุป
ขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ ท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 26 – 35 ปี          
มีความผูกพนัต่อองค์กร โดยรวม น้อยกว่าช่วงอายุระหว่าง 36 - 45 ปี นอกจากน้ี บุคลากรท่ีมีช่วงอายุระหว่าง       
26 – 35 ปี มีความผูกพนัต่อองคก์ร โดยรวม นอ้ยกวา่ช่วงอายตุั้งแต่ 56 ปีข้ึนไป โดยบุคลากรท่ีมีสถานภาพโสด
และสถานภาพสมรส มีความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมนอ้ยกวา่บุคลากรท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ 
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บุคลากรท่ีมีต าแหน่งในการปฏิบติังานต าแหน่งลูกจา้งประจ า/ลูกจา้งชัว่คราว มีความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวม 
น้อยกว่า ต าแหน่งขา้ราชการ ซ่ึงบุคลากรท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท มีความผูกพนั          
ต่อองค์กร โดยรวมน้อยกว่ารายต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท นอกจากน้ี บุคลากรท่ีมีรายไดต้่อเดือนต ่ากว่า      
หรือเทียบเท่า 15,000 บาท มีความผูกพนัต่อองคก์ร โดยรวมนอ้ยกว่ารายไดต้่อเดือนมากกว่า 35,000 บาทข้ึนไป 
รวมทั้งบุคลากรท่ีมีรายไดต้่อเดือน 15,001 –25,000 บาท มีความผูกพนัต่อองคก์รนอ้ยกวา่รายไดต้่อเดือนมากกวา่ 
35,000 บาทข้ึนไป และบุคลากรท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 2 – 5 ปี มีความผกูพนัต่อองคก์ร โดยรวมนอ้ยกวา่
ระยะเวลาในการปฏิบติังานมากกว่า 10 ปีข้ึนไป นอกจากน้ี บุคลากรท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 6 – 10 ปี        
มีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมนอ้ยกวา่ระยะเวลาในการปฏิบติังานมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป ดงันั้นผูว้จิยัจึงเสนอแนะ          
จากผลการวิจยัว่า กรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ ควรปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เกิดปัจจยั   
ด้านลักษณะงาน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน ให้สอดคล้องกับปัจจัยส่วนบุคคล          
โดยปัจจยัดา้นลกัษณะงานจะเป็นส่ิงกระตุน้ใหบุ้คลากรมีการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ  
 2. ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ดา้นความทา้ทายของงาน ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์ ดา้นทศันคติตอ่
เพ่ือนร่วมงานและองคก์ร มีความสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านกังานใหญ่ 
  ด้านความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร 
กรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ ดังนั้นผูว้ิจยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัว่า กรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่     
ควรปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เกิดปัจจัยด้านลกัษณะงาน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร        
ของบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เกิดปัจจัยด้านลักษณะงาน ในด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน            
องค์กรควรมีการก าหนดขอบเขตงานท่ีชัดเจน เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นต่องานของตน                 
มีการก าหนดวตัถุประสงค์ และระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน รวมทั้ งควรจัดให้บุคลากรท่ีมีต าแหน่ง
ผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือเป็นท่ีปรึกษาระหว่างการท างาน และควรมีการหมุนเวียนงานท่ีท า เพื่อจะได้มีทกัษะ น าไปใช้             
ในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยยกระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร
เ พ่ิมข้ึนด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร  
กรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัว่า กรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่        
ควรปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เกิดปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของ
บุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เกิดปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ในดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน องค์กรควรมีการ
ก าหนดขอบเขตงานท่ีชดัเจน เปิดโอกาสใหบุ้คลากรแสดงความคิดเห็นต่องานของ โดยเนน้ใหบุ้คลากรมีส่วนร่วม
ทุกระดบั  
  ด้ า น ลักษณะ ง าน ท่ี ป ฏิ บั ติ  มี ค ว ามสั มพัน ธ์ ต่ อ ค ว ามผู กพัน ต่ อ อ ง ค์ ก ร ข อ ง บุ ค ล าก ร   
กรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ ดังนั้นผูว้ิจยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัว่า กรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่      
ควรปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เกิดปัจจัยด้านลกัษณะงาน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร        
ของบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เกิดปัจจัยด้านลักษณะงาน ในด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ องค์กรควรมีระบบ            
การจัดการความรู้ท่ีดีและส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ก าหนดขอบเขตและหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ             
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ถูกระบุไวอ้ย่างชัดเจน งานท่ีได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบ มีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและ    
ความถนดั มีความทา้ทาย และช่วยใหไ้ดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์มากข้ึน 
  ด้านทัศนค ติต่ อ เ พ่ือน ร่วมงานและองค์กร  มีความสัมพัน ธ์ต่ อความผูกพันต่ อองค์กร                    
ของบุคลากรกรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยว่า กรมสรรพสามิต 
ส านกังานใหญ่ ควรปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เกิดปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ส่งผลต่อความผูกพนั
ต่อองค์กรของบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เกิดปัจจัยด้านลักษณะงาน ในด้านทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและ        
องคก์ร องคก์รควรมีการใหบุ้คลากรแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานกบัเพ่ือนร่วมงาน 
ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามเสมอภาคต่อบุคลากรภายในองคก์ร ยอมรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของบุคลากร 
เพ่ือนร่วมงานให้ความสนิทสนม ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจ หน้าท่ีและผลงาน         
เม่ือเกิดปัญหาจากการท างานในองค์กรได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากเพ่ือนร่วมงาน สามารถท างาน             
เป็นทีม เพ่ือใหเ้กิดความร่วมมือและการท างานท่ีมีคุณภาพ 
 3. คุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ด้านการบูรณาการ         
ทางสังคมหรือสัมพนัธภาพในองค์กร มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
ส านกังานใหญ่  
  ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร    
กรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเสนอแนะ จากผลการวิจยัว่า กรมสรรพสามิต ส านักงานใหญ่     
ควรปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เกิดปัจจัยด้านลกัษณะงาน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร       
ของบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เกิดปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ในดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ เพ่ือเป็น
แรงจูงใจในการท างานให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน องค์กรควรมีการส ารวจค่าครองชีพอยู่สม ่ าเสมอ             
เพื่อเป็นฐานในการปรับอัตราเงินเดือน และสวสัดิการท่ีเหมาะสมแก่บุคลากร ปรับปรุงและจัดนโยบาย               
จ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการต่าง ๆ มีความเหมาะสมและชดัเจน  
  ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือสมัพนัธภาพในองคก์ร มีความสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ
บุคลากรกรมสรรพสามิต ส านกังานใหญ่ ดงันั้นผูว้จิยัจึงเสนอแนะจากผลการวจิยัวา่ กรมสรรพสามิต ส านกังานใหญ่ 
ควรปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เกิดปัจจัยด้านลกัษณะงาน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร        
ของบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เกิดปัจจัยด้านลักษณะงาน ในด้านการบูรณาการทางสังคมหรือสัมพนัธภาพ 
ในองค์กร องค์กรควรมีการให้บุคลากรแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานกบัเพ่ือน
ร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชาให้ความเสมอภาคต่อบุคลากรภายในองค์กร ยอมรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
ของบุคลากรเพ่ือนร่วมงานให้ความสนิทสนม ใหค้วามช่วยเหลือหรือสนบัสนุนในการปฏิบติั ภารกิจ หนา้ท่ีและ
ผลงาน เม่ือเกิดปัญหาจากการท างานในองคก์รไดรั้บการช่วยเหลือเป็นอยา่งดีจากเพ่ือนร่วมงาน สามารถท างาน
เป็นทีม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และการท างานท่ีมีคุณภาพ ควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการจัดกิจกรรม
สมัมนา เพ่ือเป็นการสร้างปฏิสมัพนัธ์กนั และเพ่ือประสานงานกนัอยา่งดีในการปฏิบติังาน 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาขอบเขตดา้นประชากร และขนาดกลุ่มตวัอยา่งให้ครอบคลุมมากข้ึน เช่น ขยายการศึกษา
ประชากรทั้งองค์กรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ไดค้วามแตกต่าง และความหลากหลายของงานวิจัย        
ท่ีมากข้ึน 

 2. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ท่ีอาจจะส่งผลต่อ หรือมีความสัมพนัธ์ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร      
เช่น ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นของพนักงานในองค์กรดา้นอ่ืน เพ่ือให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน ได้แก่ หน่วยงาน 
ภูมิล าเนา ดา้นความพึงพอใจ ดา้นความคงอยู ่ดา้นความเช่ือมัน่ต่อองคก์ร เป็นตน้ 
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