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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรม
สรรพสามิต 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 3) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรม
สรรพสามิต 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ บุคลากรกรมสรรพสามิต จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ สมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี
ของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีอายุ ต าแหน่งงาน และระยะเวลาการ
ท างานต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกัน นอกจากนี้ คุณภาพชีวิตในการท างาน
ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอและด้านประชาธิปไตยในองค์กร มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิตด้านการออกจากงาน  คุณภาพชีวิตในการท างานด้านค่าตอบแทนที่
เป็นธรรมและเพียงพอ ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน และด้านความสมดุลระหว่างงาน
กับชีวิตส่วนตัว มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิตด้านความพึงพอใจในการ
ท างาน คุณภาพชีวิตในการท างานด้านโอกาสการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านการบูรณาการทาง
สังคมหรือการท างานร่วมกัน และด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิตด้านความมุ่งมั่นในการท างาน 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตในการท างาน ประสิทธิภาพในการปฏบิตัิงาน 
 
 
 
 
 



2 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) To study the job performance of excise officers. 
2) To study the job performance of excise officers, separated by personal factors. 3) To study 
the quality of work life affecting job performance of excise officers. 
 The sample group used in this research was 400 of excise officers. The questionnaire 
was used to be a tool for collecting the data. 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 Least Square Difference (LSD) was used to test hypothesis 
for each pair in order to see which pair are different and Multiple Regression Analysis. 
 The hypothesis testing was found that excise officers with Ages Positions and work 
periodis different, Making the job performance of excise officers was different. In addition, 
The quality of work life included adequate and fair compensation and constitutionalism 
affect to job performance of excise officers about resignation. The quality of work life 
included adequate and fair compensation, social integration and total life space affect to 
job performance of excise officers about Job Satisfaction. The quality of work life included 
opportunity for human capacity development, social integration and total life space affect 
to job performance of excise officers about commitment. 
Keywords: Quality of work life; Job performance 
 
 บทน า 
 หน่วยงานราชการ ถือเป็นองค์กรหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 
และดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ภายใต้การก าหนดแนวทางการบริหารงานโดยรัฐบาลเพื่อการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรของหน่วยงานราชการควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ในขณะ
ที่บุคคลเห็นว่าการท างานก็มีความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองเช่นกัน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์ เมื่อบุคคลมีความพึงพอใจในชีวิตของตน ย่อมท าให้เกิดคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคคลนั้น 
น าไปสู่การมุ่งมั่นในการท างาน การภักดีต่อองค์กร ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานต่อไป  (นายนิพันธ์ 
ใหญ่อรุณ, 2559) 
 คุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง คุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและสภาพของงาน
ที่ผสมผสานระหว่างลักษณะทางเทคนิคและลักษณะมนุษย์ ทั้งสภาพการท างาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่ดี งานที่น่าสนใจ มีความท้ายทาย หากบุคลากรมีความพึงพอใจในชีวิตการท างานย่อมส่งผลให้การท างาน
เกิดประสิทธิภาพ แต่หากบุคลากรไม่มีความพึงพอใจในการท างานย่อมส่งผลให้การท างานขาดประสิทธิภาพ 
น าไปสู่ปัญหาอีกมาก (รณัชฤดี ป้องกันภัย, 2557) 
 กรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงานราชการระดับกรม ภายในสังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักคือ
จัดเก็บภาษี ซึ่งภาษีสรรพสามิตจัดเก็บจากสินค้าและบริการซึ่งมีเหตุผลสมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่า
ปกติ เป็นหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับประเทศ  ทรัพยากรบุคคล
จ าเป็นต้องพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย แต่ด้วย
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่มากขึ้น การท างานให้ได้ตามเป้าหมาย ก่อให้เกิดภาวะกดดันต่อบุคลากร 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
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อีกทั้งการแข่งขันระหว่างบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ท าให้เกิดความเครียดในการท างาน บุคลากร
ไม่มีความสุขในการท างาน เกิดความเบื่อหน่ายและท้อแท้ และอาจน าไปสู่การลาออกจากงานสูงขึ้น 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกรมสรรพสามิต ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอ่ืนหรือผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเรื่อง
คุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อใช้พัฒนาบุคลากรใน
องค์กรของตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรม

สรรพสามิต 
 
สมมติฐานการวิจัย  

1. บุคลากรกรมสรรรพสามิตที่มีปจัจัยส่วนบุคคลต่างกัน น่าจะท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานตา่งกนั 
2. คุณภาพชีวิตในการท างาน น่าจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต 

 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ขอบเขตของประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรกรมสรรพสามิต จ านวน 
6,230 คน  

2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคิดจากสูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างของ 
Yamane (1973) เพื่อก าหนดจ านวน กลุ่มตัวอย่าง ที่จะใช้ในการศึกษา โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ที่ 0.05 หรือคิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้จ านวน 376 คน 
โดยผู้วิจัยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้จ านวน 400 คน  

3. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต 

4. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคคลากรกรมสรรพสามิต เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล รวมถึงเพื่อศึกษาค้นคว้าปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรดังต่อไปนี้  

ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาต าแหน่งงาน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการท างาน ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
และเพียงพอ สภาพการท างานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ โอกาสการพัฒนาความสามารถของบุคคล การ 
บูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน ประชาธิปไตยในองค์กร และความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว  

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต ได้แก่ การออกจาก
งาน ความพึงพอใจในการท างาน และความมุ่งมั่นในการท างาน 

5. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2562  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
2. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต จ าแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลา
การท างาน 

3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกรมสรรพสามิต 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์  
ในหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ จะประกอบด้วย บุคลากรในระดับต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก บุคคลแต่ละ

คนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกต่างกันนี้ มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กร ลักษณะพฤติกรรมในการ
ท างานของบุคคล (กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ,2548 อ้างอิงใน ดาริน ปฏิเมธีภรณ์, 2556) โดยลักษณะ
ทางด้านประชากรศาสตร์ ถือเป็นความหลากหลายและแตกต่างเกี่ยวกับบุคคลสามารถบ่งชี้ลักษณะ
พฤติกรรม การแสดงออกที่แตกต่างกัน การตัดสินใจที่แตกต่างกันที่มีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้าน
ประชากรศาสตร์หรือความเป็นมาของบุคคลนั่นเอง (วชิรวัชร งามละม่อม, 2558) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 
คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Working life) คือ การพัฒนาชีวิตการท างานของบุคคล 

ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัย การมีส่วนร่วมในการท างาน 
การมีประชาธิปไตยในองค์กร โอกาสในการพัฒนาความสามารถของมนุษย์ การพัฒนาชีวิตการท างานความ
สมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน (Richard Walton, 1973 อ้างอิงใน Lanja Hoshang Hamad, 2018) 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับค่าจ้าง เงินเดือน 
ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ อย่าง เพียงพอกับการมีชีวิตอยู่ได้ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
และต้องเป็นธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับงานหรือองค์การอ่ืน ๆ ด้วย (Richard Walton, 1973 อ้างอิงใน  
ณิศาภัทร ม่วงค า, 2559)  

2. สภาพการท างานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ หมายถึง สิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางด้านจิตใจ 
นั่นคือ สภาพการท างานต้องไม่มีลักษณะที่ต้องเสี่ยงภัยจนเกินไป และจะต้องช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกสะดวก 
สบาย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย (Richard Walton, 1973 อ้างอิงใน ณิศาภัทร ม่วงค า, 2559) 

3. โอกาสการพัฒนาความสามารถของบุคคล หมายถึง โอกาสในการพัฒนาและการใช้ความ 
สามารถของพนักงานในการปฏิบัติงานตามทักษะและความรู้ที่มี โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนา
ศักยภาพตัวเองให้เหมาะสมกับงานในปัจจุบัน ซึ่งจะท าให้พนักงานรู้สึกว่าตนมีคุณค่าและรู้สึกท้าทายในการ
ท างาน ได้ใช้ความสามารถในการท างานเต็มที่ รวมทั้งความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนถึง
งานในอนาคต และรวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (วิทยา อินทร์สอน และ 
สุรพงศ์ บางพาน, 2559) 
 4. การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน หมายถึง การที่พนักงานได้มีส่วนร่วมในการ
ท างานและมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงพนักงานมีความรู้สึกว่าตนมีคุณค่าต่อ
องค์กรได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรโดยสามารถปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับและเป็นมิตรกับ
เพื่อนร่วมงาน (สุดารัตน์ ครุฑสึก, 2558) 
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5. ประชาธิปไตยในองค์กร หมายถึง หมายถึง วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในองค์การจะส่งเสริมให้เกิด
การเคารพสิทธิส่วนบุคคล มีความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ผลตอบแทนและรางวัล รวมทั้งโอกาสที่แต่ละ
คนจะได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย มีเสรีภาพ ในการพูด มีความเสมอภาค และมีการปกครองด้วย
กฎหมาย (Richard Walton, 1973 อ้างอิงใน ณิศาภัทร ม่วงค า, 2559)  
 6. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิตในการ
ท างานและชีวิตส่วนตัวกับองค์การได้อย่างสมดุล คือ ต้องไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความกดดันจากการ
ปฏิบัติงานมากเกินไป ด้วยการก าหนดชั่วโมงการท างานที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยง การที่ต้องคร่ าเคร่งอยู่กับ
งานจนไม่มีเวลาพักผ่อนหรือได้ใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ (Richard Walton, 1973 อ้างอิงใน ณิศาภัทร 
ม่วงค า, 2559) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหมายถึง ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร เกิดจาก

พนักงานมีความพึงพอใจการการปฏิบัติงาน สะท้อนออกมาจากให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร รวมถึงการขาดงาน การร้องเรียน และการลาออกจากงานลดลง (Lanja Hoshang Hamad, 
2018) 

1. การออกจากงาน หมายความถึง การออกจากองค์กรทั้งที่สมัครใจและไม่สมัครใจ ซึ่งการออก
จากงานของบุคลากรจะท าให้เกิดการสะดุดของความรู้และประสบการณ์ในการท างานที่สูญเสียไปพร้อมกับ
บุคลากรเก่าที่ออกจากงานไป ท าให้งานล่าช้าหรือต้องหยุดงาน ส่งผลกระทบให้ทั้งคุณภาพและปริมาณของ
ผลผลิตขององค์กรลดต่ าลงด้วย (Stephen P. Robbins,1993 อ้างอิงใน ศิริพร สอนไชยา, 2557) 

2. ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง ปฏิกิริยาของพนักงานที่มีต่อองค์กรในเชิงบวกหรือเชิง
ลบ ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงาน คุณภาพและประสิทธิภาพใน
การท างาน การรักษาพนักงานให้เกิดความพึงพอใจในงาน จะผลักดันให้การปฏิบัติงานของพนักงานให้อยู่ใน
ระดับที่สูงขึ้น ท าให้พนักงานสามารถท างานได้ดี เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Lanja 
Hoshang Hamad, 2018) 

3. ความมุ่งมั่นในการท างาน ส่งผลให้พนักงานอยากพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นท าให้ประสิทธิภาพในการ
ท างานดีขึ้นตามไปด้วย เมื่อระดับความมุ่งมั่นในการท างานสูงขึ้นสามารถลดการหมุนเวียนพนักงานจากการ
ออกจากงานและการขาดงานลงไว้ (Lanja Hoshang Hamad, 2018) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ทศพร จิรกิจวิบูลย์ (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานและแนวทาง

ในการปฏิบัติงานที่ดี ที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจต่อพนักงานระดับปฏิบัติการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือพนักงานระดับปฏิบัติการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจ านวน 
400 คน ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอายุ
การท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการท างานที่แตกต่างกัน และพบว่าคุณภาพชีวิตในการ
ท างานและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีมีอิทธิพลต่อการสร้างแรงจูงใจในการท างานอย่างมีนัยส าคัญ 

สุดารัตน์ ครุฑสึก (2557) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน ความ
ผูกพันต่อองค์กรและการสื่อสารในองค์กรส่งผลต่อการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงาน 400 ราย ที่ท างานในบริษัทเอกชนและพัก
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น  
ร้อยละ 57.3 มีอายุ 20-25 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท 
และมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 3 ปี พบว่าปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานด้านค่าตอบแทนที่
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เพียงพอและยุติธรรมส่งผลต่อการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร มาก
ที่สุด รองลงมาได้แก่ ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านสิทธิ์ส่วนบุคคลในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วม
ในการท างานและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อถือ และยอมรับใน
เป้าหมายและคานิยมขององค์กร และด้านความเต็มใจในการปฏิบัติงานเพื่อองค์กรของพนักงานเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 44.9 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

Lanja Hoshang Hamad (2018) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของคุณภาพชีวิตการท างานต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน (The impact of quality of work life on employees’ job performance) 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างคุณภาพของชีวิตการท างานและการปฏิบัติงานของพนักงาน 
และท าความเข้าใจคุณภาพชีวิตในการท างานมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานและผู้จัดการจ านวน 70 คนจากระดับต าแหน่งงานทีแ่ตกต่างกัน ผลการวิจัยพบวา่ 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานและการปฏิบัติงานของพนักงาน  การศึกษาครั้งนี้
สรุปว่าคุณภาพชีวิตในการท างานยิ่งสูงขึ้น จะน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยเลือกใช้การวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตาม
สภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการกระท าหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งที่จะก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าดังกล่าว เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
แบบวิจัยตัดขวาง (Cross- Sectional Design) โดยเป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรเพียงครั้งเดียว
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยการใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม  (Questionnaire) และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยส่งแบบสอบถามออนไลน์ใน
กลุ่มบุคลากรกรมสรรพสามิตในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในส่วนของแบบสอบถามปลายปิดจะมีตัวเลือก
ค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ และในส่วนของแบบสอบถามปลายเปิดจะก าหนดเฉพาะค าถาม
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการ
ท างาน ซึ่งมีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 7 ข้อ  

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กรมสรรพสามิต ซึ่งประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัย
และดีต่อสุขภาพ ด้านโอกาสการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างาน
ร่วมกัน ด้านประชาธิปไตยในองค์กร และด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว มีจ านวนข้อค าถาม
ทั้งหมด 23 ข้อ 

ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต ซึ่งประกอบด้วย ด้านการ
ออกจากงาน ด้านความพึงพอใจในการท างาน ความมุ่งมั่นในการท างาน มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 10 ข้อ 

ส่วนที่ 4 ท่านคิดว่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิตมี
อะไรบ้าง มีจ านวนข้อค าถาม 1 ข้อ เป็นค าถามในลักษณะค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้
แสดงความคิดเห็น 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม 
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และระยะเวลาการท างาน 
 1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับ
การวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน และ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกรมสรรพสามิต 
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 2.1 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต จ าแนกตามเพศ สถานภาพ จะใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการทดสอบ t-test  
 2.2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการท างาน จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ  One-way 
ANOVA หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี  Fisher’s Least Significant 
Difference  (LSD)  
 2.3 เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรม
สรรพสามิต จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Multiple Regression Analysis (MRA) 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis (MRA) ผู้วิจัยท า
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงโครงสร้างด้วยวิธี Principal Component Analysis ในการหาจ านวนของ
องค์ประกอบ (Factor) ที่เกิดจากข้อค าถามต่าง ๆ และก าหนดค่าในโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อค านวณหาค่า
น้ าหนักของข้อค าถามแต่ละองค์ประกอบ  
 
ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลลักษณะของบุคลากรกรมสรรพสามิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และ
ศึกษาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการส ารวจบุคลากรกรมสรรพสามิต จ านวน 400 คน พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.25 มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 มี
สถานภาพโสด/หย่าร้าง จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 230 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.50 มีต าแหน่งงานข้าราชการ จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน15,000-25,000 บาท จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 และมีระยะเวลาการท างานนอ้ยกว่า 5 ปี 
จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00   
 ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน  
 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.51 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.679 เมื่อพิจารณาผลเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.78 
รองมาคือ ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ 
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ด้านโอกาสการพัฒนาความสามารถของบุคคล และด้านประชาธิปไตยในองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 3.60 
3.59 และ 3.51 ตามล าดับ ซึ่งทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก 
 ปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.484 เมื่อพิจารณาผลเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความมุ่งมั่นในการท างาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.08 รองมาคือ ด้านความ
พึงพอใจในการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการออกจากงาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 
 ส่วนที่ 2 ผลทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการท างานต่างกัน น่าจะท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่างกัน 
สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

- บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีอายุ ต าแหน่งงาน และระยะเวลาการท างานต่างกัน มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

- บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวิตในการท างานด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ด้านสภาพการ
ท างานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ ด้านโอกาสการพัฒนาความสามารถบุคคล ด้านการบูรณาการทางสังคม
หรือการท างานร่วมกัน ด้านประชาธิปไตยในองค์กร และด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว น่าจะมี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต  

1) การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต ด้านการออกจากงาน สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

- คุณภาพชีวิตในการท างานด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ และด้านประชาธิปไตยใน
องค์กร มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต ด้านการออกจากงาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 
 - ส่วนปัจจัยอ่ืน ได้แก่ ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ ด้านโอกาสการพัฒนา
ความสามารถบุคคล ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน และด้านความสมดุลระหว่างงาน
กับชีวิตส่วนตัว ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต ด้านการออกจากงาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

2) การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต ด้านความพึงพอใจในการท างาน สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

- คุณภาพชีวิตในการท างานด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ด้านการบูรณาการทางสังคม
หรือการท างานร่วมกัน และด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต ด้านความพึงพอใจในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐาน 
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 - ส่วนปัจจัยอ่ืน ได้แก่ ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ ด้านโอกาสการพัฒนา
ความสามารถบุคคล และด้านประชาธิปไตยในองค์กร ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กรมสรรพสามิต ด้านความพึงพอใจในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 3) การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต ด้านความมุ่งมั่นในการท างาน สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
 - คุณภาพชีวิตในการท างานด้านโอกาสการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านการบูรณาการทาง
สังคมหรือการท างานร่วมกัน และด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต ด้านความมุ่งมั่นในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐาน 
 - ส่วนปัจจัยอ่ืน ได้แก่ ด้านค่าคอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัย
และดีต่อสุขภาพ และด้านประชาธิปไตยในองค์กร ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กรมสรรพสามิต ด้านความมุ่งมั่นในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษา คุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรม
สรรพสามิต มีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
  1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิตโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก  
 1) บุคลากรกรมสรรพสามิตให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการออก
จากงาน ในระดับปานกลาง โดยบุคลากรกรมสรรพสามิตส่วนมากแสดงความคิดเห็นว่า ท่านมีความพร้อมที่
จะลาออกหากเจองานอ่ืนที่ดีกว่า อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Lanja Hoshang 
Hamad (2018) กล่าวไว้ว่า การออกจากงานของพนักงาน เกิดจากมุมมองของแต่ละคน ซึ่งการลาออกจาก
งานของพนักงานเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ค่าตอบแทน สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างาน วัฒนธรรม
องค์กร ความต้องการท างานที่ท้าทายของพนักงานเอง ความจ าเป็นส่วนบุคคล เป็นต้น การลาออกของ
บุคลากรที่มีคุณค่า จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององค์กรอย่างมาก องค์กรควรให้ความส าคัญของ
คุณภาพชีวิตในการท างานเพิ่มข้ึน เพื่อลดการออกจากงานและรักษาพนักงานไว้กับองค์กร 
 2) บุคลากรกรมสรรพสามิตให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านความพึง
พอใจในการท างาน ในระดับมาก โดยบุคลากรกรมสรรพสามิตส่วนมากแสดงความคิดเห็นว่า ท่านพอใจใน
การท างานของตัวเอง อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Lanja Hoshang Hamad (2018) กล่าว
ไว้ว่า ความพึงพอใจในงานจึงเกี่ยวกับความรู้สึกที่พนักงานมีต่องานและคุณค่าของงานก าลังตอบสนองความ
ต้องการของพนักงาน เมื่อพนักงานให้เกิดความพึงพอใจในงาน จะผลักดันให้การปฏิบัติงานของพนักงานให้
อยู่ในระดับที่สูงขึ้น เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แตกต่างจากพนักงานที่ไม่พึงพอใจ
ในการท างาน พวกเขาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานน้อย  
 3) บุคลากรกรมสรรพสามิตให้ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านความมุ่งมัน่
ในการท างาน ในระดับมาก โดยบุคลากรกรมสรรพสามิตส่วนมากแสดงความคิดเห็นว่า ท่านมีความ
รับผิดชอบต่องานของตัวเองอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Salim Musabah Bakhit Al 
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Zefeiti and Noor Azmi Mohamad (2017) กล่าวไว้ว่า ทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญต่อประสิทธิภาพ
ขององค์กร เนื่องจากมีผลอย่างมากต่อการสนับสนุนองค์กรในการแข่งขันผ่านทีมงานของพนักงานที่มุ่งมั่น 
ความมุ่งมั่นเป็นหนึ่งในทัศนคติเกี่ยวกับการท างาน และมีผลกระทบอย่างมากเกี่ยวกับผลลัพธ์ขององค์กร 
หากพนักงานมีความมุ่งมั่นจะพยายามท างานให้บรรลุเป้าหมายและภารกิจ มีแนวโน้มที่จะน าพาองค์กรไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นและประสบความส าเร็จ 
 2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต จ าแนกตามเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการท างาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1) บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีอายุต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกนั 
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ช่วงอายุที่แตกต่างกันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมในการท างานต่างกัน จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
มากจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่ ากว่า เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยกว่า บุคลากรที่
อายุมาก จะมีรายได้ และต าแหน่งงานที่มั่นคง จะปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง อยู่ในกรอบของตัวเองที่คิดว่า
ปลอดภัย หรือเกิดจากพึงพอใจในระดับที่ตนมีอยู่ ท าให้ขาดมานะพยายามในความก้าวหน้าในอาชีพเมื่อ
เทียบกับบุคลากรที่มีอายุน้อยกว่า ซึ่งบุคลากรที่มีอายุน้อยกว่าจะมีความพยายามในการแสดงศักยภาพของ
ตนเอง เพื่อน าสู่ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) 
ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน บริษัท 
ขนส่งทางอากาศเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่อายุน้อย จะมีความ
กระตือรือร้น ใฝ่หาประสบการณ์ มีความต้องการชื่อเสียงและความก้าวหน้าในอาชีพการงานมากกว่า
พนักงานที่มีอายุมากกว่า เพราะยิ่งพนักงานมีอายุมากระยะเวลาท างานมาก จะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายใน
การท างานและท้อแท้กับงานมากข้ึนตามอายุ 
 2) บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีต าแหน่งงานต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดย
ภาพรวมต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรที่มีต าแหน่งงาน
ต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่างกัน จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
ต าแหน่งงานที่ต่ ากว่า จะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีต าแหน่งงานที่สูงกว่า ซึ่ง
บุคลากรที่ต าแหน่งงานต่ ากว่า ต้องการแสดงความสามารถและศักยภาพของตนเองออกมา น าไปสู่การ
แข่งขัน เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทศพร จิรกิจวิบูลย์ (2556) ศึกษา
เรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี ที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจต่อ
พนักงานระดับปฏิบัติการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า สถานะทาง
สังคมและเศรษฐกิจหมายถึง อาชีพ รายได้ และสถานภาพทางสังคมของบุคคล เป็นสิ่งส าคัญต่อการสร้าง
แรงจูงใจ เพราะแต่ละคนมีประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมและเป้าหมายที่ต่างกัน 
  3) บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีระยะเวลาการท างานต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวมต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า จากการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระยะเวลาการท างานไม่นาน (5-10 ปี) จะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่มีระยะเวลาการท างานมานาน เนื่องจากการท างานเดิม ๆ งานที่ไม่มีความท้าทายเป็นระยะเวลานาน ท าให้
บุคคลเกิดความเบื่อหน่ายในงานส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดารนิ 
ปฏิเมธีภรณ์ (2556) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของ
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พนักงาน บริษัท ขนส่งทางอากาศเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มี
ระยะเวลาในการท างานนาน จะมีความเชื่อมั่นว่าตนเองมีความช านาญในงานที่ท า จึงไม่คิดปรับปรุงพัฒนา
วิธึการท างานของตนเอง ไม่ค่อยยอมรับเทคโนโลยีและระบบการปฏิบัติงานใหม่ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
พนักงานที่มีระยะเวลาการท างานน้อย จะยอมรับเทคโนโลยีและระบบการปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงไขว่คว้าหา
ความรู้เพื่อปรับปรุงวิธีการท างานของตนให้ดีขึ้น ท าให้ได้ผลงานตามเป้าหมายทีต่้องการ เกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 3. ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กรมสรรพสามิต เนื่องจากตัวแปรประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านการออกจากงาน ด้านความ  
พึงพอใจในการท างาน และด้านความมุ่งมั่นในการท างานไม่สามารถรวมกันได้ ผู้วิจัยจึงอภิปรายเป็นรายด้าน 

1) คุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
ด้านการออกจากงาน สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 - คุณภาพชีวิตในการท างานด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต ด้านการออกจากงาน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนที่เพียงพอ
ต่อค่าครองชีพและเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึง การได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเปรียบเทียบ
กับเพื่อนร่วมงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดาวเดือน  
โลหิตปุระ และชัยวัฒน์ สมศร (2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของพนักงานบริษัทเอกชน ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ผลการศึกษาพบว่า หากการจ่ายเงินเดือนไม่สัมพันธ์และไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง
งาน จะส่งผลต่อการจูงใจในการท างานของพนักงาน อาจเกิดการออกจากงานได้  
 - คุณภาพชีวิตในการท างานด้านประชาธิปไตยในองค์กร มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกรมสรรพสามิต ด้านการออกจากงาน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ความเท่าเทียมของการดูแล
บุคลากร ความเป็นธรรมในการพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงต าแหน่งงานที่ก้าวหน้าในอาชีพเป็นเรื่องส าคัญ
มาก หากหน่วยงานยังใช้ระบบอุปถัมภ์หรือพวกพ้องในการพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงต าแหน่งงาน จะท า
ให้หน่วยงานอาจสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไปจากการออกจากงานของบุคลากรนั้น ๆ ส่งผลให้
หน่วยงานขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุดารัตน์ ครุฑสึก (2558) กล่าว
ไว้ว่า สิทธิส่วนบุคคลในการท างาน หมายถึง การที่พนักงานได้มีสิทธิส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ 
ยังหมายรวมถึง พนักงานได้รับความเสมอภาคและการเลื่อนต าแหน่งยุติธรรมตามความรู้ความสามารถของ
พนักงาน การก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันและต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกันโดยพิจารณาจากลักษณะความ
เป็นส่วนตัว  

2) คุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
ด้านความพึงพอใจในการท างาน สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 - คุณภาพชีวิตในการท างานด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต ด้านความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ค่าตอบแทน
เป็นสิ่งจ าเป็นในการด าเนินชีวิตพื้นฐานของมนุษย์ เมื่อบุคลากรรู้สึกพึงพอใจกับค่าตอบแทนที่ตนได้รับ จะท า
ให้บุคลากรต้องการปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุดารัตน์ ครุฑสึก (2558) 
กล่าวไว้ว่า ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม หมายถึง การที่พนักงานได้รับรายได้และผลตอบแทนที่
เพียงพอและเป็นธรรม นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึง ค่าตอบแทนหรือรายได้ที่พนักงานได้รับจากองค์กร มี
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ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่งานที่รับผิดชอบและเพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน ท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกพึงพอใจในสวัสดิการต่าง ๆ ที่องค์กรจัดให้ เกิดความพึงพอใจในการ
ท างาน 
 - คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต ด้านความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในหน่วยงาน ด้วยการท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมในการท างาน เป็นการโอกาส
ให้บุคลากรแสดงความรู้ความสามารถท าให้ความรู้สึกว่าตนมีคุณค่าต่อองค์กร และการได้รับความช่วยเหลือ
จากบุคคลอ่ืนทั้งผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท างาน จะช่วย
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับหน่วยงานด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทัศนีย์ ชาติไทย (2559) ศึกษา
เรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ 
ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน บุคลากรได้รับความช่วยเหลือจากผู้ร่วมงานในการท างานเป็นอย่างดี 
บุคลากรทุกฝ่ายในหน่วยงานมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี บุคลากรทุกระดับมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น 
และหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้พบปะสังสรรค์และท างานร่วมกันในโอกาสต่าง ๆ 
 - คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต ด้านความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งผู้วิจัยมีความเ ห็นว่า 
บุคลากรสามารถแบ่งเวลาท างานและเวลาส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม โดยส่วนมากสามารถบริหารเวลากับ
ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม ท าให้การท างานไม่เป็นอุปสรรคต่อชีวิตส่วนตัวของบุคลากร 
ท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท างาน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานตามมา ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Richard Walton (1973) อ้างอิงใน ณิศาภัทร ม่วงค า (2559) กล่าวไว้ว่า ความ
สมดุลระหว่างชีวิต กับการท างานโดยส่วนรวม (the total life space) เป็นเรื่องของการเปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ชวีิตในการท างานและชวีิตส่วนตัวกับองค์การได้อย่างสมดุล คือ ต้องไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป ด้วยการก าหนดชั่วโมงการท างานที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยง 
การที่ต้องคร่ าเคร่งอยู่กับงานจนไม่มีเวลาพักผ่อนหรือได้ใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ 
 3) คุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
ด้านความมุ่งมั่นในการท างาน สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 - คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านโอกาสการพัฒนาความสามารถของบุคคล มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต ด้านความมุ่งมั่นในการท างาน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การ
พัฒนาบุคลากร ทั้งการอบรม การสัมมนา การดูงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆ ท าให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น ท าให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการท างาน ส่งผลเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้ตนเองไปสู่ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิทยา อินทร์สอน และ สุรพงศ์ 
บางพาน (2559) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาความสามารถของบุคคล (Development of Human Capacities) คือ 
โอกาสในการพัฒนาและการใช้ความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงานตามทักษะและความรู้ที่มี โดย
การเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพตัวเองให้เหมาะสมกับงานในปัจจุบัน ซึ่งจะท าให้พนักงานรู้สึก
ว่าตนมีคุณค่าและรู้สึกท้าทายในการท างาน ได้ใช้ความสามารถในการท างานเต็มที่ รวมทั้งความรู้สึกว่ามีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 
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 - คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต ด้านความมุ่งมั่นในการท างาน ซึ่งผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า การท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมในการท างาน เป็นการโอกาสให้บุคลากรแสดงความรู้
ความสามารถท าให้ความรู้สึกว่าตนมีคุณค่าต่อองค์กร เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืนในหน่วยงาน เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น เพื่อตอบเป้าหมายของหน่วยงานในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Lanja Hoshang Hamad (2018) กล่าวไว้ว่า การบูรณาการทางสังคม
หรือการท างานร่วมกันเป็นเร่ืองเก่ียวกับการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานในแบบที่พนักงานรู้สึกว่าพวกเขา
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ความสัมพันธ์ขององค์กรเกิดจากวิธีการที่พนักงานกับองค์กรมีการสื่อสารและ
เชื่อมต่อกัน ท าให้เกิดการให้ความส าคัญกับการมีตัวตนของพนักงานในที่ท างาน ซึ่งจะส่งผลต่อความนับถือ
ตนเองของพนักงานเช่นกัน เกิดการยอมรับทักษะพฤติกรรมความสามารถเป็นความส าคัญ 
 - คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต ด้านความมุ่งมั่นในการท างาน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากร
สามารถแบ่งเวลาท างานและเวลาส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม บุคลากรสามารถจัดสรรเวลากับปริมาณงานที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม ท าให้การท างานไม่กระทบต่อชีวิตส่วนตัวของบุคลากร บุคลากรเกิด
ความรู้สึกที่ดีต่องาน บุคลากรจะทุ่มเทให้กับงาน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Lanja Hoshang Hamad (2018) กล่าวไว้ว่า บทบาทของการท างานของแต่ละคนมี
ความส าคัญ สามารถส่งผลได้ทั้งด้านบวกและด้านลบกับการด าเนินชีวิตของพนักงานแต่ละคน เช่น การให้
เวลากับการท างานในแต่ละวันนานเกินไป และเกิดขึ้นซ้ าเดิมหลาย ๆ ครั้ง อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ส่วนตัวและความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างการท างานและพื้นที่ว่างชวีิตเป็นการ
สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน โดยสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน คือ การก าหนดตารางการท างาน 
ข้อก าหนดการเดินทาง และความต้องการท างานโดยต้องไม่รบกวนเวลาว่างและเวลาครอบครัวของพนักงาน
เกินไป 
 
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มีอายุ
ต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้นหน่วยงานควรพิจารณาเรื่อง การพัฒนา
บุคลากร ด้วยการอบรม สัมมนา และกิจกรรมเรียนรู้ต่าง ๆ แบบระดับช่วงอายุเดียวกันเพื่อง่ ายต่อรูปแบบ
กิจกรรมการมอบความรู้ที่ตรงกับการเรียนรู้ของบุคลากรช่วงอายุนั้น ๆ และการอบรม สัมมนา และกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆ แบบทุกช่วงอายุ เพื่อใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ 
แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและทัศนคติในการปฏิบัติงานระหว่างกันของบุคลากรแต่ละช่วงอายุ เป็นการเติม
พลัง เพิ่มมุมมองความคิดใหม่ ๆ เพิ่มทัศนคติที่ดีในการท างานให้แก่กัน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 2) ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านต าแหน่งงาน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า บุคลากรกรมสรรพสามิตที่มี
ต าแหน่งงาน ต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้นหน่วยงานควรพิจารณาเร่ือง 
โอกาสความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ การส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ความสามารถ การจัด
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ฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรตามหน้าที่การปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรต่อไป และการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความผูกพันในองค์กร เช่น กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม
แลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มมุมมองใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อกระตุ้นให้
บุคลากรมีพลังในการปฏิบัติงาน 
 3) ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระยะเวลาการท างาน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า บุคลากรกรม
สรรพสามิตที่มีระยะเวลาการท างานต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้น
หน่วยงานควรพิจารณาเรื่อง ความเบื่อหน่ายในการปฏิบัติงาน จึงควรมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน เพื่อลด
ความเบื่อหน่ายของงาน เพื่อให้บุคลากรเกิดความท้าทายในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการเพิ่มทักษะที่
หลากหลายให้กับบุคลากร ท าให้หน่วยงานมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน
จะช่วยลดปัญหาการผูกขาดงานไว้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งอีกด้วย 

ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน 
จากการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรม

สรรพสามิต พบว่า 1) คุณภาพชีวิตในการท างานด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ และด้าน
ประชาธิปไตยในองค์กร มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิตด้านการออก
จากงาน 2) คุณภาพชีวิตในการท างานด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ด้านการบูรณาการทางสังคม
หรือการท างานร่วมกัน และด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิตด้านความพึงพอใจในการท างาน 3) คุณภาพชีวิตในการท างานด้าน
โอกาสการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน และความ
สมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิตด้าน
ความมุ่งมั่นในการท างาน  

ดังนั้น จึงควรให้ความส าคัญ และการปรับปรุงพัฒนาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพี ยงพอ การ 
บูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน โอกาสการพัฒนาความสามารถของบุคคล ประชาธิปไตยใน
องค์กร และความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรดีขึ้น 
เกิดความพึงพอใจและความมุ่งมั่นในการท างาน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นด้วย ที่อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกรมสรรพสามิต เช่น ตัวแปรด้านภาวะผู้น า ตัวแปรด้านลักษณะงาน รวมทั้งตัวแปรคุณภาพชีวิตใน
การท างานด้านอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ได้ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ 

2) การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเฉพาะบุคลากรกรมสรรพสามิตเท่านั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมี
การขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้าง และครอบคลุมยิ่งขึ้น เช่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน เป็นต้น 
หรือการส ารวจโดยแบ่งตามภูมิภาค จังหวัด เป็นต้น เพื่อให้ทราบความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลายเพิ่ม
มากข้ึน 

3) ควรทดสอบโดยน าสถิติอื่นมาใช้ในการวิเคราะห์ที่นอกเหนือจากสถิติที่ใช้วิเคราะห์ผลในการวิจัย
ครั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความหลากหลายแตกต่าง เกิดความน่าสนใจและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้มากข้ึน 
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