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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานและจริยธรรมในองค์กรที่มีความสัมพันธ์ต่อความ

ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จ านวนทั้งสิ้น 343 ฉบับ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติค่าที การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย

พบว่า 1. บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 36-45 ปี สถานภาพโสดการศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า ต าแหน่งงานข้าราชการ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนอยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท และมีระยะเวลาในการท างานต่ า

กว่าหรือเทียบเท่า 5 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับดี  และความคิดเห็นเกี่ยวกับ

จริยธรรมในองค์กร และความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2. บุคลากรที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. 

คุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ใน

ทิศทางเดียวกัน ระดับความสัมพันธ์ปานกลาง และ 4. จริยธรรมในองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กร อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ระดับความสัมพันธ์สูง 

 

ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตการท างาน จริยธรรมในองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร 
 

 

 

1 

 

 

 

                                                           
1สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2อาจารย์ ดร. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  



2 
 

ABSTRACT 

 
 This research aims to study the quality of work life, and organizational ethics associated with the 
organizational commitment of central personnel in the treasury department. A total of 343 sets of 
questionnaires were used for statistical analysis. The statistics used for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation, independent t-test, one-way analysis of variance and the Pearson product 
moment correlation coefficient. The results of this research were as follows: (1)- the majority of the staff 
were female, aged 36-45 years old, with single status, held a Bachelor's degree or equivalent, had a 
position as a government officer, earned average monthly income of 20,001-30,000 Baht and less than or 
equivalent to five years of work experience. Most employees had attitudes toward the overall quality of 
work life at a good level and organization ethics and organizational commitment at a high level; (2) staff 
of a different of age, status, education level, and average monthly income had different overall 
organizational commitment with a significance of 0.05; (3) quality of work life positively correlated with 
organizational commitment with a statistical significance of 0.01 at a medium level; and (4) organizational 
ethics positively correlated with organizational commitment with a statistical significance of 0.01, and at a 
high level. 
 

Keywords: Quality of Work Life, Organizational Ethics, Organizational Commitment  

 

บทน า 

 กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดของกระทรวงการคลังที่น าระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม  
ที่ดี (Good Governance) มาใช้ในการบริหารราชการ ประกอบด้วยหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ
มีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น นอกจากนี้ 
กรมธนารักษ์ยังให้ความส าคัญด้านพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะ
ช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนภายใต้บริบทแห่งความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคปัจจุ บัน เพื่อการ
ตอบสนองประชาชนและส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรของกรมธนารักษ์ในปัจจุบันประกอบด้วย ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานเงินทุนหมุนเวียน และลูกจ้างช่ัวคราว ที่มีความหลากหลายทางด้าน เพศ อายุ 
วัฒนธรรม และความเช่ียวชาญ องค์กรจึงให้ความส าคัญกับแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการภายใต้หลักธรร
มาภิบาล ตั้งแต่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อส่วนรวม 
อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าบุคลากรภายในกรมธนารักษ์บางรายประสบกับปัญหาในการเป็นสมาชิกขององค์กร โดยมีอัตราการเข้า 
ออก หรือโยกย้ายอย่างต่อเนื่อง อาจเกิดจากการที่องค์กรสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี ท้ัง
ด้านร่างกายและจิตใจ หรือขาดการสนับสนุนด้านจริยธรรมที่สามารถน ามาปรับใช้ได้จริง ส่งผลให้บุคลากรไม่มีความผูกพันต่อ
องค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดยตรง เพราะความผูกพันต่อองค์กรนับเป็นตัวช้ีวัดประสิทธิผลขององค์กรอย่างแท้จริง  
 จึงกล่าวได้ว่า การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรภาครัฐเป็นกิจกรรมส าคัญที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อองค์กรโดยตรง ซึ่งนับเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้นอกจากนี้ องค์กรภาครัฐยังให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการยึดมั่นต่อหลักจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนหลักการความมีเหตุผลและกระบวนการที่ถูกต้อง 
โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ทางจริยธรรมที่พึงปฏิบัติระหว่างบุคคลในองค์กร ทั้ งผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และต่อ
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บุคคลภายนอกองค์กร ประกอบกับเสริมสร้างความมั่นใจว่า การปฏิบัติทุกด้านของส่วนราชการเป็นไปตามหลักจริยธรรม โดย
สร้างกระบวนการและตัวช้ีวัดที่ส าคัญในการส่งเสริมและก ากับดูแลให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมภายใต้โครงสร้าง
การก ากับดูแลทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ยังก าหนดวิธีการก ากับดูแลและ
ด าเนินการในกรณีที่มีการกระท าท่ีขัดต่อหลักจริยธรรม 
 เมื่อบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีและยึดมั่นปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีทางจริยธรรม จะส่งผลให้เกิดความ
ผูกพันต่อองค์กร โดยระดับของความผูกพันอาจมีมากหรือน้อยแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านประสบการณ์และความพร้อม
ด้านสภาวะจิตใจของบุคลากรในหน่วยงาน เช่น สภาพแวดล้อม ค่านิยม เพื่อนร่วมงาน หรือลักษณะงาน ปัจจุบันองค์กร
ภาครัฐได้ใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 5 ซึ่งเป็นเรื่องของบุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้าง
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน การสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน น ามาใช้ค้นหาปัจจัยที่น าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมและ
ความผูกพันของบุคลากรของส่วนราชการ เพื่อให้บุคลากรและองค์กรปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและน าไปสู่ความส าเร็จ 
ทั้งนี้ ความส าเร็จของส่วนราชการเป็นสิ่งสร้างความผูกพันของบุคลากร เห็นได้จากส่วนราชการที่มีผลการด าเนินการที่ดีส่วน
ใหญ่จะมีวิธีการใช้สิ่งจูงใจให้แก่บุคลากร โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลการงาน สิ่งที่บุคคลและกลุ่มท าให้องค์กร และ
การเพิ่มทักษะ นอกจากนี้กระบวนการท างานที่ให้ผลการด าเนินการที่ดีต้องพยายามท าให้โครงสร้างส่วนราชการ สมรรถนะ
หลักขององค์การ (Core Competencies) ลักษณะงาน การพัฒนาบุคลากร และการให้สิ่งจูงใจมีความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการท างานและจริยธรรมในองค์กรที่มีความสัมพันธ์
ต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์” เพื่อจะได้น าข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้มาพัฒนางาน
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมธนารักษ์ ท้ังในด้านคุณภาพชีวิตการท างาน และจริยธรรมในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความ
ผูกพันของบุคลากรกรมธนารักษ์ ตลอดจนสร้างแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่กับองค์กรได้ในระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ระยะเวลาในการท างานท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์ 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส่วนกลาง   
กรมธนารักษ์ 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมในองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์ 
 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. บุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์ที่มีลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการท างานท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 
 2. คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม สภาพแวดล้อมในการท างาน                
ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล การท างานร่วมกัน
และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น สิทธิในการท างาน ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และลักษณะงานที่ให้ประโยชน์ต่อ
สังคม มีความสัมพันธ์กับผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์  
 3. จริยธรรมในองค์กร ประกอบด้วย การมุ่งเน้นองค์กร การมุ่งเน้นพนักงาน และการยึดหลักความยุติธรรม             
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์ 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) ที่อธิบายว่า
พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรงกระตุ้นจากภายนอก ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันจะส่งผลให้เกิดความแตกต่าง
กันในด้านพฤติกรรม โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ คือ บุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ายกันมักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งลักษณะของ
ประชากรจะประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน ปัจจัยส่วนบุคคลจึงเป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดเป้าหมายขององค์กร  
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างาน ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Walton (1975) ที่อธิบายให้เห็นถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิตการท างานว่ามีองค์ประกอบ 8 ประการ ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม  
(Adequate and Fair Compensation) สภาพแวดล้อมในการท างานที่ ปลอดภั ยต่อสุขภาพ (Safe and Healthy 
Environment) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (Growth and security) โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล 
(Development of Human Capacities) การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น (Social Integration in the 
Work Organization) สิทธิในการท างาน (Constitutionalism in the Work Organization) ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต
ส่วนตัว (The total life space) และลักษณะงานท่ีให้ประโยชน์ต่อสังคม (Social Relevance) 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในองค์กร ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Post, Lawrence and Webber 
(2002) ที่ว่าจริยธรรมในองค์กรประกอบด้วยแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ แนวคิดแบบมุ่งเน้นองค์กร (Egoism) แนวคิดแบบ
มุ่งเน้นพนักงาน (Benevolence) และแนวคิดแบบยึดหลักความยุติธรรม (Principle) 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Allen and Meyer (1990) ที่อธิบาย
ว่าความผูกพันต่อองค์กรประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความผูกพันด้ านการคงอยู่กับองค์กร (Continuance 
Commitment) ความผูกพันด้านความรู้สึก (Affective Commitment) และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน (Normative 
Commitment) 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนกลางของกรมธนารักษ์ จ านวน 1,760 คน 
(ข้อมูลจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) ค านวณจากการใช้สูตรของ Taro Yamane (1970) 
ก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 จะได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทั้งสิ้นจ านวน 326 คน 
โดยส ารองกลุ่มตัวอย่างเพื่อป้องกันความผิดพลาดไว้ 5% ของกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ เท่ากับ 17 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยทั้งสิ้น 343 คน ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Proportional stratified random sampling) จ าแนกตามสายงาน
ขององค์กร เพื่อหาจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสายงาน ได้แก่ ด้านบริหาร 58 คน ด้านท่ีราชพัสดุ 59 คน ด้านประเมิน
ราคาทรัพย์สิน 31 คน ด้านบริหารเงินตราและทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 195 คน 
 ขั้นตอนที่  2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) ใช้วิธีการกระจาย
แบบสอบถามผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Line หรือ Messenger ไปยังกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดไว้ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้  
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการท างาน เป็นค าถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices Questions) ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกเพียงข้อเดียว 
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 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์ โดยแบ่งเป็น 8 ด้าน 
ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ด้านความก้าวหน้า
และความมั่นคงในงาน ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านการท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 
ด้านสิทธิในการท างาน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และด้านลั กษณะงานที่ ให้ประโยชน์ต่อสังคม                     
จ านวน 32 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับจริยธรรมในองค์กรของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์ โดยแบ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับ
แนวคิดมุ่งเน้นองค์กร แนวคิดมุ่งเน้นพนักงาน และแนวคิดยึดหลักความยุติธรรม จ านวน 9 ข้อ 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์ โดยแบ่งเป็นค าถาม
เกี่ยวกับความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร ความผูกพันด้านความรู้สึก และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน จ านวน 13 ข้อ 
 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ศึกษาข้อมูลรูปแบบ ลักษณะ แนวคิดและทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่จะศึกษา เพื่อก าหนด
โครงสร้างแบบสอบถาม 
 2. ก าหนดขอบเขตแบบสอบถามที่ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล คุณภาพชีวิตการท างาน และจริยธรรมในองค์กรที่
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์ เพื่อใช้แบบสอบถามมีความชัดเจนตามความมุ่ง
หมายของการวิจัย 
 3. สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย 
 4. น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 
 5. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อพิจารณา และตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้เพื่อปรับปรุง
แก้ไขก่อนน าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง 
 6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ จากนั้น น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
ตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายก่อนน าไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพื่อหาความ

เชื่อมั่น โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ( α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ค่าอัลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดับ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 หากค่าที่ได้มีความใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่า มีความเช่ือมั่นสูง 
โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่นท่ียอมรับได้ต้องไม่ต่ ากว่า 0.7  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการท าวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจาก
ข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ จากการค้นคว้าเอกสาร หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อออกแบบงานวิจัย และสร้างแบบสอบถาม  
 2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 343 ตัวอย่าง  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

หลังจากท าการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามครบถ้วนแล้ว จึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้ 
 1. การหาค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้อธิบายลักษณะข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการท างาน  
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 2. การหาค่าเฉลี่ย (Mean : 𝑥̅  ) และการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์ จริยธรรมในองค์กรของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์ 
และความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์ 
 3. การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าที ( Independent Sample t-test) สถิติวิเคราะห์แบบความ
แปรปรวนทางเดียว ANOVA (One-Way Analysis of Variance) และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson 
product moment correlation coefficient) ในการทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง             
36-45 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต าแหน่งงานข้าราชการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
20,001 - 30,000 บาท และมีระยะเวลาในการท างานต่ ากว่าหรือเทียบเท่า 5 ปี 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์ พบว่า ใน
ภาพรวมมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้ านลักษณะงานที่
ให้ประโยชน์ต่อสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 รองลงมาได้แก่ ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.78 ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ด้านการท างานร่วมกันและความ สัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ด้านสิทธิใน
การท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และด้านความก้าวหน้า
และความมั่นคงในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57  
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจริยธรรมในองค์กรของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์ พบว่า บุคลากรมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมในองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ แนวคิดมุ่งเน้นองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 รองลงมาได้แก่ แนวคิดยึดหลักความยุติธรรม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และแนวคิดมุ่งเน้นพนักงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57  
 ตอนที 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์ พบว่า บุคลากร
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความรู้สึก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 รองลงมาได้แก่ ด้านการคงอยู่กับองค์กร มี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.66 และด้านบรรทัดฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59  
 ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  
 สมมติฐานข้อที่ 1 บุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการท างานในองค์กรที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 
 - เพศที่ต่างกันของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่สถิติ
ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 - อายุท่ีแตกต่างกันของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์ มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 - สถานภาพที่แตกต่างกันของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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 - ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 - ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 - รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกันของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 - ระยะเวลาในการท างานที่แตกต่างกันของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานข้อที่ 2 คุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส่วนกลาง             
กรมธนารักษ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.522 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้
 สมมติฐานข้อที่ 3 จริยธรรมในองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.690 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานและจริยธรรมในองค์กรที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์ สามารถสรุปประเด็นส าคัญน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้  
 สมมติฐานข้อที่ 1 บุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการท างานในองค์กรที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 
 บุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์ที่มีเพศ ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการท างานแตกต่างกันมีความผูกพันต่อ
องค์กรไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นผลเนื่องมาจาก
กรมธนารักษ์มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและให้ความเสมอภาคแก่บุคลากร ทั้งด้านเพศ ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ในการ
ท างาน สอดคล้องกับ พิญาภรณ์ เต็งพานิชกล (2558) ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม ส านักงานเขตบางแค พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับธารา
ภรณ์ อุบล (2563) ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต พบว่า บุคลากรสถาบันรา
ชานุกูล กรมสุขภาพจิตที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ รมิตา ประวัติ 
(2564) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พบว่า 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
 บุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สามารถอธิบายได้ว่า บุคลากรที่มีอายุมากจะมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่า เนื่องจากปัจจัยด้านอายุส่งผลให้
ตระหนักถึงโอกาสในการเปลี่ยนงานได้น้อยลง รวมทั้งการมีต าแหน่งหน้าที่ที่มั่นคงและสูงขึ้นท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน 
ดังนั้นอัตราการลาออกก็จะน้อยกว่าบุคลากรที่มีอายุน้อย ประกอบกับปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรเป็นเวลานานจนรูส้ึกว่าตนเองนั้น
ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ท าให้ระดับความผูกพันต่อองค์กรยิ่งเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ พีระ แก้วสอาด (2564) 
ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย                  
ส านักงานใหญ่ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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 บุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์ท่ีมีสถานภาพที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยบุคลากรที่มีสถานภาพโสด มีความผูกพันต่อองค์กรน้อยที่สุด อาจเป็นผลมาจากบุคลากรที่มีสถานภาพ
โสดไม่ต้องมีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับจุนเจือครอบครัวมากเมื่อเทียบกับสถานภาพอื่น จึงปฏิบัติงานโดยมิได้ค านึง               
ถึงสิ่งจูงใจในเรื่องของสวัสดิการที่ครอบคลุมบุคคลในครอบครัว เช่น คู่สมรส และบุตร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนนิกานต์ 
บุญเพ็ง (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ กรณี ศึกษา กลุ่มพนักงาน
รุ่นเก่า (Baby Boomer) และกลุ่มพนักงานรุ่นใหม่ (Generation Y) โดยพบว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ
สมรสที่แตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน  
 บุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์ท่ีมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าบุคลากรที่
มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และสูงกว่าปริญญาตรี อาจกล่าวได้ว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ท าให้โอกาส
ในการหางาน การสร้างความก้าวหน้าในงาน รวมทั้งผลตอบแทนที่จะได้รับในงานแตกต่างกัน ประกอบกับบุคลากรที่มี
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี เมื่อได้รับโอกาสเข้าท างานในหน่วยงานราชการซึ่งมีความมั่นคงและมีสวัสดิการที่ดี จึงมีความ
พอใจและไม่ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ สอดคล้องกับ สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ท่ีได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของ
เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยพบว่าเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ท่ีมี
ระดับการศึกษาต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน   
 บุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน พบว่ามีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยบุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท มีความ
ผูกพันต่อองค์กรมากที่สุด อาจอธิบายได้ว่ารายได้นับเป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิต บุคลากรที่มีรายได้ในระดับที่ไม่สูงมากจึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ส าหรับใช้จ่ายให้เพียงพอในชีวิตประจ าวัน เพราะ
หากผลการปฏิบัติงานดีก็จะเกิดความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ส่งผลให้มีรายได้ที่มากขึ้นตามมา สอดคล้องกับ พรศักดิ์             
จรณธรรม (2560) ศึกษาเรื่อง องค์การแห่งความสุขที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของพนักงานในจังหวัด
ปทุมธานี โดยพบว่าเจ้าหน้าที่ที่มีรายได้เฉลี่ยต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และสอดคล้องกับ ปรารถนา หลีกภัย (2563) ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรภาครัฐในจังหวัดตรัง พบว่า 
บุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 สมมติฐานข้อที่  2 คุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส่วนกลาง                
กรมธนารักษ์  
 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์มีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง เมื่อ
ทดสอบคุณภาพชีวิตการท างานเป็นรายด้านกับความผูกพันต่อองค์กร พบว่า มีความสัมพันธ์กัน ดังนี ้
 ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 สามารถอธิบายได้ว่า กรมธนารักษ์มีการบริหารงานด้านรายได้และค่าตอบแทนแก่บุคลากรในระดับที่ยอมรับได้ 
สอดคล้องกับ ทศพร ทานะมัย และ ศรากุล สุโคตรพรหมมี (2561) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการ
ท างานและความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดชลบุรี พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานด้านผลตอบแทนที่
เป็นธรรมและเพียงพอมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถอธิบายได้ว่า แม้กรมธนารักษ์จะให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
สิ่งแวดล้อมในการท างานที่จะส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร แต่อาจยังไม่เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามความ
ต้องการของบุคลากรในสังกัดซึ่งมีจ านวนมาก สอดคล้องกับ เกวลิน ณ นคร และ ภิรดา ชัยรัตน์ (2562) ศึกษาเรื่องคุณภาพ
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ชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบุรี พบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน
ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ               
ที่ระดับ 0.01 
 ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 สามารถอธิบายได้ว่า กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความเติบโตและความมั่นคงในงานให้แก่บุคลากร ท้ังในด้าน
การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง รวมทั้งการประเมินผลงาน นับเป็นการสร้างหลักประกันในด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง
ให้แก่บุคลากร ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรในด้านการคงอยู่กับองค์กรมากขึ้น สอดคล้องกับ อนวัช ลิ่มวรากร (2563) 
ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐบาล 
7 จังหวัด ภาคใต้ตอนบน พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานมีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
  ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 กล่าวได้ว่า กรมธนารักษ์มีนโยบายในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้และพัฒนาความสามารถให้แก่บุคลากร
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บุคลากรมีโอกาสเรียนรู้การท างานที่หลากหลาย สอดคล้องกับ วราภรณ์ กงจันทา (2563) ศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
พบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01   
 ด้านการท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 กล่าวได้ว่า กรมธนารักษ์มีโครงการบูรณาการทางสังคมโดยจัดให้บุคลากรได้ท ากิจกรรมร่วมกัน พร้อมเปิด
โอกาสให้เสนอความคิดเห็นเพื่อน ามาปรับปรงุและพัฒนาองค์กร นับเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบุคลากร
ภายในองค์กร สอดคล้องกับ กชณิชา ถิ่นถลาง (2564) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์กรของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดภูเก็ต พบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในที่ท างาน             
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 ด้านสิทธิในการท างาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถ
อธิบายได้ว่า กรมธนารักษ์มีนโยบายด้านประชาธิปไตยในองค์กรอย่างชัดเจน บุคลากรทุกคนในองค์กรจะได้รับการเคารพ
ความเป็นส่วนตัว ยอมรับในความขัดแย้งด้านความคิด รวมทั้งมีการปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม ซึ่งบุคลากรได้รับทราบและให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายเป็นอย่างดี สอดคล้องกับ ปาจรีย์ แน่นหนา และ ปิยากร หวังมหาพร (2564) ศึกษา
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของเกษตรต าบลในสังกัดส านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านประชาธิปไตยในองค์การมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ที่ระดับ 0.01 กล่าวได้ว่า กรมธนารักษ์เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถลางานเพื่อไปพักผ่อนหรือท าธุระส่วนตัวได้อย่างอิสระ
ตามสิทธ์ิที่พึงได้รับ ส่งผลให้สามารถวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตไว้ล่วงหน้าได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลธิดา ไทยสุริโย 
(2562) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานความสุขในการท างานและความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านภาวะสมดุลระหว่างชีวิตกับงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 ด้านลักษณะงานที่ให้ประโยชน์ต่อสังคม มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 กล่าวได้ว่า กรมธนารักษ์ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ จึงส่งผลให้บุคลากรรู้สึกดีและ
พร้อมด าเนินกิจกรรมดังกล่าวตามนโยบายขององค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของรัชนีกร ถิรตันตยาภรณ์ และ อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ า 
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(2560) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านลักษณะงานท่ีให้ประโยชน์ตอ่สังคมมีความสมัพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 สมมติฐานข้อที่ 3 จริยธรรมในองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์   
 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า จริยธรรมในองค์กรของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์มีความสัมพันธ์กับ  
ความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อทดสอบจริยธรรมในองค์กรเป็นรายด้านกับความผูกพันต่อ
องค์กร พบว่า มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ 
 ด้านแนวคิดมุ่งเน้นองค์กร มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01                  
กล่าวได้ว่า บุคลากรของกรมธนารักษ์ให้ความส าคัญกับการท างานโดยมุ่งเน้นประโยชน์ขององค์กร มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 
โดยมุ่งหวังให้องค์กรประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและงานท่ีท าให้เกิดความเสียหายตอ่องค์กรเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถยอมรบัได้ 
สอดคล้องกับ ภัทรพล กาญจนปาน (2552) ศึกษาเรื่อง จริยธรรมในองค์กรที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานและ
ผลการด าเนินงานของการประปานครหลวง พบว่า บรรยากาศด้านจริยธรรมที่มุ่งเน้นองค์กรมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์กรโดยรวมของพนักงานการประปานครหลวงที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01      
 ด้านแนวคิดมุ่งเน้นพนักงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01               
กล่าวได้ว่า กรมธนารักษ์เอาใจใส่ในตัวบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ การตัดสินใจและกระท าทุกอย่างนั้นมุ่งประโยชน์ของบุคลากร
เป็นส าคัญ รวมทั้งให้ความส าคัญกับนโยบายด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนแก่บุคลากร ส่งผลให้บุคลากร                   
มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับ Eisenberger (1990) ที่กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็นความรู้สึก
ที่เกิดขึ้นในจิตใจว่าตนเองได้รับการสนับสนุนและมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร ส่งผลให้เกิดความเต็มใจที่จะ
ขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรด้วยความมานะอุตสาหะ  
 ด้านแนวคิดยึดหลักความยุติธรรม มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
กล่าวได้ว่า บุคลากรเห็นว่ากรมธนารักษ์ให้ความเสมอภาคและความเป็นธรรมแก่บุคลากรในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนข้ันเงินเดือน ซึ่งมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เมื่อบุคลากรได้ประจักษ์ ดังนั้น
แล้วก็จะเกิดความศรัทธาในองค์กรและเกิดความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ ณัฏฐนันท์ ทรัพย์อินทร์ (2556) ศึกษา
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมในองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกระทรวงอุตสาหกรรมเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า จริยธรรมที่ยึดหลักความยุติธรรมโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษาลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาใน
การท างาน ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานที่มีความท้าทาย และพยายามหมุนเวียนงานอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม 
เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้งานใหม่ ๆ อยู่เสมอ พร้อมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานอยู่กับ
องค์กรในระยะยาวท้ังในด้านต าแหน่งและรายได้ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีระยะเวลาในการท างานน้อยกว่า 5 ปี และมีอายุ 26 – 
35 ปี เนื่องจากบุคลากรกลุ่มนี้มีการเปิดรับสิ่งใหม่ที่ท้าทายความสามารถของตนเองอยู่เสมอ ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะ
โยกย้ายงานหากได้รับข้อเสนอที่ดีกว่า  
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 2. จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์ พบว่า แม้บุคลากรมีความคิดเห็นว่า
คุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับดีในทุกด้าน แต่ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เท่ากับ 
3.57 ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาควรให้ความใส่ใจในด้านการสนับสนุนบุคลากรให้มีความก้าวหน้า โดยการมอบหมายงานใหม่ ๆ ที่
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงออกซึ่งศักยภาพให้มากกว่าเดิม เพื่อเป็นการเพิ่มจ านวนผลงาน พร้อมอธิบายเส้นทางการเติบโต
ในสายอาชีพให้บุคลากรมองเห็นภาพอย่างชัดเจน 
 3. จากการศึกษาจริยธรรมในองค์กรของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์ พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
จริยธรรมในองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่แนวคิดมุ่งเน้นพนักงาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.57 ดังนั้น ผู้บังคับบัญชา
ควรให้ความเอาใจใส่บุคลากรมากขึ้น โดยการให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินในประเด็นที่อาจมีผลกระทบกับ                      
ตัวบุคลากรเอง อีกทั้งควรให้ความสบายใจแก่บุคลากรในการรับฟังปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน เพราะเป็นสิ่งที่
แสดงออกว่าองค์กรให้ความส าคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรก แม้ว่าโดยรวมแล้วทุกการกระท าจะต้องค านึงถึงผลประโยชน์
ขององค์กรก็ตาม ผู้บังคับบัญชาก็ควรมีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรเกิดความไม่พอใจ หรือย่อ
ท้อ ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งบุคลากรเองและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในท้ายที่สุด  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีโดยได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ ดร.ภูธิป มีถาวรกุล อาจารย์ที่ปรึกษา                     
สารนิพนธ์ ที่ได้ให้ค าปรึกษาและค าแนะน า ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจัย ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 
 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ และผู้ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช นันทโรจพงศ์ ท่ีกรุณาเป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์ และให้ค าช้ีแนะ ข้อเสนอต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอน                
ให้ความรู้ต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ 
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน  
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่เลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และให้โอกาสที่ล้ าค่าในชีวิต ขอบคุณครอบครัวและพี่ธี
ส าหรับก าลังใจ ความเข้าใจ และความเกื้อกูล ขอบคุณโบ ตอง มายด์ โอ๊ค นิ้ง มะนาว และเพื่อนร่วมช้ันเรียนการจัดการ (นอก
เวลา) รุ่นที่ 22 ส าหรับการช่วยเหลือ สนับสนุน รวมทั้งมิตรภาพท่ีมีให้แก่ผู้วิจัยเสมอมา 
 สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารนิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจ คุณประโยชน์และ
ความดีอันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้บิดาและมารดา ตลอดจนบุคคลอันเป็นท่ีรักของผู้วิจัยทุกท่าน 
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