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 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของข้าราชการกรมศุลกากรมี

จุดมุ่งหมาย  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการกรมศุลกากร และ  

เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและยกระดบั ความพึงพอใจ ของขา้ราชการกรมศุลกากรให้

สูงข้ึน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี คือขา้ราชการกรมศุลกากร จาํนวน 400 คนโดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงใชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมเป็นแนวทางในการสร้างคาํถาม

ในแบบสอบถามซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะนาํมาวิเคราะห์และสรุปผลตามประเด็นคาํถามในการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวา่ขา้ราชการกรมศุลกากรมีความเห็นในภาพรวมของปัจจยัทุกดา้นอยู่ใน

ระดบัมาก หรือคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.06  และเม่ือพิจารณาปัจจยัเป็นรายดา้น ก็พบว่าอยู่ในระดบัมาก

เช่นกนั โดยปัจจยัดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน (ค่าเฉล่ีย = 4.33)  

รองลงมา คือ ดา้นความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 4.30) และดา้นคุณลกัษณะของ

งานท่ีสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูป้ฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 4.20) 

ขอ้เสนอแนะเพื่อนาํผลการศึกษาไปใช ้คือ  

1) ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงานเอ็กซเรย ์ กรมศุลกากร ควรจดัให้มีการฝึกอบรม

และทบทวนความรู้ในการทาํงานท่ีเส่ียงภยัอย่างสมํ่าเสมอ และจดัหาเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีช่วย

ป้องกนัภยัอนัตรายในการทาํงานใหแ้ก่ขา้ราชการกรมศุลกากรอยา่งทัว่ถึง 

2) ดา้นความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงานกรมศุลกากรควรส่งเสริมให้มีชมรมหรือกลุ่ม

กิจกรรมนอกเวลาทาํงานท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง  เช่น ชมดนตรี ชมรมภาษาองักฤษ ชมรม

ภาษาจีน ชมรมกีฬาประเภทต่างๆ และกลุ่มจิตอาสาทาํประโยชน์ใหแ้ก่สังคม เป็นตน้ 
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3) ด้านคุณลักษณะของงานท่ีปฏิบติังานอยู่มีความสอดคล้องกับความคาดหวงัของ

ผูป้ฏิบติังานพิจารณาหมุนเวียนขา้ราชการกรมศุลกากรแต่ละคนให้มีโอกาสได้ไปปฏิบติังานใน

หนา้ท่ีใหม่ หรือสถานท่ีใหม่ ทุกช่วงระยะเวลาไม่เกิน4ปี   

4) ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชากรมศุลกากรควรเปิดโอกาสให้ขา้ราชการมีโอกาส

แสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะให้แก่ผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเสรี ผ่านกิจกรรมและช่องทางต่างๆ 

เช่น การจดัสัมมนาหลกัสูตรนายด่านศุลกากร  การสัมมนาผูบ้ริหารระดบักลาง และ การสอบถาม

ความคิดเห็นขา้ราชการกรมศุลกากรผา่นแบบสอบถามออนไลน์ในระบบ Intranet ของกรมศุลกากร 

เป็นตน้ 

5) ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภารกิจงานกรมศุลกากร ควรเสนอกระทรวงการคลงั

อนุมติัให้กรมศุลกากรจดัสรรเงินค่าทาํการล่วงเวลา และค่าธรรมเนียม ตามอตัราส่วนตาํแหน่งงาน 

ให้แก่ผูป้ฏิบติังานทั้งหมดโดยไม่ต้องนําเงินรายได้ส่วนหน่ึงผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน เพราะ

ค่าตอบแทนในเร่ืองดงักล่าว เป็นค่าตอบแทนท่ีจดัเก็บจากผูม้าใช้บริการ มิใช่เป็นเงินงบประมาณ

แผ่นดิน   พิจารณากาํหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัสรรเงินรางวลันาํจบั ให้มีความเหมาะสมกบั

ภารกิจท่ีมีความเส่ียงภยัของผูป้ฏิบติังาน  เช่น การกาํหนดคุณสมบติัของผูมี้สิทธิไดรั้บเงินรางวลันาํ

จบัอยา่งเป็นชดัเจนและเป็นธรรม  เป็นตน้ รวมทั้งเสนอให้สํานกังานขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้

พิจารณาอนุมติัตาํแหน่งงานใหม่รวมทั้งค่าตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึนเป็นการเฉพาะสําหรับผูป้ฏิบติังานกบั

เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ท่ีตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญ และมีอนัตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพ เช่น ตาํแหน่ง

งานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความเช่ียวชาญในการควบคุมระบบตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ือง

เอก็ซเรย ์เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป คือ ควรมีการศึกษาวิจยัในด้านอ่ืน ๆ ของ

หน่วยงาน เช่น ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ และศึกษาเปรียบเทียบกบัองค์การอ่ืนๆท่ีมี

ภารกิจใกลเ้คียงกนั และ ควรมีการศึกษาวิจยัในประเด็นความพึงพอใจในงานโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยั

เชิงคุณภาพ เพือ่ศึกษาเชิงลึกเก่ียวกบัคุณลกัษณะของแต่ละปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงาน 

  

  

 



(ค) 

 

ABSTRACT 
 

Title                         : Factors Affecting Job Satisfaction of Officers of The Customs Department 

By                            : Mr.Chaiyatat  Nivasabutr 

Degree                     : Master  of  Public  Administration 

Major                      : Public  Administration 

Student’s Advisor  : ………………………….. 

 (Asst. Prof. Dr.MekinMethawikul) 

                                                                         .................../ .................................................... /......................... 

 

 The research titledFactors Affecting Job Satisfaction of Officers of The Customs 

Departmentaimed to explore factors that influence job satisfaction of government employees 

under the Customs Department and to provide suggestions to improve and raise 

thesatisfaction.The sample was400government officers of the Customs Department. A 

questionnaire developedfrom literature review was used and collected data was then analyzed to 

find out conclusion in accordance with research questions. 

Findings revealed that the Customs Department’s government officials had an overall 

opinion of every aspect at a high level, which was measured as an average of 4.06. When 

considered each dimension, they also had an opinion at a high level.The factor with a highest 

average was job security (mean= 4.33), followed by interpersonal relations with colleagues 

(mean= 4.30) and consistency between job characteristics and expectation of performing officers 

(mean= 4.20). 

Suggestions of this study were as follows. 

1) In terms of job security, the Customs Department should provide trainings and 

rehearsal about working with risky jobs constantly, and also the Department should procure 

equipment or devices that help prevent hazards at work to the Customs Department’s servants. 

2) Regarding to interpersonal relations with colleagues, the Department should promote a 

variety of clubs or activities outside of work hours, such as music club, English club, Chinese 

club,Sports clubs and volunteer groups. 

3) For consistency between job characteristics and expectation of performing officers, the 

Department should rotate the Customs Department’ servants to work in the new position or the 

new location every 4 years or less. 
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4) As per interpersonal relations with supervisors,the Customs Department should offer 

an opportunity to the government officials in order for them to give opinions or suggestions to 

their supervisors freely through various activities and channels; for instance, a seminar for chief 

customs officer, middle management seminar program and opinion surveys of the Department’s 

servantsvia online questionnaires. 

5) For appropriateness of compensation to the mission, the Customs Departmentshould 

propose the Ministry of Finance to allow the Department to allocate overtime paysand fees by job 

positionsto all performing officers without handing a part of income as the public revenue, 

because those kinds of compensation are collected from customers not the government budget. 

Also, the Departmentshould propose the Ministry to consider criteria for reward allocation which 

matches to risky tasks. [NS1]To illustrate, setting clear and fair prize eligibility criteria. In addition, 

the Customs Department should propose Office of the Civil Service Commission (OCSC) to 

consider approving the new job positions as well as increase in compensation for those working 

with machines or devices which require expertise and is harmful to life or health like the job 

position that requires skills and expertise for operating the X-ray container inspection system. 

For the future researches, they should consider another dimension of the Department, 

such asfactors influencing employee engagement, as well as compare to another organization 

having the similar missions. Last but not least, job satisfaction based on qualitative research with 

the aim of deeply studying characteristics of each factor that affects to job satisfaction should be 

taken into account. 
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บทที1่ 

บทนํา 

 

1.1 ปัญหาและความสําคัญของปัญหา 
 

หน้าท่ีของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ วางหลกัไวใ้นหมวด 5 และหมวด 6 ในกฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560ซ่ึงกล่าวโดยภาพรวมว่ารัฐตอ้งจดัให้หรือกาํหนด

แนวนโยบาย เพื่อก่อให้เกิดความมัน่คงของประเทศและประโยชน์แก่ประชาชนในหลายๆดา้น เช่น 

ตอ้งจดัใหมี้การทหารและการข่าวกรองท่ีมีสิทธิภาพ เพื่อรักษาไวซ่ึ้งสถาบนัพระมหากษตัริย ์เอกราช 

ความมั่งคง ตลอดจนใช้ประโยชน์ในการพฒันาประเทศ, บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด, 

ดาํเนินการให้เด็กทุกคนไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบัโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย, จดัตั้งกองทุนเพื่อลดความ

เหล่ือมลํ้ าในการศึกษา, ดาํเนินการให้ประชาชนไดรั้บบริการสาธารณะอย่างทัว่ถึง, จดัให้มีการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและย ัง่ยืน,  จดัให้มี

มาตรการท่ีช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ, คุม้ครองผูใ้ช้แรงงาน 

จดัระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง ตลอดจนพฒันาระบบการบริหาร

ราชการแผน่ดินใหเ้ป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี เป็นตน้  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นประเด็นท่ี

รัฐจะตอ้งมีรายไดอ้ย่างเพียงพอ เพื่อท่ีจะนาํมาใชจ่้ายในการบริหารจดัการและให้บริการสาธารณะ

ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนอย่างเสมอภาค    ทั้งน้ี หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีในการจดัหารายไดห้ลกั

ให้กบัรัฐ คือกระทรวงการคลงั โดยมีหน่วยงานภายในกระทรวงฯ จาํนวน 3 หน่วยงาน ทาํหน้าท่ี

หลกัในการจดัเก็บรายไดเ้ขา้รัฐ ไดแ้ก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร   ซ่ึงแต่ละ

หน่วยงานมีหน้าท่ีในการจดัเก็บรายไดใ้ห้กบัรัฐในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ กรมสรรพากรมี

หนา้ท่ีในการจดัเก็บรายไดเ้ขา้รัฐในรูปแบบของภาษีจากผูท่ี้มีเงินไดแ้ละจากกิจกรรมท่ีมีการบริโภค

ของประชาชนในประเทศ, กรมสรรพสามิตมีหน้าท่ีในการจดัเก็บรายไดเ้ขา้รัฐในรูปแบบของภาษี

จากสินคา้ฟุ่มเฟือย สินคา้บางประเภทท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน ตลอดจน

กิจกรรมการใหบ้ริการบางประเภท ส่วนกรมศุลกากรมีหนา้ท่ีในการจดัเก็บรายไดจ้ากสินคา้ท่ีมีการ

นาํเขา้มาในราชอาณาจกัรและส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร 

ในการบริหารจดัการองคก์รให้มีประสิทธิภาพ และสามารถท่ีจะแข่งขนักบัต่างประเทศได ้ 

ย่อมตอ้งมีองค์ประกอบหรือปัจจยัท่ีสําคญัมากมาย ไดแ้ก่ ผูน้าํ เงินทุน สถานท่ี ทรัพยากรบุคคล  

รวมทั้งสภาพแวดลอ้มขององคก์รซ่ึงส่งผลต่อการบริหารจดัการ อาทิเช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม เป็นตน้  

แต่ประเด็นท่ีสําคญัและทุกภาคส่วนมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั เป็นประเด็นในเร่ืองของ
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การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ท่ีส่งผลต่อการทาํงานและการเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร เพื่อให้

สอดคล้องกบัเป้าหมายและวิสัยทศัน์ขององค์กร รวมทั้งเสริมสร้างประสิทธิภาพการทาํงานด้วย  

กรมศุลกากรก็จาํเป็นตอ้งใชท้รัพยากรมนุษยใ์นการขบัเคล่ือนเช่นเดียวกนักบัองคก์รอ่ืนๆ 

กรมศุลกากรเป็นหน่วยราชการท่ีมีแนวปฏิบติัในการมุ่งเน้นพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ 

ความสามารถ และสมรรถนะท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง การเสริมสร้างความรู้ให้

เจา้หนา้ท่ีมีความสามารถและมีความรู้และความมัน่ใจในการทาํงาน  รวมทั้งการใชร้ะบบเทคโนโลยี

เขา้มาเพื่อเสริมสร้างความปลอดภยัในการทาํงานให้กบับุคลากร  ปัจจยัท่ีสําคญัทางการบริหาร

เหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่ากรมศุลกากรให้ความสําคญักบัทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมากและถือเป็น

ปัจจยัท่ีสําคญัประการหน่ึง ซ่ึงมีผลอย่างยิ่งต่อสัมฤทธิผลของการบริหาร ส่ิงหน่ึงท่ีทาํให้ทราบถึง

ประสิทธิภาพขององคก์ร มาจากการให้บริการในทุกดา้นท่ีส่งผลต่อการสร้างความพึงพอใจให้กบัผู ้

มาติดต่อประสานงาน ความรวดเร็วในการทาํงาน คุณภาพของงาน ส่ิงเหล่าน้ีจะสําเร็จหรือส่งผลดี

ต่อองคก์รไดน้ั้นย่อมตอ้งมาจากความพึงพอใจของผูม้ารับบริการท่ีไดรั้บส่ิงเหล่านั้นตรงกบัความ

ตอ้งการจริง ๆ  และส่ิงเหล่านั้นทาํให้ผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการใชบ้ริการอย่างต่อเน่ืองและเต็มใจ  

แต่ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพหรือศกัยภาพขององคก์ารท่ีมองเพียงดา้นของผูรั้บบริการฝ่ายเดียว

ไม่เพียงพอ  ตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการของผูใ้ห้บริการดว้ยเช่นเดียวกนั บุคลากรของกรมศุลกากรมี

ความพร้อมในการทาํงาน พร้อมท่ีใหจ้ะบริการ หรือมีความเต็มใจในการให้บริการหรือไม่ รวมทั้งมี

ความตอ้งการหรือพึงพอใจในการปฏิบติังานนั้นหรือไม่  เน่ืองจากว่าหากผูใ้ห้บริการไม่ประสงค์ท่ี

จะใหบ้ริการอยา่งเต็มท่ี เต็มกาํลงั การประสานงาน ความคล่องตวัหรือแนวทางในการทาํงานยอ่มมี

ความล่าช้า รวมทั้ งอาจเกิดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  มากมาย ซ่ึงทั้ ง2 ประเด็นมีความสําคัญต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงาน ประสิทธิภาพการจดัเก็บรายไดใ้ห้กบัรัฐและการเพิ่มศกัยภาพขององคก์ร

อยา่งมาก (กรมศุลกากร, 2557) 

ในปี 2552  กรมศุลกากรไดมี้การวา่จา้งให้กบัสถาบนัการศึกษาของรัฐ คือ สถาบนัราชภฏั

สวนดุสิต ดาํเนินการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผูรั้บบริการรวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552  ร่วมกบักรมศุลกากร โดยในการสํารวจดงักล่าว ใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็น

บุคลากรภายในกรมศุลกากร  ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรภายในกรมศุลกากร มีความพึงพอใจใน

การดาํเนินงานของกรมศุลกากร  เพียงร้อยละ 69.74  ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวพบวา่ตํ่าท่ีสุด  จากผล

การสํารวจความพึงพอใจของทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งท่ีหน่วยงานของกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานของ

รัฐ มีความมัน่คง สวสัดิการ และการกา้วหนา้ในการทาํงาน แต่ผลการศึกษาดงักล่าวกลบัไม่เป็นไป

ในทิศทางเดียวกนั  ประเด็นดงักล่าวส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานและภาพลกัษณ์ขององค์กร

เป็นอยา่งมาก  เน่ืองจากหน่วยงานของกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานในการจดัเก็บรายไดแ้ละการสร้าง
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รายไดห้ลกัองคก์รหน่ึงหากมีปัญหาหรือบุคลากรในองคก์รไม่พึงพอใจในการทาํงาน ยอ่มส่งผลต่อ

การทาํงานได ้ (สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต , 2552) 

เน่ืองจากการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร  เนน้ในดา้นของการพฒันาบุคลากร 

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การดูแลสิทธิประโยชน์และคุณภาพชีวิตท่ีดีในการปฏิบติังาน  และไดมี้

การสาํรวจความพึงพอใจในการทาํงานเพื่อนาํแนวทางท่ีไดไ้ปปรับปรุงการบริหารจดัการเพื่อส่งผล

ต่อประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับของบุคลากรดงักล่าว ซ่ึงสวนทางกบัผลการสํารวจท่ีไดจ้ากการ

สาํรวจของสถาบนัการศึกษาดงักล่าว จากประเด็นดงักล่าวผูศึ้กษามีความสนใจรวมทั้งตอ้งการทราบ

วา่บุคลากรในองคก์รนั้นมีปัญหาหรือมีความพึงพอใจในการทาํงานหรือไม่  ซ่ึงประเด็นดงักล่าวนั้น

เกิดจากปัญหาอะไรบา้งและปัญหาเหล่านั้นมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดท่ีสําคญัผูศึ้กษามีความ

ประสงคศึ์กษาวา่ขา้ราชการกรมศุลกากรยงัมีความพึงพอใจตํ่าในดา้นใดบา้ง และควรตอ้งปรับปรุง 

เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงาน ดว้ยเหตุดงักล่าว การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการกรมศุลกากรจึงมีความสําคญัและก่อให้เกิดประโยชน์ ในทาง

วิชาการดา้นรัฐประศาสนศาสตร์และในการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์ห้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุ

วตัถุประสงคใ์นการปฏิบติังานต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการกรมศุลกากร 

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและยกระดบัความพึงพอใจของขา้ราชการกรม

ศุลกากรใหสู้งข้ึน 

 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

 

การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งท่ีจะศึกษาเฉพาะเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของ

ขา้ราชการกรมศุลกากร โดยมีขอบเขตของการศึกษา ดงัน้ี 

1.3.1 ขอบเขตด้านกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการกรมศุลกากร          

ทัว่ประเทศ จาํนวน 4,706 คน (ไม่รวมพนกังานราชการ ลูกจา้งประจาํ และลูกจา้งชัว่คราว) ซ่ึงกลุ่ม

ตวัอยา่งในคร้ังน้ี กาํหนดขนาดของตวัอยา่งดว้ยการใชสู้ตรคาํนวณขนาดตวัอยา่งของ Taro Yamane 

โดยกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ี .05 จากจาํนวนประชากร 4,706 คน คิดเป็นตวัอยา่งท่ีจะจดัเก็บ 

จาํนวน 400 คน และแบ่งการจดัเก็บตวัอยา่งตามสัดส่วนของประชากรใน 5 พื้นท่ี คือ  
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พื้นท่ีส่วนกลาง ประชากร จาํนวน3,202 คน จดัเก็บตวัอยา่ง จาํนวน 272 คน 

พื้นท่ีศุลกากรภาคท่ี 1 ประชากร จาํนวน 340 คน จดัเก็บตวัอยา่ง จาํนวน 29 คน 

พื้นท่ีศุลกากรภาคท่ี 2 ประชากร จาํนวน 290 คน จดัเก็บตวัอยา่ง จาํนวน 25 คน 

พื้นท่ีศุลกากรภาคท่ี 3 ประชากร จาํนวน333 คน จดัเก็บตวัอยา่ง จาํนวน 28 คน 

พื้นท่ีศุลกากรภาคท่ี 4 ประชากร จาํนวน546 คน จดัเก็บตวัอยา่ง จาํนวน 46 คน 

 

1.3.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษา สังเคราะห์ ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 

และนาํมากาํหนดขอบเขตการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงขา้ราชการกรมศุลกากรในดา้นต่าง ๆ 

รวม 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

- ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภารกิจงาน 

- ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน 

- ดา้นความสมัพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน 

- ดา้นความสมัพนัธ์อนัดีกบัผูบ้งัคบับญัชา 

- ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในงาน 

- ดา้นคุณลกัษณะของงานท่ีสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูป้ฏิบติังาน 

 

1.4  นิยามศัพท์ 

 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลในทางบวก ชอบเห็นดว้ยประทบัใจภูมิใจยินดี

ในส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตนเอง เม่ือเกิดข้ึนแล้วมีความสุขและลดความเครียดของ

จิตใจและร่างกายได ้

 ความพึงพอใจในการทาํงาน หมายถึง ความรู้สึกในทางบวกของพนกังานท่ีมีต่องาน และ 

ต่อองคก์ารท่ีสังกดั โดยมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่  ดา้นคุณลกัษณะของงานท่ีสอดคลอ้ง

กบัความคาดหวงัของผูป้ฏิบติังาน ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในงาน ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบั

ภารกิจงาน ดา้นความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้น

ความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน 

ขา้ราชการหมายถึง ขา้ราชการกรมศุลกากร ทุกตาํแหน่งและระดบัชั้น ซ่ึงปฏิบติังานอยู่ท่ี

สาํนกังานศุลกากรและด่านศุลกากรทัว่ประเทศไทย จาํนวน 4,706 คน โดยไม่รวมบุคลากรประเภท

อ่ืน ๆ ของกรมศุลกากร ไดแ้ก่ พนกังานราชการ ลูกจา้งประจาํ และลูกจา้งชัว่คราว  
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ค่าตอบแทน หมายถึง เงินเดือน ค่าทาํการล่วงเวลา ค่าธรรมเนียม และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 

ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน 

ความมัน่คงปลอดภยั หมายถึง ความมัน่คงในตาํแหน่งงาน ความปลอดภยัในงานทาํงานทั้ง

ต่อชีวติ และสุขภาพ 

ความสัมพนัธ์อนัดี หมายถึง ความรู้สึกและการแสดงออกท่ีดีต่อกนั การติดต่อสัมพนัธ์ท่ีดี

ต่อกนั ทั้งในการทาํงานและนอกเหนือจากการทาํงาน 

โอกาสความกา้วหนา้ในงาน หมายถึง การไดรั้บโอกาสในดา้น การพฒันาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง

กับงาน การปฏิบัติภารกิจท่ีท้าทายและแสดงถึงศกัยภาพในการทาํงาน และความก้าวหน้าใน

ตาํแหน่งหนา้ท่ีจากผูบ้งัคบับญัชา 

คุณลกัษณะของงาน หมายถึง ตาํแหน่งงาน ระดบัความรับผดิชอบของงาน และความทา้ทาย

ของลกัษณะงาน  

  

1.5.   ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1. ทาํให้ทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานตามความคิดเห็นของขา้ราชการ

กรมศุลกากร 

2. เพื่อนาํมาผลการวิจยัไปใชป้ระกอบการพิจารณากาํหนดแนวทางในการปรับปรุงปัจจยั

ดา้นต่าง ๆ ของกรมศุลกากรท่ีจะช่วยยกระดบัความพึงพอใจของขา้ราชการกรมศุลกากรใหสู้งข้ึน 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่2 

ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการกรมศุลกากร1” มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบั1ความพึงพอใจของขา้ราชการกรมศุลกากร1ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

ความพึงพอใจของขา้ราชการกรมศุลกากร และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและยกระดบั

ความพึงพอใจของขา้ราชการกรมศุลกากรใหสู้งข้ึนผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อ

นาํมาเป็นพื้นฐานแนวทางในการพฒันากรอบความคิดและการตั้งสมมติฐานการวิจยั  โดยลาํดบัเน้ือหา

ท่ีเป็นสาระสาํคญั มีการนาํเสนอดงัต่อไปน้ี 

2.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

2.2 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 

2.3 ความพึงพอใจในการทาํงาน 

2.4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน 

2.5 กรมศุลกากร 

2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ความหมายของความพงึพอใจ 

 ความพึงพอใจ (Satisfaction) มีลกัษณะท่ีเป็นนามธรรมและมีผูอ้ธิบายความหมายของความ

พึงพอใจแตกต่างกนัไปซ่ึงผูศึ้กษาไดร้วบรวมมา ดงัน้ี 

 หนังสือพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2542) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้

สรุปวา่ ความพึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

 ไพศาล วรรณะ (2542, หนา้ 12) กล่าวถึงความสําคญัของความพึงพอใจวา่ ความพึงพอใจ

เป็นปัจจยัสําคญัประการหน่ึง ท่ีช่วยให้งานประสบผลสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ี นอกจากผูบ้ริหาร

จะทาํใหผู้ท้าํงานเกิดความพึงพอใจในการทาํงานแลว้ ยงัจาํเป็นตอ้งทาํให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผลของการ

ทาํงานของหน่วยงาน มีความพึงพอใจด้วยเพราะความเจริญก้าวหน้าของการทาํงานเป็นปัจจยัท่ี

สาํคญัประการหน่ึงท่ีเป็นตวับ่งช้ีการพฒันาของหน่วยงาน 

 มณี โพธิเสน (2543, หน้า 12) ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัความพึงพอใจวา่ เป็นความรู้สึก

ยนิดี เจตคติท่ีดีของบุคคล เม่ือไดรั้บตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ทาํให้เกิดความรู้สึกดีในส่ิง

นั้น ๆ  

 

 



7 

 

 อุทยัพรรณ สุดใจ (2545, หนา้ 7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคล

ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยความรู้สึกหรือทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้น อาจเป็นไปไดท้ั้งในทางบวก

หรือทางลบ 

 สุภาลกัษณ์ ชยัอนนัต ์ (2540, หนา้ 17) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้า่ ความพึง

พอใจเป็นความรู้สึกของปัจเจกบุคคล ท่ีรู้สึกเป็นสุข หรือยินดีท่ีไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ

ในส่ิงท่ีขาดหายไปของตนเอง หรือส่ิงท่ีทาํให้เกิดความสมดุล  ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีกาํหนด

พฤติกรรมท่ีจะแสดงออกของปัจเจกบุคคล ซ่ึงมีผลต่อการเลือกท่ีจะปฏิบติัอยา่ไรในกิจกรรมใด ๆ 

 สํารวย เกษกุล (2540, หน้า 13) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตใจท่ีปราศจาก

ความเครียด  ทั้งน้ี เพราะธรรมชาติของบุคคล มกัมีความตอ้งการ ซ่ึงถา้ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนนั้นไดรั้บ

การตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วน ความเครียดก็จะลดน้อยลงและความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน  แต่

ในทางกลบักนั ถา้ความตอ้งการของบุคคล ไม่ได้รับการตอบสนอง ความเครียดและความไม่พึง

พอใจก็จะเกิดข้ึน 

 สุพฒัน์ อมัมะนนัทน์ (2540, หนา้ 8) ให้ความหมายของความพึงพอใจไวว้า่ หมายถึง ส่ิงท่ี

เกิดข้ึนกบัคน เม่ือความตอ้งการพื้นฐานทั้งทางร่างกายและทางจิตใจไดรั้บการตอบสนอง  ก็จะทาํให้

คนลดความตึงเครียดหรือสภาวะความกระวนกระวายใต หรือภาวะความไม่สมดุลทางร่างกายของ

มนุษยใ์หน้อ้ยลงหรือหมดไปได ้และทาํใหค้นมีความสุข 

 Vroom (อา้งถึงใน สมควร เจริญชะนะ, 2551, หนา้ 7) กล่าวโดยสรุปวา่ ทศันคติและความ

พึงพอใจในส่ิงหน่ึง นั้น สามารถใชแ้ทนกนัได ้เพราะคาํทั้งสองคาํ คือ ผลท่ีไดจ้ากการท่ีบุคคลเขา้ไป

มีส่วนร่วมในส่ิงนั้น  ทศันคติทางบวกจะแสดงใหเ้ห็นสภาพความพึงพอใจ ในขณะท่ีทศันคติทางลบ

จะแสดงให้เห็นความไม่พึงพอใจ ซ่ึงบางทีเราเรียกวา่ทฤษฎี V. I. E.  เน่ืองจากมีองค์ประกอบของ

ทฤษฎีท่ีสาํคญั คือ 

 V มาจากคาํวา่ “Valence” หมายถึง ความพึงพอใจ 

 I  มาจากคาํวา่ “Instrumentality” หมายถึง เคร่ืองมือท่ีนาํไปสู่ความพึงพอใจ 

 E มาจากคาํวา่ “Expectancy” หมายถึง ความคาดหวงัภายในตวับุคคล  

  บุคคลมีความตอ้งการและความคาดหวงัในหลายส่ิง ดงันั้น บุคคลจึงตอ้งกระทาํดว้ยวิธี

ใดวิธีหน่ึง เพื่อตอบสนองความต้องการหรือส่ิงท่ีคาดหวงัเอาไวข้องตนเอง ซ่ึงเม่ือได้รับการ

ตอบสนองตามท่ีตั้งความหวงัหรือท่ีคาดหวงัเอาไวแ้ลว้ บุคคลก็จะไดรั้บความพึงพอใจ 

 Shell (อา้งถึงใน สมควร เจริญชะนะ, 2551, หนา้ 8) ไดศึ้กษาแนวความคิดเก่ียวกบัความ

พอใจสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกสองแบบของบุคคล คือความรู้สึกในทางบวกและ

ความรู้สึกในทางลบ  โดยความรู้สึกในทางบวกนั้น เม่ือเกิดข้ึนแลว้จะทาํให้มีความสุข  ซ่ึงความสุข
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นั้น เป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากจากความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ  คือ เป็นความรู้สึกท่ีสามารถยอ้นกลบั

ไปทาํให้เกิดความสุข หรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนได้อีก  ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าความสุข เป็น

ความรู้สึกท่ีซบัซอ้น และความสุขมีผลต่อบุคคลมากกวา่ความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ 

 Weihrich and Koontz (อา้งถึงในประทีป  บูชา, 2546, หน้า 16) กล่าวโดยสรุปวา่ ความพึง

พอใจ คือ ความพอใจท่ีเกิดจากความตอ้งการของบุคคลไดรั้บการตอบสนอง   

 Gilmer (อา้งถึงในเจริญศรี พนัปี, 2546, หนา้ 14) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจสรุปวา่ หมายถึง

ผลของเจตคติต่างๆ ของบุคคลท่ีมีต่อองคป์ระกอบของงาน และมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะงานและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  ไดแ้ก่ความรู้สึกของบุคคลวา่มีความสําเร็จในผลงานไดรั้บการยกยอ่ง

และมีโอกาสกา้วหนา้ในการทาํงาน 

 Morse (1967: 81 อา้งในคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2547: 17) ระบุวา่ ความพึง

พอใจนั้น ตรงกบัภาษาองักฤษ คือ Satisfaction เป็นส่ิงท่ีตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานของ

มนุษย ์ ซ่ึงสามารถลดความตึงเครียดแก่ร่างกายและจิตใจได ้หรือกล่าวอีกนยันึง ความพึงพอใจเป็น

สภาพความรู้สึกของบุคคลท่ีมีความสุข และสามารถสร้างทศันคติในทางบวกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิง

หน่ึง  

 สุปัน ราสุวรรณ์ (2540, หนา้ 49) สรุปวา่ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกเชิงบวกของบุคคลท่ีมี

ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแลว้ส่งผลต่อการกระทาํหรือพฤติกรรมของบุคคลนั้น 

 ธงชยั สันติวงษ ์(2553: 389) กล่าววา่ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดจากการไดรั้บการ

ตอบสนองความตอ้งการของตนเองเป็นอยา่งดี หรือสมบูรณ์ท่ีสุด 

 ผูศึ้กษาสามารถสรุปความหมายของความพึงพอใจไดว้่าความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึก

ของบุคคลในทางบวก ชอบเห็นด้วยประทบัใจภูมิใจยินดีในส่ิงท่ีสอดคล้องกบัความตอ้งการของ

ตนเองเม่ือเกิดข้ึนแลว้มีความสุขและลดความเครียดของจิตใจและร่างกายได ้แต่ในทางตรงขา้ม หาก

ความตอ้งการของบุคคล ไม่ไดรั้บการตอบสนอง ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 

 

2.2 แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 

จากขอ้สรุปท่ีว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกในทางบวก ชอบ เห็นดว้ย ประทบัใจ 

ภูมิใจ ยินดี ในส่ิงท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของตนเอง ผูศึ้กษาจึงได้นาํทฤษฎีและแนวคิดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัขอ้สรุปดงักล่าวมาทาํการศึกษา ดงัน้ี 
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ทฤษฎีลาํดบัขั้นของความตอ้งการของมาสโลว(์Abraham H. Maslow, 1908 – 1970) 

(ชนิดา จิตตรุทธะ, 2560, หนา้ 189 – 193) 

ทฤษฎีน้ี อาศยัรากฐานของประสบการณ์การทดลองทางจิตวิทยา มาสโลวพ์ยายามสร้าง

ทฤษฎีแรงจูงใจท่ีเป็นด้านบวก อาจเรียกทฤษฎีน้ีว่า เป็นทฤษฎีพลวตัทัว่ไป (General-Dynamic 

Theory) ส่ิงท่ีน่าสนใจ คือ ทฤษฎีของมาสโลวย์งัคงมีความตรงอยู่ถึงทุกวนัน้ีเท่ากบัสมยัท่ีเร่ิม

นาํเสนอ   ทฤษฎีของมาสโลวท์าํให้ผูบ้ริหารองคก์ารทั้งหมดจาํเป็นตอ้งตั้งคาํถามวา่ จะเกิดอะไรข้ึน 

ถา้ความตอ้งการของคนไม่ไดรั้บการตอบสนอง (ชนิดา จิตตรุทธะ, 2560, หนา้ 186 – 188) 

มาสโลว์ ได้เสนอทฤษฎีลําดับขั้นของความต้องการ ซ่ึงทาํให้เราเข้าใจแบบแผนหรือ

ประเภทของความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของมนุษย ์5 ขั้น ตามลาํดบั  โดยมุ่งเนน้ความคิดท่ีวา่ มนุษย์

ทุกคน มีลาํดบัของความตอ้งการขั้นพื้นฐาน (Basic Needs) ทั้งหมดในชีวิตอยู ่5 ประการ และเป็น

ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนโดยเรียงตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี 

 

 
ภาพที ่2.1 ลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์

1. ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการเบ้ืองตน้ หรือเรียกว่า 

แรงขบัดนัทางกายภาพ หมายถึงความตอ้งการส่ิงต่างๆเพื่อความสมดุลให้คนสามารถดาํรงชีวิตอยู่ได้

เช่นความตอ้งการอาหารนํ้าอากาศเคร่ืองนุ่งห่มยารักษาโรคท่ีอยูอ่าศยั ความตอ้งการทางเพศเป็นตน้ 

2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) ถา้หากความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บ

การตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจแล้ว มนุษยจ์ะเกิดความต้องการใหม่ ซ่ึงกล่าวโดยรวมว่าคือเป็น

ความรู้สึกท่ีตอ้งการความปลอดภยัหรือมัน่คงในปัจจุบนัและอนาคตซ่ึงรวมถึงความกา้วหน้าและ

ความอบอุ่นใจ มาสโลวอ์ธิบายวา่ ความตอ้งการขั้นน้ี เป็นกลไกแสวงหาความปลอดภยัของร่างกาย 

(Safety-Seeking Mechanism) ในส่ิงมีชีวติทั้งหลาย ท่ีมีความพยายามใชศ้กัยภาพและความคิดในการ
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หาเคร่ืองมือและหนทางให้ตวัเองเกิดมัน่คงปลอดภยั มนุษยจ์ะเช่ือมโยงตวัเองเขา้กบั กฎ ขอ้บงัคบั 

ขั้นตอนพิธีการต่างๆ จนกระทัง่มัน่ใจวา่ตนเองสามารถพร้อมรับสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนได ้ 

3. ความตอ้งการความรัก (Love Needs) ภายหลงัจากท่ีบุคคลไดรั้บการตอบสนองในดา้น

กายภาพและความปลอดภัย จนเป็นท่ีพอใจแล้วคนก็จะมีความต้องการท่ีสูงข้ึนไปอีกคือความ

ตอ้งการความรัก การเป็นท่ีรักใคร่ ความผกูพนั ความตอ้งการเป็นเจา้ของ เป็นความตอ้งการท่ีจะเขา้

ร่วมในสังคมและไดรั้บการยอมรับความเป็นมิตรและความรักจากบุคคลอ่ืนๆ หรืออาจเรียกไดว้่า

ความตอ้งการน้ี จะมีศูนยก์ลางใหม่คือท่ีตวัคนเอง คนจะพยายามฝ่าฟันให้บรรลุเป้าหมายน้ี มาสโลว ์

เนน้วา่ความตอ้งการความรักไม่เหมือนความตอ้งการทางเพศ ความตอ้งการทางเพศจดัอยูใ่นลาํดบั

ขั้นความตอ้งการทางกายภาพ และเน้นวา่ ความตอ้งการความรักของคน เก่ียวขอ้งกบั 2 ส่ิง คือ การ

ใหค้วามรัก และการไดรั้บความรัก 

4. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ (EsteemNeeds) เป็นความตอ้งการให้คนอ่ืน 

ยอมรับ ยกย่องให้เกียรติเห็นความสําคญัของตนอยากเด่นรวมถึงความสําเร็จความรู้ความสามารถ

มาสโลวต์ระหนกัดีถึงขอ้ดีและขอ้เสียของความตอ้งการในขั้นน้ี โดยอธิบายวา่ ความพอใจจากการ

ไดรั้บการยกยอ่งนบัถือของมนุษย ์จะนาํไปสู่ความเช่ือมัน่ในตวัเอง ซ่ึงเป็นความรู้สึกวา่ตนเองมีค่า มี

ความเขม้แขง็ มีความสามารถ และอาจเป็นความรู้สึกท่ีจาํเป็นในการมีชีวิตอยู ่ แต่การกีดขวางความ

ตอ้งการเหล่าน้ี อาจนาํไปสู่การหมดกาํลงัใจในขั้นรุนแรงจนกระทัง่ทาํให้คนเป็นโรคประสาท 

หรือไม่อยากมีชีวติอยูอี่กต่อไป 

5. ความตอ้งการความสําเร็จในชีวิต (Self -Actualization Needs) เป็นความตอ้งการระดบั

สูงสุดของมนุษย ์เพราะถึงแมว้า่ความตอ้งการ 4 ขั้น ของมนุษย ์ไดรั้บการตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจ

แลว้ แต่มนุษยก์็อาจยงัมีความกระวนกระวายต่างๆ ส่วนมากเป็นการอยากจะเป็นอยากจะไดต้าม

ความคิดของตนหรือตอ้งการจะเป็นมากกวา่ท่ีตวัเองเป็นอยูใ่นขณะน้ี นอกเสียจากวา่ คนๆนั้น จะได้

ทาํส่ิงท่ีคิดว่าเหมาะสมกบัตนเองแลว้  มาสโลวเ์สนอว่า นกัดนตรีท่ีกาํลงัเล่นเพลง ศิลปินท่ีกาํลงั

เขียนรูปภาพหรือบทกวี  ลว้นมีความสุขเม่ือไดท้าํในส่ิงท่ีตนเองตอ้งทาํและสามารถทาํได ้ ความ

ตอ้งการน้ี อาจเรียกไดว้า่ เป็นการประจกัษ์ตนเอง ปรารถนาท่ีจะเติมเต็มตวัเองในส่ิงท่ีคนคนนั้นมี

ความสามารถหรือศกัยภาพเฉพาะ หรือหมายถึงการท่ีบุคคลไดค้น้พบตนเองและมีความเป็นตวัของ

ตวัเองมากข้ึน จนกระทัง่กลายเป็นทุกส่ิงท่ีมนุษยค์นหน่ึงจะสามารถเป็นได ้ซ่ึงแต่ละคนอาจมีความ

ปรารถนาแตกต่างกนัไป บางคนอาจตอ้งการเป็นนกักีฬาท่ีมีช่ือเสียง บางคนอาจตอ้งการเป็นนกัคิด

นกัประดิษฐ์ท่ีสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ๆ  มาสโลวม์องวา่ มนุษยท่ี์ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ

ทั้ง 4 ขั้นแลว้ จะสามารถสร้างผลงานท่ีสมบูรณ์เตม็ท่ี และมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  
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สาระสาํคญัในขอ้เสนอของมาสโลว ์ไดแ้ก่ 

1) มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการอยูภ่ายใตโ้ครงสร้างแรงจูงใจ ซ่ึงแบ่งความตอ้งการของคน 

ออกเป็น 5 ขั้น และความตอ้งการเหล่านั้น เกิดข้ึนเรียงตามลาํดบั 

2) เม่ือคนไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในลาํดบัขั้นท่ีตํ่ากว่าจนเป็นท่ีพอใจแลว้ ก็จะ

เกิดแรงขบัท่ีช่วยผลกัดนัไปสู่ความตอ้งการในลาํดบัขั้นท่ีสูงกวา่เดิม 

3) ความต้องการขั้นตํ่ากว่าท่ีได้รับการตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจแล้ว จะไม่เป็นแรงขบั

พฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลจูงใจอีก 

4) มนุษยมี์ความตอ้งการเร่ือยๆ ไม่มีท่ีส้ินสุด  แมว้า่ความตอ้งการทั้ง 5 ขั้น ไดบ้รรลุแลว้ ก็

จะกลับมาเร่ิมตน้ความตอ้งการใหม่ท่ีลาํดับความตอ้งการขั้นแรกอีก ในลกัษณะท่ีแตกต่างหรือ

พฒันาไปจากเดิม 

ทฤษฎีของมาสโลว ์มกัถูกโจมตีอยูเ่สมอวา่มองและสรุปความตอ้งการของมนุษยง่์ายเกินไป 

ทั้งๆท่ีโครงสร้างความตอ้งการและแรงจูงใจต่างๆของมนุษยน์ั้น มีความซบัซ้อน และความตอ้งการ

ของมนุษยอ์าจไม่เรียงลาํดบัขั้นเสมอไป มีการศึกษาเชิงประจกัษน์อ้ยมากท่ีสนบัสนุนมาสโลว ์แต่ก็

น่าแปลกท่ีมีการนาํทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลวไ์ปประยุกตใ์ชใ้นขอ้เสนอจาํนวนมาก

เป็นระยะเวลานานหลายสิบปี และมีรายงานผลการทดสอบท่ียืนยนัขอ้เสนอของมาสโลว ์นบัไดว้่า 

ทฤษฎีของมาสโลวย์งัคงไดรั้บการยกยอ่ง ยอมรับ และโดดเด่นอยูใ่นตาํราในดา้นการบริหารจดัการ

องคก์ารท่ีมากท่ีสุด 

 

ทฤษฎีของ Kotler and Armstrong  

Kotler and Armstrong (2002)  คน้พบว่า พฤติกรรมต่างๆของมนุษย ์มาจากส่ิงจูงใจ 

(motive) หรือแรงขบัดนั (drive)  ซ่ึงมากเพียงพอท่ีจะจูงใจให้มนุษยแ์ต่ละคนแสดงพฤติกรรมเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  ทั้งน้ี ความตอ้งการของมนุษยแ์ต่ละคน ไม่เหมือนกนั  ความ

ตอ้งการบางอยา่งของบุคคลเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา (Biological) ซ่ึงเกิดจากสภาวะตึงเครียด 

ต่างๆ เช่น ความหิวกระหายหรือความลาํบากบางอยา่ง เป็นตน้ ความตอ้งการของบุคคลบางคน อาจ

เป็นความตอ้งการทางจิตวิทยา (psychological) ซ่ึงเกิดจากความต้องการท่ีจะได้รับการยอมรับ 

(recognition) การยกยอ่ง (esteem) หรือการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น (belonging) เป็นตน้ 
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ทฤษฎีความตอ้งการของอลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s ERG Theory) 

เป็นทฤษฎีท่ีคลา้ยคลึงกบัทฤษฎีของมาสโลวแ์ต่ไดน้าํลาํดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยม์า

จดัเรียงใหม่ โดยจดัแบ่งความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น3 กลุ่ม (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 

2544, หนา้ 139-140) คือ 

 1) ความตอ้งการดาํรงชีวิต (Existence Needs) เป็นความตอ้งการทางร่างกายและปัจจยัใน

การดาํรงชีวิต เทียบเคียงไดก้บัความตอ้งการขั้นท่ี 1 และ 2 (Physiological Needs และ Safty Needs) 

ในทฤษฎีของมาสโลว ์

 2) ความตอ้งการสัมพนัธ์ (Relatedness Needs) เป็นความตอ้งการทางสังคมท่ีจะมี

ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน เทียบเคียงไดก้บัความตอ้งการขั้นท่ี 3 และ 4 (Love Needs และ Self-

Esteem Needs) ในทฤษฎีของมาสโลว ์

 3) ความเจริญกา้วหนา้ (Growth Needs) เป็นความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองตามศกัยภาพ

สูงสุด เทียบเคียงไดก้บัความตอ้งการขั้นท่ี 5 (Self-Actualization Needs) ของมาสโลว ์

2.3ความพงึพอใจในการทาํงาน 

นกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวความพึงพอใจในการทาํงานไวม้ากมาย ไดแ้ก่  

 

Vroom(1964)ไดส้รุปผลการศึกษาวิจยั เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน

กบัตวัแปรทางพฤติกรรมของงาน (Job behavior variables) ดงัต่อไปน้ี  

1) ความสัมพนัธ์ท่ีน่าจะเป็นไปไดใ้นทางลบระหวา่งความพึงพอใจในงานกบัการลาออก  

2) ความสัมพนัธ์ในทางลบระหวา่งความพึงพอใจในงานกบัการขาดงาน  

3) ความสัมพนัธ์ในทางลบบางอยา่งระหวา่งความพึงพอใจในงานกบัผลของการทาํงาน 

 

Blum and Naylor (1968: 365)ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในงานสรุปวา่ ความพึง

พอใจในงาน เป็นผลลพัธ์จากทศันคติของบุคคล ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบังานและปัจจยัดา้นอ่ืนๆ  อาทิ

เช่นค่าตอบแทนในการทาํงาน, การนิเทศงาน, ความมัน่คงในการทาํงาน, สภาพแวดลอ้มของการ

ทาํงาน, โอกาสกา้วหนา้ในงาน, การไดรั้บการยอมรับ,  ความเป็นธรรมในเร่ืองของการประเมินผล

การปฏิบติังาน และ ความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงานเป็นตน้ 

 

Albanese and Van Fleet(1983: 52)ไดอ้ธิบายความพึงพอใจในงานสรุปวา่ ความพีงพอใจใน

งาน เป็นผลลพัธ์(outcome)ของพฤติกรรมท่ีปรากฏในงาน  ซ่ึงไดถู้กให้คุณค่าในตวัของมนัเอง  และ

อิทธิพลของความเช่ือและทศันคติ  รวมทั้งแรงจูงใจและพฤติกรรมขององคก์าร  ความพึงพอใจใน
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งานของพนกังานสามารถมีผลกระทบต่อผลของงาน  เช่น  การขาดงาน  เวลาการเขา้ออกงาน  การ

เกิดเร่ืองราวร้องเรียน  อตัราการเกิดอุบติัเหตุ  ผลกระทบต่อสุขภาพ  ความพร้อมของพนกังานท่ีจะ

เขา้รับการฝึกอบรม และผลผลิตท่ีไดจ้ากการทาํงาน 

 

Davis and Newstrom (1985)ให้ความหมายความพึงพอใจในงานสรุปวา่ความพึงพอใจใน

งาน คือความรู้สึก (feeling)  ท่ีช่ืนชมหรือไม่ช่ืนชมของพนกังานท่ีมีต่องาน  ซ่ึงมีความแตกต่างกนั

ระหว่างความรู้สึกกับองค์ประกอบอีก  2  ส่วนได้แก่ ความรู้สึกของพนักงานในเร่ืองความ

เพลิดเพลินในการทาํงาน (เช่น  ฉนัชอบท่ีจะมีงานหลาย ๆ  อยา่งให้ทาํ เป็นตน้)  ซ่ึงแตกต่างไปจาก

องค์ประกอบของความคิดท่ีเป็นรูปธรรม  ( เช่น  งานของฉันสลับซับซ้อน  เป็นต้น)  และ

องคป์ระกอบเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีตั้งใจ (เช่น  ฉนัตั้งใจจะลาออกจากงานน้ีภายใน 3  เดือน เป็นตน้)  

เม่ือผนวก 3 ส่วนเขา้ดว้ยกนัก็จะช่วยใหผู้บ้ริหารเขา้ใจปฏิกิริยาของพนกังานต่องาน  และพยากรณ์

ผลต่อพฤติกรรมในอนาคตได ้

 

George, J.M., & Jones, G.R. (2002) กล่าวโดยสรุปวา่ความพึงพอใจในงาน เป็นการรวม

ของความรู้สึกและความเช่ือท่ีบุคคลมีเก่ียวกบังาน 

 

John D.Millet (1954)ไดใ้ห้หมายความพึงพอใจในงาน สรุปว่าความพึงพอใจในงาน เป็น

การรวมของทศันคติ  ซ่ึงพนกังานมีความเก่ียวพนักบังาน  สามารถแยกเป็น  2  ส่วน  ไดแ้ก่ 

1) ความพึงพอใจแยกส่วน (Facet satisfaction)  ซ่ึงเป็นแนวโนม้ท่ีพนกังานจะชอบหรือไม่

ชอบบางอยา่งในงาน  เช่น เราอาจไดย้ินคาํพูดท่ีวา่ “ฉนัชอบงานแต่ไม่ชอบนาย”  “ท่ีน่ีค่าจา้งแย ่ แต่

คนท่ีทาํงานดว้ยกนัดี”  เป็นตน้ 

2) ความพึงพอใจโดยสรุป  (Overall satisfaction)เช่น  “โดยรวม  ฉนัชอบงาน  แต่บางอยา่ง

น่าจะปรับปรุงแกไ้ข”  ซ่ึงพนกังานอาจจะตอบวา่พอใจในระดบัเดียวกนั (ความพึงพอใจโดยสรุป)  

แต่ดว้ยเหตุผลท่ีต่างกนั  (ความพอใจแยกส่วน) 

 

Locke 1976ไดก้ล่าวสรุปวา่ความพึงพอใจในงาน คือ  สภาวะทางอารมณ์ท่ีน่าพอใจหรืออา

รมร์ในทางบวกจากการท่ีพนกังานไดรั้บประเมินงานหรือไดรั้บประสบการณ์จากงาน 

 

Davis and Newstrom(1985) ไดพ้รรณนาถึงความสําคญัของความพึงพอใจในงานอยา่งเป็น

รูปธรรมดงัต่อไปน้ี “อาการท่ีชดัเจนของการเส่ือมถอยขององคก์ารก็คือ  การท่ีความพึงพอใจในงาน
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อยูท่ี่ระดบัตํ่า  รูปแบบท่ีเลวร้ายกวา่ก็คือการนดัหยุดงาน  การดึงงานให้ชา้ลง  การขาดงาน  และการ

เขา้ – ออกงานของพนกังาน ฯลฯ  ตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจในงานท่ีตํ่า  มีขนาดหรือ ปริมาณ

มหาศาล  ดงัตวัอย่างท่ี General Motor ซ่ึงไดร้ายงานว่าอตัราการขาดงาน  และไม่ไปทาํงานตามท่ี

กาํหนด  คือร้อยละ 5  ซ่ึงหมายความวา่มีพนกังานขาดงาน 25,000 คนต่อวนั  หรือ  50  ลา้นชัว่โมง

ต่อปี  ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีบริษทัตอ้งจ่ายเท่ากบั  1  พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ฯในทางตรงกนัขา้ม  ความพึง

พอใจในงานท่ีสูง  เป็นความตอ้งการของฝ่ายจดัการเพราะมนัหมายถึงผลในทางบวกท่ีฝ่ายจดัการ

ตอ้งการ  เป็นเคร่ืองหมายขององคก์ารท่ีมีการจดัการท่ีดี” 

 

Reitz(1977) ไดก้ล่าวถึงความสนใจของฝ่ายจดัการต่อความพึงพอใจในงาน สรุปวา่ผูจ้ดัการ

ควรให้ความใส่ใจวา่สมาชิกขององค์การพอใจในงานหรือไม่  เพียงใด  งานท่ีจะตอ้งดูแลกาํกบัใน

เร่ืองประสิทธิภาพประสิทธิผล   และการอยูร่อดขององคก์ารพอหรือยงัไม่พอเพียงประการใด  ดว้ย

เหตุใดจึงตอ้งมายุ่งเก่ียวกบัความพึงพอใจและไม่พอใจของบุคคล  ผูจ้ดัการหลาย ๆ  คนเขา้มายุ่ง

เก่ียวกบัความพึงพอใจดว้ยเหตุผลท่ีแตกต่างกนั ผูจ้ดัการบางคนมีความห่วงใยเก่ียวกบัความพึงพอใจ

ในงานด้วยเหตุผลในทางปฏิบัติ  นั่นคือเขาเช่ือว่าความพึงพอใจ มีผลโดยตรงต่อผลผลิต 

(productivity)  ผูจ้ดัการเหล่าน้ีเห็นวา่พนกังานท่ีมีความสุขจะทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  คิดอยา่ง

สร้างสรรค ์ มีความระมดัระวงัหรือปฏิบติัตามกฎระเบียบมากกว่าและจะใช้ความพยายามกบังาน

มากกวา่พนกังานท่ีไม่มีความสุขส่วนผูจ้ดัการบางคน  มีความเช่ือวา่ความพึงพอใจในงานเป็นปัจจยั

ท่ีสาํคญัในการรักษาอตัราการขาดงานหรือการเขา้ – ออกงานให้อยูใ่นระดบัตํ่า   เขาพบวา่พนกังาน

ท่ีมีความพึงพอใจในงานจะมาทาํงานตรงต่อเวลามากกวา่   

 

ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ Douglas Murray McGregor  (ชนิดา จิตตรุทธะ, 2560, หนา้ 

186 – 188)ไดเ้สนอให้มีการใช้ประโยชน์จากสังคมศาสตร์ เพื่อทาํให้องคก์ารของมนุษย ์สามารถ

บรรลุประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง กล่าวคือ  ในช่วงระหวา่งปี ค.ศ.1957 – 1960  เป็นช่วงระยะเวลาท่ี

มุมมองเร่ืองพฤติกรรมองคก์ารไดถู้กนาํเสนอเพิ่มข้ึนอยา่งแพร่หลาย ซ่ึง แม็คเกรเกอร์ ก็ไดน้าํเสนอ

บทความเร่ือง The Human Side of Enterprise เขา้ไปในท่ีประชุมทางวิชาการนานาชาติ ซ่ึงจดัโดย 

The School of Industrial Management ท่ี Massachusetts Institute of Technology และบทความ

ดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Management Review ในปีเดียวกัน  แม็คเกรเกอร์ ได้

ตั้งสมมติฐานของผูป้ฏิบติังานท่ีมีลักษณะขดัแยง้กนั และกลายมาเป็นการทาํนายท่ีแม่นยาํ โดย

นาํเสนอวา่ ผูน้าํแบบ X และผูน้าํแบบ Y จะอาศยัปัจจยัจูงใจท่ีแตกต่างกนั ในการควบคุมพฤติกรรม

การปฏิบติังาน  ผูน้าํแบบ X มองธรรมชาติของผูป้ฏิบติังานในทางลบ จึงใช้วิธีการจูงใจ คือ การ



15 

 

ควบคุม  การลงโทษ และอาศยัความมัน่คงในงานเป็นปัจจยัจูงใจ  แต่ผูน้าํแบบ Y  มีความเช่ือในทาง

ตรงกันขา้ม คือ มองธรรมชาติของผูป้ฏิบติังานในทางบวก  จึงใช้วิธีการจูงใจผูป้ฏิบติังาน โดย

ตอบสนองความต้องการได้รับการยกย่อง (esteem) และความต้องการบรรลุศักยภาพ (self-

actualization) เป็นปัจจยัในการจูงใจบุคคล แทนการลงโทษ  และให้อิสระท่ีเหมาะสมแทนการ

ควบคุม  ซ่ึงแมค็เกรเกอร์มีความเช่ือวา่ ผูน้าํแบบ Y มีความเหมาะสมกวา่ผูน้าํแบบ X 

สาระสําคัญของทฤษฎ ีXและ ทฤษฎ ีY 

ผูน้าํแบบ X เช่ือวา่ธรรมชาติของผูป้ฏิบติังาน เป็นไปในทางลบ  เพราะเหตุดงัต่อไปน้ี 

1) คนส่วนใหญ่ไม่ชอบทาํงานเกียจคร้าน มกัหาโอกาสหลีกเล่ียงงาน 

2) องคก์ารตอ้งใชว้ธีิบงัคบั ออกคาํสั่ง ควบคุม และลงโทษ 

3) ผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่ชอบทาํงานตามท่ีไดรั้บคาํสั่งเท่าท่ีจาํเป็น ไม่มีความคิดริเร่ิม 

4) คนส่วนใหญ่ตอ้งการเพียงความมัน่คงในการทาํงาน ขาดการกระตือรือร้น  

ผูน้าํแบบ Y เช่ือวา่โดยธรรมชาติผูป้ฏิบติังานเป็นคนดี และมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1) คนมีความรับผดิชอบ อยากทาํงาน หรือ การทาํงานเป็นส่ิงท่ีดี 

2) คนรู้เป้าหมายตนเอง ควบคุมตวัเองได ้มีความพยายามท่ีจะบรรลุเป้าหมาย 

3) ทุกคนมีความทะเยอทะยาน กระตือรือร้น อยากทาํงานใหดี้ ตอ้งการการยอมรับ 

4) ทุกคนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 

    หลกัการสําคญัท่ีไดจ้ากทฤษฎี X คือ การกาํกบัและควบคุมโดยอาศยัอาํนาจ (exercise of 

authority) ในขณะท่ีหลกัการสําคญัท่ีไดจ้ากทฤษฎี Y คือ การบูรณาการ (Integration) ไดแ้ก่ การ

สร้างเง่ือนไขต่างๆ ให้สมาชิกภายในองค์การสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายของตนเองได้ดีท่ีสุด 

เพื่อใหมุ้่งตรงไปสู่ความสาํเร็จของธุรกิจ  การจูงใจเป็นศกัยภาพในการพฒันาผูค้น 

 สรุปไดว้่า แม็คเกรเกอร์ ไดเ้สนอกระบวนการท่ีช่วยสร้างโอกาส ปลดปล่อยศกัยภาพของ

ผูป้ฏิบติังาน และเสนอคาํแนะนาํในการจดัการแบบ Y ซ่ึงเป็นการปฏิบติัต่อผูป้ฏิบติังานเสมือนเป็น

ผูใ้หญ่ท่ีบรรลุภาวะแลว้ 

 

2.4 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการทาํงาน 

 นกัวชิาการหลายท่านไดแ้สดงผลของการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน

งานซ่ึงมีผลต่อการทาํงานดงัน้ี 
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ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์สเบิร์ก (ชนิดา จิตตรุทธะ, 2560, หนา้ 193 – 194) 

เฟรเดอริค เฮอร์สเบิร์ก, เบอร์นาร์ด มอสเนอร์, และบาร์บารา ชนียเ์ดอร์แมน 

(Frederick Herzberg: 1923-2000, Bernard Mausner: 1932-2002, and Barbara Bloch 

Snyderman: 1932-2001) 

นกัวิชาการกลุ่มน้ี เสนอขอ้การคน้พบสําคญั ในทฤษฎีสองปัจจยั (Two Factors Theory) วา่

ปัจจยัท่ีใช้สําหรับจูงใจบุคคลในองคก์ารแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) 

และ ปัจจยัสุขวทิยา (Hygienic Factors)  

ปัจจยัจูงใจ เกิดจากสัญชาตญาณภายในของผูป้ฏิบติังาน ท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจมากกว่าการ

กระทาํ  ในขณะท่ีปัจจยัสุขวิทยา ไม่สามารถนาํไปสู่การจูงใจในระดบัสูง แต่สามารถป้องกนัไม่ให้

เกิดความไม่พอใจในงานได ้ หรืออาจกล่าวไดว้า่  

1) ปัจจยัจูงใจ (Motivators Factors) เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน  (Job 

Satisfaction) โดยมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะเน้ืองาน (Job Content) ทาํให้คนขยนัทาํงานมากข้ึน

ได้แก่ ความสําเร็จ  (Achievement)การได้รับการยอมรับ  (Recognition) ความก้าวหน้า 

(Advancement) ตวังานเอง (Work Itself)ความเป็นไปไดท่ี้จะเจริญเติบโต (Possibility of Growth)

และความรับผดิชอบ (Responsibility) 

2) ปัจจยัสุขวิทยา (Hygienic Factors) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีจะทาํให้เกิดความไม่พึงพอใจในงาน 

(Job Dissatisfaction)) ซ่ึงถา้หากทราบปัจจยัดงักล่าว ก็สามารถนาํมาใชป้้องกนัไม่ให้เกิดความไม่

พอใจ ไดแ้ก่ นโยบายและการบริหารงานขององคก์าร  การสอนงานหรือให้คาํปรึกษา สัมพนัธภาพ

กบัผูค้วบคุมบงัคบับญัชา  สัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน  สัมพนัธภาพกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ความ

มัน่คงในงาน สภาพการทาํงาน  ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.2 ปัจจยัสุขวทิยาและปัจจยัจูงใจ 

ทีม่า: Herzberg, Mausner, and Snydeman, The Motivation to work, 1959  

(อา้งถึงใน ชนิดา จิตตรุทธะ, 2560, หนา้ ) 

ความไม่พึงพอใจ

และการลดแรงจูงใจ 

ขจดัความไม่พึงพอใจ    

แต่ไม่เกิดแรงจูงใจ 

มีความพึงพอใจ   

และเกิดแรงจูงใจ 

ปัจจยัสุขวทิยา ปัจจยัจูงใจ 
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3 7วิธีการศึกษาของ Herzberg (พิทยา บวรวฒันา, 2558, หนา้ 85) คือ ทาํการสัมภาษณ์วิศวกร

และนกับญัชี จาํนวน 200 คน ในบริษทั 9 แห่ง เพื่อเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัประสบการณ์ทาํงานท่ีทาํให้มี

ความรู้สึกสบายและไม่สบาย  ประสบการณ์ความรู้สึกต่อองค์การ จากนั้ นจึงนําข้อมูลมาจัด

หมวดหมู่ เช่น หมวดความสาํเร็จ หมวดการทาํงาน เป็นตน้ เพื่อดูวา่ขอ้มูลในหมวดใดบา้งท่ีแสดงถึง

ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยัสุขวทิยามากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร 

37ขอ้เสนอของ37เฟรเดอริค เฮอร์สเบิร์ก, เบอร์นาร์ด มอสเนอร์, และบาร์บารา ชนียเ์ดอร์แมน มี

สาระสําคัญ คือ ผู ้บริหารควรมุ่งเน้นความสําคัญไปท่ีการจัดหาปัจจัยจูงใจท่ีเปิดโอกาสให้

ผูป้ฏิบติังานแต่ละคนมีความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน  สามารถประสบความสําเร็จและเติบโตข้ึน เพราะ

เป็นปัจจยัอยา่งเดียวกนักบัปัจจยัท่ีสามารถทาํใหบุ้คคลไดบ้รรลุถึงศกัยภาพหรือความตอ้งการในการ

ประจกัษต์น  บุคคลท่ีมีความทะเยอทะยานท่ีจะเติบโตกา้วหนา้ จะมีการตอบสนองทางบวกในเร่ือง

ของผลงาน   ในขณะท่ีการมุ่งเนน้ไปท่ีปัจจยัสุขวทิยาเพือ่จูงใจใหค้นทาํงานนั้นจะไม่เกิดผล  อยา่งไร

ก็ตาม ผูบ้ริหารองค์การจะตอ้งพิจารณาความตอ้งการของบุคคลให้ดี เพราะบุคคลแต่ละคนมีไดท้ั้ง

ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจได้ในเวลาเดียวกนั ภายใตบ้ริบทวฒันธรรมองค์การท่ีแตกต่างกนั 

บุคคลท่ีมีความขดัแยง้หรือคบัขอ้งใจจะไม่สามารถทาํส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้แก่องคก์ารเพราะขาดความพึง

พอใจในงาน  ในขณะท่ีบุคคลท่ีไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการจนเต็ม โดยการบรรลุเป้าหมาย

ของการทาํงานท่ีตนเองตั้งไว ้จะมีความรู้สึกพึงพอใจในการทาํงานและให้ส่ิงท่ีดีท่ีสุดแก่องค์การ  

ดงันั้น การจดัปัจจยัจูงใจท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของบุคคลท่ีมีความตอ้งการแตกต่างกนั จึงเป็น

ทางออกท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

 

แนวคิดของ Johns 

Johns (อา้งถึงใน 3 7พิชิต พิทกัษ์เทพสมบติั และคณะ,2552)ไดก้ล่าววา่ขอ้ดีวิธีการศึกษาโดย

การดูความสัมพนัธ์ของมนุษย ์ซ่ึงเสนอแนะวา่การพิจารณาเอาใจใส่ การตรวจตรางานอยา่งมีความ

เป็นมนุษยแ์ละแสดงถึงความสนใจในความตอ้งการของพนกังานเป็นวธีิการจดัท่ีเป็นประโยชน์ โดย

วิธีการจดัการแบบน้ีจะให้ผลตอบแทนคือผลการปฏิบติังานสูงข้ึน ดงันั้นความสัมพนัธ์ระหว่าง

ระหวา่งมนุษยท่ี์ดีถูกมองวา่เป็นกลยทุธ์ในการจูงใจท่ีดี   โดยความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งพนกังานควร

จะนาํไปสู่ความพึงพอใจในงาน แลว้ตามมาดว้ยผลการปฏิบติังานท่ีสูง เรียกวา่ Satisfaction Causes 

Performance Hypothesis เม่ือไม่นานมาน้ีสมมติฐาน ความพึงพอใจเป็นสาเหตุของผลการปฏิบติังาน 

ซ่ึงบอกกล่าววา่ ผลการปฏิบติังานท่ีสูงนาํไปสู่ความพึงพอใจในงานท่ีสูง 

Johns (อา้งถึงใน 3 7พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ, 25523 7)ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีส่วนสําคญั 

(Key Contributor) ในความพึงพอใจในงานโดยเฉพาะในอเมริกาเหนือคือ งานท่ีทา้ทายในแง่จิตใจ
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ค่าตอบแทนท่ีสูง การเล่ือนชั้นและเพื่อนร่วมงานท่ีเป็นเพื่อนและช่วยเหลือกนักล่าวคือ งานท่ีทา้ทาย

ในแง่ของจิตใจ คืองานท่ีทดสอบพนกังานในแง่ทกัษะและความสามารถและอนุญาตให้พนกังาน

กาํหนดระยะเวลาของงาน ค่าตอบแทนสูงซ่ึงค่าตอบแทนและความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์

ในทางบวก และ การเล่ือนชั้น  โอกาสในการเล่ือนชั้นท่ีมีมากพอเป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีส่วนต่อความ

พึงพอใจในงาน เพราะการเล่ือนชั้นมีส่วนประกอบของค่านิยมจาํนวนหน่ึง ซ่ึงบอกกล่าวถึงความมี

คุณค่าของตวับุคคล ซ่ึงอาจจะเป็นส่ิงของวตัถุ ส่ิงของทางสังคม เช่นการไดรั้บการยอมรับ เป็นตน้ 

แนวคิดของ George and Jones  

George and Jones 3 7(2002 อา้งถึงใน 3 7พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ,2552)ไดก้ล่าวถึง 4 

ปัจจยั คือ 1.บุคลิกภาพ (Personality)  2.ค่านิยม (Values)  3.สถานการณ์ของงาน และ  4.อิทธิพลทาง

สังคม  ดงัภาพท่ี 2.2 

 
 

ภาพที ่2.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน 

ทีม่า George and Jones, 372002 (อา้งถึงใน 37พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ, 2552) 

George and Jones37(2002 อา้งถึงใน 37พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ, 2552) อธิบายวา่ ปัจจยั

เหล่าน้ีต่างก็ มีผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยปัจจยัสาเหตุแต่ละปัจจยัมีลกัษณะดงัน้ี 

1. บุคลิกภาพคือวิธี ท่ีคงทนของบุคคลในเร่ืองความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรม 

บุคลิกภาพมีผลกับความพึงพอใจโดยผ่านความคิด และความรู้สึกว่าเป็นบวกหรือลบต่องาน 

บุคลิกภาพถูกกาํหนดโดยยนี นกัวจิยัพบวา่ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัยนีอธิบายความแตกต่างในความพึงพอใจ

ในงานไดร้้อยละ 30.0 ในตวัอยา่งฝาแฝด ซ่ึงในกรณีน้ีผูจ้ดัการคงทาํอะไรไม่ได ้แต่นัน่ก็หมายความ

วา่ยงัมีท่ีวา่งอีกร้อยละ 70.0 ท่ีผูจ้ดัการจะสามารถมีอิทธิพลท่ีจะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงได ้

2. ค่านิยม  ค่านิยมมีผลกระทบต่อระดบัความพึงพอใจ เพราะวา่มนัสะทอ้นให้เห็นถึงความ

เช่ือมัน่ของพนักงานเก่ียวกบัผลสุดทา้ยท่ีออกมา (Outcome) ซ่ึงงานจะนาํไปสู่ และการประพฤติ

ปฏิบติัในการทาํงาน (ซ่ึงเก่ียวกบัธรรมชาติของงาน) บุคคลท่ีมีค่านิยมในการทาํงานภายในท่ีเขม้แข็ง 

บุคลิกภาพ 

ค่านิยม 

สถานการณ์ของงาน 

อิทธิพลทางสังคม 

ความพึงพอใจในงาน 



19 

 

น่าจะพอใจในงานท่ีน่าสนใจและมีความหมายต่อเขามากกว่าบุคคลท่ีมีค่านิยมภายในท่ีอ่อนแอ 

บุคคลท่ีมีค่านิยมเก่ียวกบังานภายนอกเขม้แข็ง (ซ่ึงเก่ียวกบัผลของงาน) น่าจะพอใจในงานท่ีจ่าย

ค่าตอบแทนดี แต่ซํ้ าซาก มากกวา่บุคคลท่ีมีค่านิยมต่องานอ่อนแอกวา่ 

3. สถานการณ์ของงาน  บางคร้ังแหล่งท่ีสําคญัท่ีสุดน่าจะเป็นสถานการณ์ของงาน งานท่ี

เขาทาํนัน่เองน่าสนใจหรือน่าเบ่ือเพียงไร คนท่ีทาํงานตอ้งปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น เช่น ลูกคา้ ลูกน้อง 

นาย ส่ิงแวดลอ้ม เช่น ระดบัเสียง การมีคนมาก ๆ อุณหภูมิ วิธีท่ีองคก์ารปฏิบติักบัพนกังาน ลูกจา้ง 

เช่น ชัว่โมงในการทาํงาน ความมัน่คงในงาน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อะไรท่ีเก่ียวกบังานกบั

องคก์ารท่ีจา้งงาน เป็นส่วนของสถานการณ์ของงาน สามารถมีผลต่อความพึงพอใจในงาน คนส่วน

ใหญ่ยอ่มจะพึงพอใจมากยิง่ข้ึนกบังานท่ีจ่ายค่าตอบแทนดี มีความมัน่คงมากกวา่ท่ีเป็นตรงกนัขา้ม 

4. อิทธิพลทางสังคม  คืออิทธิพลซ่ึงบุคคลหรือกลุ่ม มีต่อทศันคติ และพฤติกรรมของแต่ละ

บุคคล เพื่อนร่วมงาน กลุ่มท่ีบุคคลเป็นสมาชิก วฒันธรรมท่ีบุคคลเติบโตมา และอยู่อาศยั ต่างก็มี

ศกัยภาพ ท่ีจะมีผลต่อระดบัความพึงพอใจในงาน 

 

37แนวคิดของ กรีนเบิร์กและบารอน  

3 7กรีนเบิร์ก และ บารอน (Greenberg and Baron,1990อา้งถึงใน 3 7พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และ

คณะ, 25523 7) ไดศึ้กษาความพีงพอใจ และไม่พึงพอใจในงาน ว่าเป็นผลมาจากเง่ือนไข หรือ ปัจจยั 

เดียวกนั หรือ แตกต่างกนั โดยกรีนเบิร์กและบารอน ไดต่้อยอดความคิดของ เฮอร์สเบิร์ก โดยอธิบาย

ว่า ทฤษฎีสองปัจจยั เสนอว่า ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในงานเกิดจากแหล่งเหตุผลท่ีต่างกนั 

โดยความไม่พึงพอใจในงาน สัมพนัธ์กบัเง่ือนไขอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน เช่น สถานการณ์การ

ทาํงาน ค่าตอบแทน ความมัน่คงในงาน คุณภาพของการควบคุมตรวจตรางาน ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

เป็นตน้ มากกวา่มาจากดว้ยตวังานเองโดยตรง เน่ืองจากปัจจยัเหล่าน้ีป้องกนัปฏิกิริยาทางลบจึงถูก

เรียกว่า ปัจจยัสุขอนามยั แต่ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจมาจากตวังานเองเช่น ลกัษณะงาน 

โอกาสในการไดรั้บการเล่ือนขั้น โอกาสในการเจริญเติบโต จึงเรียกปัจจยัเหล่านั้นความปัจจยัจูงใจ 

ซ่ึง กรีนเบิร์กและบารอน ไดส้นบัสนุนประเด็นดงักล่าว โดยอา้งว่า ความพึงพอใจในงานเกิดข้ึน

ตราบเท่าท่ีผลสุดทา้ยของงาน เช่นรางวลัท่ีบุคคลไดรั้บเท่าเทียมกบัผลสุดทา้ยท่ีตอ้งการ มากเท่าใด 

เขาก็จะพึงพอใจในงานมากเท่านั้น ดงันั้น ส่ิงท่ีนาํไปสู่ความพึงพอใจก็คือ ความห่าง (discrepancy) 

ระหวา่ง ส่ิงท่ีงานมี (has) และส่ิงท่ีบุคคลตอ้งการ (want) ยิ่งมีความห่างมากเท่าใด ความพึงพอใจจะ

ยิง่ลดลงเท่านั้น 
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ทฤษฎีมนุษยท่ี์มีวฒิุภาวะสมบูรณ์ (ชนิดา จิตตรุทธะ, 2560, หนา้ 194 - 196) 

คริส อาร์กิริส, เจ. เอ. ซี. บราวน์ และฟิลิป เซลสนิค 

(Chris Argyris: 1919-2013, J. A. C. Brown: 1911-1965, and Philip Selznick: 1919-2010) 

นักจิตวิทยาองค์การคณะน้ี ได้เสนอแบบจาํลองทางสังคมเก่ียวกับการประจกัษ์ตนของ

มนุษย ์(Self-Actualizing) แทนความเป็นมนุษยท่ี์มีความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ (Rational Man) 

โดยเนน้ความสาํคญัในเร่ืองความตอ้งการของปัจเจกบุคคลและกระบวนการไม่เป็นทางการของกลุ่ม

ต่างๆในองคก์าร  

นกัจิตวทิยากลุ่มน้ี ไดส้นบัสนุนใหค้นท่ีทาํงานในองคก์ารไดพ้ฒันาตนเองข้ึนเป็นมนุษยท่ี์มี

วุฒิภาวะสมบูรณ์ ไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจและแสดงความรับผิดชอบในงานอยา่งเต็มท่ี เพราะ

เช่ือวา่ มนุษยทุ์กคนมีโอกาสเท่ากนัในการพฒันาตวัเองตามขั้นตอนของกระบวนการเติบโตสู่ความ

เป็นผูใ้หญ่  โดยมีสมมติฐานวา่มนุษยทุ์กคนแมว้า่จะมีเหตุผลก็จริง แต่ก็มีขอ้จาํกดับางอยา่งในการใช้

เหตุผล มนุษยจึ์งจาํเป็นตอ้งมีความเขา้ใจตนเองประกอบกบัความมีเหตุผล เพื่อพฒันาตนเองใหดี้ข้ึน 

และนาํไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์มีวุฒิภาวะสมบูรณ์ หรือ การประจกัษต์น ทั้งน้ี องคก์ารจะตอ้งมีความ

เช่ือมัน่พื้นฐานในระบบคุณค่าแบบมนุษยนิ์ยม หรือระบบประชาธิปไตย แทนท่ีจะยึดติดกบัระบบ

ราชการแบบพีระมิด ซ่ึงปิดกั้นการพฒันาและเติบโตของปัจเจกบุคคลในองคก์าร  เพราะองคก์ารบาง

ประเภท และการจดัการในองค์การ เป็นอุปสรรคขดัขวางความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย์ท่ีจะ

แสดงออกถึงความเป็นตวัของตวัเอง และเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานให้สําเร็จ  ดงันั้น บุคคลจะมี

ปฏิกิริยาตอบสนองในทางลบ ดงัน้ี 

1) บุคคลอาจตดัสินใจละทิ้งองคก์าร 

2) บุคคลอาจมุ่งความสาํเร็จมากเกินไป เพื่อใหต้นไดรั้บอิสระมากข้ึน 

3) บุคคลอาจมีพฤติกรรมต่อตา้นท่ีกา้วร้าว หรือใชก้ลไกป้องกนัตวัเองอยา่งอ่ืน 

4) บุคคลเร่ิมเฉ่ือยชา เบ่ืองาน ไม่เขา้มีส่วนร่วมในองคก์าร 

5) บุคคลอาจก่อตั้งกลุ่มไม่เป็นทางการ เพื่อต่อตา้นหรือลงโทษองคก์าร 

6) บุคคลไม่ใส่ใจในความเขม้งวดหรือเง่ือนไขขององคก์าร 

7) บุคคลก่อความกา้วร้าวในรูปแบบอ่ืน ๆ มากข้ึน 

ผูบ้ริหารท่ีใช้วิธีแก้ไขปัญหาปฏิกิริยาตอบสนองทางลบของคนในองค์การ ด้วยการใช้

อาํนาจแบบเผด็จการ หรือควบคุมดว้ยความเขม้งวดมากข้ึน จะยิ่งทาํให้เกิดผลเสียหายต่อการจดัการ

องคก์าร  ทางออกในการลดความขดัแยง้ทั้งหลาย คือ องคก์ารตอ้งหนัมาให้ความสําคญักบัเร่ืองของ

สัมพนัธภาพ (Relationship) ระหวา่งปัจเจกบุคคลกบัองคก์ารใหม้ากข้ึน 
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แนวคิดเร่ืองส่ิงจูงใจ ของ เชสเตอร์ ไอ. บาร์นาร์ด (ชนิดา จิตตรุทธะ, 2560, หนา้ 167-168) 

เชสเตอร์ ไอ. บาร์นาร์ด (Chester I. Barnard, 1886-1961) นาํเสนอผลงานช่ือ The Economy 

of Incentives สรุปวา่ ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งถูกชกันาํให้ร่วมมือกบัองคก์าร มิฉะนั้น จะก่อให้เกิดการ

สลายตวัขององคก์ารหรือนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์ององคก์าร  ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งใช้

กลยุทธ์หลายอย่าง เพื่อชักนําให้เกิดความร่วมมือ เพื่อมองหาและใช้ส่ิงจูงใจทางบวกอย่างมี

วตัถุประสงค ์และเพื่อลดส่ิงจูงใจทางลบ  วธีิการใชส่ิ้งจูงใจ เพื่อจูงใจใหค้นทาํงาน สามารถแบ่งออก

ไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ 

ส่ิงจูงใจเฉพาะ (Specific Inducements) 

1) ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ (Material Inducements)  

2) โอกาสของบุคคลท่ีไม่ใช่วตัถุ (Personal Non-Inducement Opportunities) 

3) เง่ือนไขทางกายภาพท่ีพึงประสงค ์(Desirable Physical Conditions) 

4) การอุดหนุนการทาํความดีท่ีเป็นอุดมคติ (Ideal Benefactions) 

ส่ิงจูงใจทัว่ไป (General Incentives) 

1) ส่ิงท่ีน่าดึงดูดใจท่ีเก่ียวขอ้งกนั (Associational Attractiveness) 

2) การปรับเง่ือนไขให้เหมาะสมกับวิธีการและทศันคติขององค์การ (Adaptation of 

Conditions to Habitual Methods and Attitudes)  

3) โอกาสของการมีส่วนร่วมท่ีขยายเพิ่มมาข้ึน (The Opportunity of Enlarged Participation) 

4) เง่ือนไขของการมีส่วนร่วมในชุมชน (The Condition of Community) 

 

การนําทฤษฎแีละแนวคิดเพือ่มาใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดปัจจัยในการศึกษา 

3 7แนวคิดทฤษฎี ท่ีไดย้กมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ นกัวิชาการไดน้าํเสนอปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจในการทาํงาน ท่ีเหมือนกนัหรือสอดคลอ้งกนัหลายดา้นไดแ้ก่ ความตอ้งการพื้นฐานเก่ียวกบั 

ร่างกาย ความมัน่คงปลอดภยั การไดรั้บการยอมรับจากผูค้นในสังคม การไดรั้บการยกย่องนบัถือ 

ตลอดจนความตอ้งการท่ีจะพิสูจน์ตนหรือประจกัษ์ในตนเอง  ซ่ึงเม่ือผูศึ้กษาได้ทาํการสังเคราะห์

ทฤษฎีและแนวคิดทั้งหมดแลว้ มีความเห็นวา่ ควรนาํ37ทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์(Abraham H. 

Maslow, 1908 – 1970) มาเป็นแกนนาํหลกัในการกาํหนดปัจจยัท่ีจะศึกษา โดยผูศึ้กษาไดน้าํทฤษฎี

ของมาสโลว ์มาจาํแนกเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน รวม 6 ดา้น ดงัน้ี 

1) ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภารกิจงาน 

 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีตอบสนองความตอ้งการลาํดบัท่ี 1 ตามทฤษฎีของมาสโลว ์ กล่าวคือ 

ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการเบ้ืองตน้เพื่อความอยูร่อดของชีวิต
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เช่น ความตอ้งการอาหารนํ้ าอากาศเคร่ืองนุ่งห่มยารักษาโรคท่ีอยู่อาศยัความตอ้งการทางเพศความ

ตอ้งการด้านร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลเม่ือความตอ้งการทั้งหมดของบุคคลยงั

ไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

2) 37ปัจจยัดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน  

37 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีตอบสนอง 3 7ความตอ้งการลาํดบัท่ี 2 ตามทฤษฎีของมาสโลว ์ เป็นความ

ตอ้งการความปลอดภยัหรือความมัน่คง (Safety Needs) ถา้หากความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บ

การตอบสนองตามสมควรแลว้บุคคลจะมีความตอ้งการในขั้นสูงต่อไปคือเป็นความรู้สึกท่ีตอ้งการ

ความปลอดภยัหรือมัน่คงในปัจจุบนัและอนาคตซ่ึงรวมถึงความกา้วหนา้และความอบอุ่นใจ 

3) ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน 

 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีตอบสนองความตอ้งการทางสังคม ลาํดบัท่ี 3 ตามทฤษฎีของมาสโลว ์ 

ซ่ึงระบุวา่ ภายหลงัจากท่ีบุคคลไดรั้บการตอบสนองในสองขั้นแรกดงักล่าวแลว้ก็จะมีความตอ้งการ

ท่ีสูงข้ึนไปอีกคือความตอ้งการความรัก (Love Needs)เป็นความตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วมและไดรั้บการ

ยอมรับความเป็นมิตรและความรักจากบุคคลอ่ืนๆ โดยในส่วนน้ี มุ่งประสงค์จะศึกษาปัจจยัด้าน

ความสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีอยูใ่นระดบัทางสังคมเดียวกนั ซ่ึงก็คือเพื่อนร่วมงานนัน่เอง 

4) ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้งัคบับญัชา และความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน 

เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีตอบสนองความตอ้งการทางสังคม ลาํดบั 3 ตามทฤษฎีของมาสโลว ์ 

เช่นเดียวกบัปัจจยัท่ีผา่นมา คือความตอ้งการความรัก (Love Needs)เป็นความตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วม

และไดรั้บการยอมรับความเป็นมิตรและความรักจากบุคคลอ่ืนๆ โดยในส่วนน้ี มุ่งประสงคจ์ะศึกษา

ปัจจยัด้านความสัมพนัธ์กับบุคคลท่ีอยู่ในระดับทางสังคมท่ีสูงกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา ซ่ึงก็คือ

ผูบ้งัคบับญัชา 

5) ปัจจยัดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในงาน  

 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีตอบสนองความตอ้งการ ลาํดบัท่ี 4 ตามทฤษฎีของมาสโลว ์ คือ ความ

ตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ (Esteem Needs) จากบุคคลอ่ืน ตอ้งการให้คนอ่ืนยกย่องให้

เกียรติเห็นความสําคญัของตนอยากเด่นรวมถึงความสําเร็จความรู้ความสามารถความเป็นอิสระและ

เสรีภาพ 

6) ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของงานท่ีสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูป้ฏิบติังาน 

 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีตอบสนองความตอ้งการ ลาํดบัท่ี 5 ตามทฤษฎีของมาสโลว ์ ซ่ึงระบุวา่

ความตอ้งการความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) เป็นความตอ้งการระดบัสูงสุดของมนุษย์

ส่วนมากเป็นการอยากจะเป็นอยากจะไดต้ามความคิดของตนหรือตอ้งการจะเป็นมากกว่าท่ีตวัเอง

เป็นอยูใ่นขณะน้ี 
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2.5 กรมศุลกากร 

กรมศุลกากร เป็นหน่วยราชการสังกดักระทรวงการคลงั  ซ่ึงก่อตั้งมาเป็นระยะเวลายาวนาน

กว่าร้อยปี   แต่ถ้าตรวจสอบกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการศุลกากรในประเทศไทย ยอ้นหลังไปใน

ประวติัศาสตร์ จะพบว่ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัศุลกากรในประเทศไทย มีมาตั้งแต่ก่อนสมยัสุโขทยั พบ

ไดจ้ากขอ้ความในศิลาจารึกของพอ่ขนุรามคาํแหง เรียกวา่ "จกอบ"  โดยยุคสุโขทยัผูน้าํส่งเสริมให้มี

การคา้ขายอยา่งเสรี เพื่อเป็นปัจจยัในการสร้างความมัง่คัง่ใหแ้ก่รัฐ ในช่วงระยะเวลาหน่ึงกรุงสุโขทยั 

ประกาศยกเวน้การจดัเก็บภาษีอากรแก่ผูม้าคา้ขาย ตามขอ้ความท่ีปรากฏในศิลาจารึกท่ีว่า "เมือง

สุโขทยัน้ีดีในนํ้ ามีปลาในนามีขา้วพ่อเมือง บ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงววัไปคา้ข่ีมา้ไปขาย     

ใครจกัใคร่คา้ชา้งคา้ใครจกัใคร่คา้มา้คา้"  ต่อมาในยุคสมยักรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีหน่วยงานท่ี

ทาํหน้าท่ีจดัเก็บภาษีสําหรับสินคา้ขาเขา้และขาออก เรียกว่า พระคลงัสินคา้ มีสถานท่ีสําหรับการ

จดัเก็บภาษี เรียกวา่ ขนอน มีอตัราคาํนวณเพื่อจดัเก็บภาษีจากระวางบรรทุกสินคา้และจากตวัสินคา้ 

คร้ันเม่ือเขา้สู่ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัว มีการเปิด

ประมูลเพื่อให้ผูท่ี้ชนะการประมูล รับช่วงการจดัเก็บภาษีมาจากรัฐ หรืออาจเทียบไดก้บัการไดรั้บ

สัมปทานจากรัฐในปัจจุบนั โดยในสมยันั้น เราเรียกว่า "ระบบเจา้ภาษีนายอากร" ส่วนสถานท่ีเก็บ

ภาษีเรียกวา่ "โรงภาษี"  ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 4 ประเทศไทยมีการติดต่อคา้ขายกบัต่างประเทศมาก

ข้ึน และประเทศไทยถูกกดดนัจากประเทศมหาอาํนาจในยคุนั้น จนกระทัง่มีการทาํสนธิสัญญาเบาร่ิง

ท่ีเก่ียวกบัการศุลกากร คือ ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมปากเรือ และเปล่ียนมาใชว้ิธีการจดัเก็บภาษี

สินคา้ขาเขา้ ท่ีเรียกวา่ "ภาษีร้อยชกัสาม" ส่วนสินคา้ขาออกใหเ้ก็บตามท่ีระบุในทา้ยสนธิสัญญา เป็น

รายชนิด และไดมี้การตั้งโรงภาษี เรียกวา่ ศุลกสถาน (Customs House) ข้ึนเป็นท่ีทาํการศุลกากร  

การศุลกากรของไทย ท่ีอาจเรียกไดว้่าเป็น “ศุลกากรสมยัใหม่” เร่ิมในปี พ.ศ. 2417  เม่ือ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ทรงก่อตั้ง “หอรัษฎากรพิพฒัน์” เป็น

สํานกังานกลาง ในการรวบรวมรายไดข้องแผน่ดิน งานดา้นการศุลกากรก็อยู่ในการกาํกบัดูแลของ      

หอรัษฎากรพิพฒัน์ ดว้ยเหตุน้ี กรมศุลกากร จึงไดถื้อเอาวนัท่ีก่อตั้งหอรัษฎากรพิพฒัน์ เป็นวนัคลา้ย

วนัท่ีก่อตั้งกรมศุลกากร  และภายหลงัจากนั้น งานดา้นศุลกากรไดเ้จริญเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็วตาม

ความเปล่ียนแปลงของบา้นเมืองและการคา้ของโลก  รัฐบาลจึงไดส้ร้างอาคารแห่งใหม่เป็นท่ีทาํการ

แทนศุลกสถานท่ีมีอยูเ่ดิมในปี พ.ศ. 2497  และเปล่ียนช่ือเป็นกรมศุลกากร อาคารใหม่ตั้งอยู ่เลขท่ี  1 

ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย และยงัคงใชเ้ป็นท่ีทาํการสํานกังานใหญ่ในปัจจุบนั  โดยในช่วงเวลา

ท่ีมีการเปล่ียนช่ือมาเป็นกรมศุลกากรนั้น อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทยมีการเจริญเติบโต

อยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะดา้นการคา้ระหวา่งประเทศกรมศุลกากรจึงมีภารกิจหลกัคือจดัเก็บภาษีอากร

จากของท่ีนาํเขา้มาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรเพื่อนาํไปพฒันาเศรษฐกิจ ของประเทศ 
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ควบคู่ไปกบัการป้องกนัปราบปรามการลกัลอบหนีศุลกากรเพื่อให้การจดัเก็บภาษีอากรเป็นไปตาม

เป้าหมายและเกิดความ เป็นธรรมแก่ผูป้ระกอบการท่ีสุจริต  ช่วงเวลานั้น กรมศุลกากรเป็นหน่วยงาน

ท่ีจดัเก็บรายไดเ้ขา้ประเทศเป็นอนัดบัท่ี 1 ใน 3 กรมจดัเก็บภาษีของกระทรวงการคลงัแต่ในเวลา

ต่อมา เม่ือประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นสมาชิกขององค์การการคา้โลก (World Trade Organization : 

WTO) และเป็นสมาชิกขององคก์ารศุลกากรโลก (World Customs Organization : WCO)  การเก็บ

ภาษีศุลกากรสําหรับการนาํเขา้และส่งออกในอตัราท่ีสูงในอดีต ไดถู้กพิจารณาว่าเป็นอุปสรรคใน

การคา้ขายระหวา่งประเทศ  ดงันั้น WTO และ WCO จึงไดก้าํหนดให้ประเทศสมาชิกลดการจดัเก็บ

ภาษีอากรสาํหรับการนาํเขา้และส่งออกใหน้อ้ยท่ีสุด เพื่อลดอุปสรรคดงักล่าว โดยไดก้าํหนดบทบาท

ของศุลกากรทัว่โลก ให้เปล่ียนมาทาํหน้าท่ีในการอาํนวยความสะดวก (Facilitate) เพื่อส่งเสริม

การค้าขายระหว่างประเทศแทนการจดัเก็บภาษีเป็นหลักแบบเดิม ควบคู่ไปกบัการใช้มาตรการ

ควบคุมทางศุลกากร (Customs Control)  เพื่อรักษาความปลอดภยัให้แก่ห่วงโซ่การขนส่งสินคา้ 

(Supply Chain) ตลอดจนช่วยเสริมการปกป้องสังคม (Social Protection) ให้รอดพน้จากสินคา้ท่ีเป็น

อนัตรายต่อชีวิตและสุขภาพ หรือต่อตา้ยภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อการร้าย (Anti-Terrorism) ดงันั้น 

กรมศุลกากร จึงจาํเป็นตอ้งปรับปรุงและพฒันาหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง ทั้งในเร่ืองของระบบงาน 

การจดัโครงสร้างองค์กร ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั รวมทั้งพฒันาบุคลากรของ

กรมฯ เพื่อใหพ้ร้อมรองรับภารกิจใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัความเจริญกา้วหนา้ทาง

เศรษฐกิจของประเทศและของโลก  

ดว้ยเหตุของความจาํเป็นในการปรับเปล่ียนภารกิจให้สอดคลอ้งกบัแนวทางของ WTO และ 

WCO รวมทั้งแนวนโยบายของรัฐ ในปัจจุบนั กรมศุลกากร จึงไดก้าํหนดวิสัยทศัน์ (Vision) ของ

หน่วยงานวา่กรมศุลกากร จะมุ่งมัน่เป็น “องคก์รท่ีมุ่งมัน่ให้บริการศุลกากรเป็นเลิศเพื่อการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนืของเศรษฐกิจไทยและเช่ือมโยงการคา้โลก”  และมีพนัธกิจ (Mission)  คือ 

1. อาํนวยความสะดวกทางการคา้และส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

2. ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการคา้ระหว่าง

ประเทศ 

3. ปกป้องสังคมใหป้ลอดภยัดว้ยระบบควบคุมทางศุลกากร 

4. จดัเก็บภาษีอยา่งเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

กรมศุลกากร ไดก้าํหนดยทุธศาสตร์ เพื่อผลกัดนัใหห้น่วยงานบรรลุวสิัยทศัน์และพนัธกิจ ดงัน้ี 

1. พฒันากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่ออาํนวยความ

สะดวกทางการคา้ 
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เป้าประสงค์ : เพื่อให้บริการศุลกากรมีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ให้ทันต่อการ

เปล่ียนแปลงการคา้โลก 

2. พฒันามาตรการทางศุลกากรและขอ้มูลการค้าระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้า

ชายแดน และเช่ือมโยงการคา้โลก 

เป้าประสงค์ : เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

3. พฒันาระบบควบคุมทางศุลกากรใหมี้ประสิทธิภาพและเช่ือมโยงกนั 

เป้าประสงค์ : เพื่อใหก้ารตรวจสอบและควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพและสร้างสังคม

ปลอดภยั 

4. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจดัเก็บภาษีโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ : เพื่อให้การจดัเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู ้

เสียภาษี 

5. พฒันาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจดัการองคก์ร 

เป้าประสงค์ : เพื่อให้องค์กรมีคุณภาพ บุคลากรมีความเช่ียวชาญ คุณธรรม และความสุข 

สามารถขบัเคล่ือนกรมศุลกากรใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 

นอกจากน้ี กรมศุลกากร ยงัไดก้าํหนดค่านิยมขององค์กร (Core Value) ให้สอดคลอ้งกบั

แนวนโยบายของรัฐ คือ 

 A : Accountability  ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี 

 I  : Integrity ความซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติังาน 

 S : Service Mind การมีจิตใจในการใหบ้ริการทางศุลกากร 

 

หน่วยงานท่ีสังกดักรมศุลกากร ทั้งท่ีมีสํานักงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ใน

ต่างจงัหวดั มีฐานะเป็นราชการส่วนกลาง ซ่ึงหมายความวา่เป็นหน่วยงานท่ีมีสายการบงัคบับญัชาข้ึน

ตรงกบัอธิบดีกรมศุลกากร ซ่ึงแตกต่างจากหลายหน่วยงานท่ีมีสายการบงัคบับญัชาข้ึนตรงต่อผูว้่า

ราชการจงัหวดัในแต่ละพื้นท่ีตั้ งหน่วยงาน    นอกจากน้ี การพิจารณาจดัตั้งหน่วยงานของกรม

ศุลกากร  มีความแตกต่างจากหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ โดยมิไดจ้ดัตั้งหน่วยงานในทุกจงัหวดั แต่กรม

ศุลกากรจะพิจารณาจดัตั้งหน่วยงานในจุดท่ีจะตอ้งให้บริการทางศุลกากรสําหรับการนาํเขา้และ

ส่งออกสินคา้ รวมทั้งการจดัตั้งหน่วยงานในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบัการอาํนวยความสะดวกหรือช่วย

ส่งเสริมศกัยภาพดา้นการคา้ขายระหวา่งประเทศ    โดยสามารถจดักลุ่มหน่วยงานของกรมศุลกากร 

แยกตามพื้นท่ี ดงัต่อไปน้ี 
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1. หน่วยงานของกรมศุลกากรในพื้นท่ีส่วนกลาง 

ประกอบด้วยหน่วยงานสนับสนุนภายในสํานักงานใหญ่, สํานักงานศุลกากรท่าเรือ

กรุงเทพ, สํานกังานศุลกากรกรุงเทพ, สํานกังานศุลกากรลาดกระบงั, สํานกังานศุลกากรตรวจของ

ผูโ้ดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สํานกังานศุลกากรตรวจสินคา้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สํานกั

สืบสวนและปราบปราม และ สาํนกังานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบงั 

2. หน่วยงานของกรมศุลกากรในพื้นท่ีศุลกากรภาคท่ี 1 

ประกอบดว้ย สาํนกังานศุลกากรภาคท่ี 1, ด่านศุลกากรแม่กลอง, ด่านศุลกากรมาบตาพุด 

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ, ด่านศุลกากรจนัทบุรี, ด่านศุลกากรคลองใหญ่, ด่านศุลกากรสังขละบุรี 

ด่านศุลกากรประจวบคีรีขนัธ์, ด่านศุลกากรเกาะสมุย, ด่านศุลกากรชุมพร ด่านศุลกากรบา้นดอน 

และด่านศุลกากรระนอง 

3. หน่วยงานของกรมศุลกากรในพื้นท่ีศุลกากรภาคท่ี 2 

ประกอบด้วย สํานักงานศุลกากรภาคท่ี 2, ด่านศุลกากรหนองคาย, ด่านศุลกากร

มุกดาหาร, ด่านศุลกากรบึงกาฬ, ด่านศุลการท่าล่ี, ด่านศุลกากรเชียงคาน, ด่านศุลกากรนครพนม 

ด่านศุลกากรช่องจอม, ด่านศุลกากรช่องสะงาํ, ด่านศุลกากรเขมราฐ และด่านศุลกากรช่องเมก็ 

4. หน่วยงานของกรมศุลกากรในพื้นท่ีศุลกากรภาคท่ี 3 

ประกอบด้วย สํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3, ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่, ด่าน

ศุลกากรเชียงดาว, ด่านศุลกากรแม่สาย, ด่านศุลกากรเชียงแสน, ด่านศุลกากรเชียงของ, ด่านศุลกากร

ทุ่งชา้ง, ด่านศุลกากรแม่สอด, ด่านศุลกากรแม่สะเรียง และ ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 

5. หน่วยงานของกรมศุลกากรในพื้นท่ีศุลกากร ภาคท่ี 4 

ประกอบดว้ย สํานกังานศุลกากรภาคท่ี 4, ด่านศุลกากรสงขลา, ด่านศุลกากรสิชล, ด่าน

ศุลกากรนครศรีธรรมราช, ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่, ด่านศุลกากรปาดงัเบซาร์, ด่าน

ศุลกากรสะเดา, ด่านศุลกากรเบตง, ด่านศุลกากรสตูล, ด่านศุลกากรกนัตงั, ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก 

ด่านศุลกากรบา้นประกอบ, ด่านศุลกากรวงัประจนั, ด่านศุลกากรเบตง, ด่านศุลกากรกระบ่ี, ด่าน

ศุลกากรตากใบ, ด่านศุลกากรปัตตานี, ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา, ด่านศุลกากรภูเก็ต และ ด่านศุลกากร  

ท่าอากาศยานภูเก็ต  
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2.6งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้บทวนผลการศึกษาและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั ความพึงพอใจ

ในงาน และประสิทธิภาพมาพอสังเขปดงัต่อไปน้ี 

 

เทพพนม  เมืองแมน  และสวิง  สุวรรณ (2540)  ไดก้ล่าววา่  ความพึงพอใจในงานสัมพนัธ์

กบัความคิดเห็นของคนงานท่ีมีต่องานและผูเ้ป็นนายจา้ง แต่หากจะพูดให้เจาะจงลงไปแลว้ความพึง

พอใจในงานอาจอธิบายไดว้า่เป็นภาวะของความพึงพอใจ หรือภาวะของการมีอารมณ์ในทางบวกท่ี

มีผลเกิดข้ึนต่อเน่ืองจากการประเมินประสบการณ์ในงานของคนคนหน่ึง  อยา่งไรก็ตาม  ความรู้สึก

ชอบงานของคนคนหน่ึงนั้น  จะข้ึนอยู่กับว่างานนั้ นได้ทาํให้บุคคลนั้ นได้รับความต้องการทั้ ง

ทางดา้นร่างกายและจิตใจ  ซ่ึงเป็นส่วนสําคญัท่ีจะทาํให้มีชีวิตอยู่รอดหรือสมบูรณ์มากน้อยเท่าใด

ดว้ย  ส่ิงท่ีขาดหายไประหว่างงานท่ีเสนอให้ทาํกบัส่ิงท่ีคาดหวงัท่ีจะไดรั้บ  เป็นรากฐานแห่งความ

พอใจและความไม่พอใจได ้

 

สร้อยตระกูล  อรรถมานะ (2542)  กล่าววา่  ความพึงพอใจในงาน  หมายถึง  ทศันคติหรือ

ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบโดยเฉพาะของผูป้ฏิบติังานซ่ึงเก่ียวกบังาน 

 

ทัศนีย์  กาญจนไชยนันท์ (2543)  ได้ศึกษาความพอใจในการปฏิบัติงานป้องกันและ

ปราบปรามของเจา้หน้าท่ีศุลกากร  :ศึกษาเฉพาะกรณีสํานกัสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร  

จากผลการศึกษาสรุปไดว้่า เจา้หน้าท่ีศุลกากรสํานักงานสืบสวนและปราบปรามกรมศุลกากร  มี

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานป้องกนัและปราบปรามในระดับสูง และเม่ือเปรียบเทียบปัจจยั

ลกัษณะส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน พบว่า เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพการ

สมรส ระดับตาํแหน่ง ระดับเงินเดือน อายุราชการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานป้องกันและ

ปราบปราม ฝ่าย/ส่วนท่ีสังกดั ไม่ส่งผลทาํใหค้วามพงึพอใจในการปฏิบติังานป้องกนัและปราบปราม

ของเจา้หนา้ท่ีศุลกากรแตกต่างกนั  ส่วนปัจจยัคุณลกัษณะของงานมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามได้แก่ความหลากหลายทักษะ เอกลักษณ์ของงาน 

ความสาํคญัของงาน ความมีอิสระในการทาํงานผลสะทอ้นของงาน 

 

เสาวลกัษณ์ ภูสมสาย (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในงานของขา้ราชการ

พลเรือนและลูกจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการพลเรือน 

ลูกจา้งประจาํ และลูกจา้งชัว่คราวส่วนใหญ่มีความพึงพอในในงานดา้นรวมและดา้นต่าง ๆ ในระดบั
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มากโดยเรียงละดบัจากสูงไปหาตํ่าไดแ้ก่ ลูกจา้งชัว่คราว ขา้ราชการพลเรือนและลูกจา้งประจาํ ซ่ึงไม่

มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

เกียรติชยั ขนัทองชยั (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในงานของขา้ราชการ

ตาํรวจทางหลวงชั้นประทวนกองกาํกบัการ 4 และ 6 กองบงัคบัการตาํรวจทางหลวงผลการวิจยัสรุป

ไดด้งัน้ี 1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่สังกดักองกาํกบัการ 4 กองบงัคบัการตาํรวจทางหลวง (ร้อยละ 

54.90) มียศ ดาบตาํรวจ (ร้อยละ67.60) เป็นผูป้ฏิบติังานในหนา้ท่ีตาํรวจสายตรวจ (ร้อยละ 86.30) มี

อายุอยูใ่นช่วงอายุ 40-49 ปี (ร้อยละ 38.50) มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,000-15,000 บาท (ร้อยละ 52.20) 

การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 73.10) มีประสบการณ์ในการทาํงานอยูใ่นช่วง 20 ปีข้ึนไป (ร้อย

ละ 45.10) มีความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานในระดบัดี (ร้อยละ 66.50) และมีความสัมพนัธ์กบั

ผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 54.40) 2. ขา้ราชการตาํรวจทางหลวงชั้น

ประทวนมีความพึงพอใจในงานโดยภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง (X=3.83 , S.D.=0.61) เม่ือ

พิจารณารายดา้น พบวา่ มีความพึงพอใจดา้นลกัษณะงานอยูใ่นระดบัมาก (X=3.85 , S.D.=0.53) ดา้น

สภาพการทาํงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง (X=3.09 , S.D.=0.64) และดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน 

อยู่ในระดบัปานกลาง (X=3.32 , S.D.=0.90) 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในงาน

ปรากฏว่าตวัแปรอิสระท่ีส่งผลให้ความพึงพอใจในงานแตกต่างกนั ไดแ้ก่ อายุประสบการณ์การ

ทํางาน ระดับการศึกษา ระดับความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและระดับความสัมพันธ์กับ

ผูบ้งัคบับญัชา ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 ยกเวน้ตวัแปรรายไดท่ี้ไม่ส่งผลให้ความพึงพอใจใน

งานแตกต่างกนั ท่ีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

พูนเดช  สุริยะบุตร (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการกรม

ศุลกากร  ซ่ึงผลของการศึกษาพบวา่  ความพึงพอใจของการทาํงานของขา้ราชการกรมศุลกากร โดย

ภาพรวมและรายดา้น  (สภาพการทาํงาน เพื่อนร่วมงาน เงินเดือน และสวสัดิการ การยอมรับ ความ

มัน่คงและความปลอดภยั ภาวะผูน้าํ โอกาสความกา้วหน้า ความรับผิดชอบ ความสําเร็จของงาน ) 

ความพึงพอใจในการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก  และการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของ

ขา้ราชการศุลกากร  เม่ือเทียบกบัเพศ อายุ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส พบว่า 

โดยภาพรวมและรายดา้น ขา้ราชการกรมศุลกากรมีความพึงพอใจในการทาํงานไม่แตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือเทียบตามอายุการปฏิบติังานและสํานกังานศุลกากรภาค  

พบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้น ขา้ราชการกรมศุลกากรมีความพึงพอใจในการทาํงาน แตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จิรพงศ์  ใบทอง (2550)  ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจในงานของอาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจาํหมู่บา้นในอาํเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย  จากการศึกษาพบว่า  ความพึงพอใจในงานของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมู่บ้านนั้นมีความสัมพนัธ์กับปัจจยัในด้านความสําเร็จในการ

ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก  ในดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถืออยูใ่นระดบัมาก  ในดา้นลกัษณะงาน

ท่ีปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก  ในดา้นความรับผิดชอบอยู่ในระดบัมาก  ในดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงานอยูใ่นระดบัมาก  และในดา้นสวสัดิการและผลตอบแทนอยูใ่นระดบัมาก 

 

นงนุช ภทัราคร (2551) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในงานของบุคลากรวิชาชีพอ่ืนของ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผลการวิจยัพบว่า ระดับความพึงพอใจในงานโดย

ภาพรวมบุคลากรวิชาชีพอ่ืนมีความพึงพอใจในในงานอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ

ในงาน เท่ากบั 2.72 และมีความพึงพอใจในระดบัมากในดา้นความสําเร็จของงาน การไดรั้บยอมรับ

นับถือลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความรับผิดชอบ นโยบายและการบริหารงานสัมพันธภาพกับ

ผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงานสภาพแวดลอ้มในการทาํงานและความมัน่คงในงานโดยมีค่าเฉล่ียของ

ความพึงพอใจในงาน เท่ากบั 3.09, 2.69, 2.84, 2.80, 2.82, 2.85 และ 2.57 ตามลาํดบันอกจากน้ีผูต้อบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจในงานในระดบัน้อยในด้านความก้าวหน้าและผลตอบแทนโดยมี

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 2.27 และ 2.42 ตามลาํดบั 

 

 นิโรจน์ เงินพรหม (2551) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของ

ขา้ราชการสายสนบัสนุนและพนกังานในมหาวทิยาลยัฯ ผลการวจิยัระดบัปัจจยัแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนใน

สาํนกังานบริเวณท่ีทาํงานแสดงเป็นค่าเฉล่ียและระดบัความรู้สึกโดยภาพรวมทั้งมหาวิทยาลยั อยูใ่น

ระดบัดีพอใชจ้ากการเปรียบเทียบปัจจยับุคคลกบัความพึงพอใจพบวา่ – เพศชายมีความพึงพอใจสูง

กวา่เพศหญิงในทุกดา้น – บุคลากรท่ีเป็นโสดมีความพึงพอใจสูงสุดและลดลงมาตามลาํดบัคือ สมรส 

หย่า หม้าย -ระดับความพึงพอใจจะลดลงเร่ือยๆ ตามอายุของบุคลากร ในด้านลักษณะงานด้าน

โอกาสความกา้วหนา้ในงาน ผูร่้วมงาน ส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่วนความพึงพอใจดา้นผลตอบแทน 

จะมีค่าสูงข้ึนตามอายุ -บุคลากรท่ีมีประสบการณ์มากข้ึนมีความพึงพอใจในด้านลักษณะงาน

ผลตอบแทนโอกาสความกา้วหนา้ส่ิงอาํนวยความสะดวก มีความพึงพอใจมากข้ึนแต่ผูร่้วมงานและ

ลกัษณะงานมีความพึงพอใจลดลง -จาํนวนสมาชิกในครอบครัวท่ีรับผดิชอบท่ีมากข้ึนส่งผลให้ความ

พึงพอใจในทุกดา้นลดลง – ตาํแหน่งงานทุกประเภทมีความพึงใจในดา้นลกัษณะงานสูงสุด ลดลงมา

ตามลาํดบั คือผูร่้วมงาน ส่ิงอาํนวยความสะดวก ความกา้วหนา้ในงานและพอใจในผลตอบแทนนอ้ย

ท่ีสุด – ตาํแหน่งงานระดับผูบ้ริหารมีความพึงพอใจสูงกว่าหัวหน้างานและระดับปฏิบติัการ
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ตามลาํดบัจากการเปรียบเทียบปัจจยัแวดลอ้มกบัความพึงพอใจ เสียงดงั อุณหภูมิของอากาศฝุ่ นในท่ี

ทาํงาน กล่ินของสารเคมี วตัถุดิบ การถ่ายเทอากาศ และผูร่้วมงานส่งผลต่อความพึงพอใจในทุกดา้น 

 

โศภิษฐ ์อภิชาโต (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัจูงใจและความพึงพอใจ

ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพงังา ผลการศึกษาพบวา่ 1. พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล

พงังา ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาย ุ 36 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.25 สถานภาพสมรส/อยู่

ดว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 55.00 ตาํแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดบั 7 คิดเป็นร้อยละ 63.12 มีรายไดต่้อ

เดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.13 มี ระยะเวลาในการทาํงาน 11 – 15 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 26.88 2. พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพงังา มีปัจจยัจูงใจในการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า มีการจูงใจในการทํางานอยู่ในระดับมากในด้านความต้องการ 

ความสัมพนัธ์ดา้นความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้และดา้นความตอ้งการในการอยูร่อด 3. พยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลพงังา มีปัญหาจากการประกอบอาชีพโดยรวม อยู่ใน ระดบัมาก 4. พยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลพงังา มีความพึงพอใจในงานโดยรวม อยู่ในระดบั พึงพอใจ ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา่ 1. ปัจจยัจูงใจในการทาํงานโดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการในการ

อยู่รอด ดา้นความตอ้งการความสัมพนัธ์ ดา้นความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้มีความสัมพนัธ์กบั

ความ พึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพงังาอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกนั 2. ปัญหาจากการประกอบอาชีพโดยรวม

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในงาน ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพงังาอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 โดยมีความสัมพนัธ์ใน ระดบัปานกลางในทิศทางตรงขา้มกนั 

 

นทัธ์เวโรจน์  บูชาพฒัน์  (2553)  ไดศึ้กษาความพึงพอใจในงานของบุคลากรของสํานกังาน

ปศุสัตว ์ จงัหวดัยโสธร  จากการศึกษาพบวา่  บุคลากรของสํานกังานปศุสัตวจ์งัหวดัยโสธร  มีความ

พึงพอใจในงาน โดยภาพรวมในระดบัมาก   เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานจาํแนก

ตามตาํแหน่งพบวา่บุคลากรท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานต่างกนัท่ีระดบั

นยัสําคญั 0.05  ในดา้นปัจจยัคํ้าจุน้  ส่วนด้านปัจจยัจูงใจไม่แตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบความพึง

พอใจในการปฏิบติังานจาํแนกตามพื้นท่ีพบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ีต่างกนั มีความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ทั้ งด้านปัจจยัคํ้ าจุนและปัจจยัจูงใน ส่วนปัญหาอุปสรรคได้แก่ 

เงินเดือนนอ้ยไม่สัมพนัธ์กบัค่าครองชีพ และไม่มีการจดัสรรเงินประจาํตาํแหน่งอยา่งเหมาะสม บาง

หน่วยไม่มีท่ีทาํการของตนเอง บุคลากรขาดทกัษะจาํเป็น และขาดการประสานงานกบัหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง  ดงันั้นจึงความปรับปรุงอตัราเงินเดือน ความจดัสรรเงินประจาํตาํแหน่งให้ทัว่ถึง และ
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ความจดัสรรงบประมาณกับงานให้เหมาะสมกันแต่ละพื้นท่ี ควรมีการประเมินสมรรถนะของ

บุคลากร โดยการจดัอบรมทกัษะท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัทศันศึกษาเพื่อเพิ่มประสบการณ์ นอกจากนั้น

ควรมีการส่งเสริมประสิทธิภาพในการประสานงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนเพื่อสร้างประสิทธิภาพใน

การดาํเนินงาน 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิในการศึกษา 

 

 การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการกรมศุลกากร 1” มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของขา้ราชการกรมศุลกากร และเพื่อ

เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและยกระดบัความพึงพอใจของขา้ราชการกรมศุลกากรให้สูงข้ึน

การศึกษาน้ีใช้การใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaires) ซ่ึงใช้ความรู้ท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมเป็นแนวทางในการสร้างคําถามใน

แบบสอบถามซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะนาํมาวิเคราะห์และสรุปผลตามประเด็นคาํถามในการศึกษา โดยมีวิธี

การศึกษาเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง       

 3.2 กาํหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา      

 3.3 กาํหนดวธีิการรวบรวมขอ้มูล       

 3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล       

 

3.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ศึกษาคร้ังน้ี  คือ ขา้ราชการกรมศุลกากร ทัว่ประเทศ จาก 5 พื้นท่ี จาํนวน

4,706 คน ผูศึ้กษาทาํการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1970 : 

580-581) ดงัน้ี 

   n       =         
2

Ne+1

N
 

 เม่ือ   n  =          ขนาดของตวัอยา่งประชากร 

    N  =  ขนาดของประชากร 

    e2  =   ความคลาดเคล่ือนเน่ืองจากการสุ่มเท่าท่ีจะยอมรับได ้0.05 

คิดเป็นตวัอยา่งท่ีเก็บ จาํนวน 400 คน โดยทาํการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย ตามสัดส่วนของประชากรใน 

5 พื้นท่ี ดงัน้ี 

พื้นท่ีส่วนกลาง ประชากร จาํนวน 3,202 คน จดัเก็บตวัอยา่ง จาํนวน 272 คน 

พื้นท่ีศุลกากรภาคท่ี 1 ประชากร จาํนวน 340 คน จดัเก็บตวัอยา่ง จาํนวน 29 คน 

พื้นท่ีศุลกากรภาคท่ี 2 ประชากร จาํนวน 290 คน จดัเก็บตวัอยา่ง จาํนวน 25 คน 

พื้นท่ีศุลกากรภาคท่ี 3 ประชากร จาํนวน 333 คน จดัเก็บตวัอยา่ง จาํนวน 28 คน 
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พื้นท่ีศุลกากรภาคท่ี 4 ประชากร จาํนวน 546 คน จดัเก็บตวัอยา่ง จาํนวน 46 คน 

3.2 กาํหนดเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามแบบมี

โครงสร้างซ่ึงผูว้จิยัมีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือการวจิยัดงัน้ี 

 3.2.1 การศึกษาจากเอกสาร ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้จากหนงัสือ วารสารทาง

วิชาการ วิทยานิพนธ์ รายงาน การวิจยั ระเบียบ กฎหมายฯลฯ เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการกาํหนด

ขอบเขตการศึกษาและการประกอบการสร้างแบบสอบถาม 

 3.2.2 การศึกษาภาคสนาม โดยการใช้แบบสอบถาม(Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือใน

การศึกษา จาํนวน 1 ชุด เป็นแบบสอบถามแบบผสม คือแบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed-ended 

Questionnaires) และแบบสอบถามแบบปลายปิด (Open-ended Questionnaires) โดยโครงสร้างของ

แบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถาม 4 ส่วน คือ 

ส่วนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 6 ขอ้ 

 ส่วนที ่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อ1ความพึงพอใจในการทาํงาน

ของขา้ราชการกรมศุลกากร1ไดแ้ก่ 

   2.1 คุณลกัษณะของงานท่ีสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูป้ฏิบติังาน 

   2.2 โอกาสความกา้วหนา้ในงาน 

   2.3 ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภารกิจงาน 

   2.4 ความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน 

   2.5 ความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้งัคบับญัชา 

   2.6 ความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน 

แบบสอบถามในส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามปลายปิด จาํนวน 18 ขอ้ ผูว้ิจยัได้ใช้มาตราวดัแบบประเมินค่า 

(Rating Scale)มีความหมายของแบบสอบถาม  ดงัน้ี 

  1 หมายความวา่ นอ้ยท่ีสุด 

  2 หมายความวา่ นอ้ย 

  3 หมายความวา่ ปานกลาง 

  4 หมายความวา่ มาก 

  5 หมายความวา่ มากท่ีสุด 
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และมีการแปลผลของแบบสอบถามดงัน้ี 

  1.00-1.50 หมายความวา่ ระดบันอ้ยท่ีสุด 

  1.51-2.50 หมายความวา่ ระดบันอ้ย 

  2.51-3.50 หมายความวา่ ระดบัปานกลาง 

  3.51-4.50 หมายความวา่ ระดบัมาก 

  4.51-5.00 หมายความวา่ ระดบัมากท่ีสุด 

ส่วนที ่3 เป็นขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เป็นคาํถามปลายเปิด 

 3.2.3 การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity)  และการหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัได้

นาํแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแลว้ตามคาํแนะนําอาจารยข์องท่ีปรึกษาเป็นผูต้รวจสอบ และให้

คาํแนะนาํในการออกแบบสอบถาม พร้อมทั้งไดแ้กไ้ขให้ถูกตอ้ง และนาํแบบสอบถามดงักล่าวไป

ทดสอบ (Pre-test) กบักลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนักบักลุ่มตวัอย่าง คือ เจา้หนา้ท่ีกรมสรรพสามิต 

กระทรวงการคลงั จาํนวน 30 ชุด   ณ  ระดบัค่านัยสําคญัทางสถิติท่ี  0.05  และนาํมาหาค่าความ

เช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability Statistics) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) 

ตามวธีิการของครอนบคั (Cronbach,1990:204)  

 

   α    =          K                 1 - ∑Si2 

         K – 1    St2 

   α    =     ค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือถือได ้

   Si2   =     ความแปรปรวนของคะแนน 

   K    =    จาํนวนขอ้ทั้งหมด 

   St2  =    ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

โดยในการทดสอบคร้ังน้ีคาํนวณได้ค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม

เท่ากบั 0.75 ซ่ึงเป็นค่าความน่าเช่ือถือในระดบัสูง และอยูใ่นขอบเขตท่ียอมรับได ้

 

3.3 กาํหนดวธีิการรวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีอาศยักระบวนการและวิธีการของการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative) โดย

ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงใชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมเป็นแนวทางในการ

สร้างคาํถามในแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนในการดาํเนินการ ดงัน้ี 
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  3.3.1 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาทาํการเก็บขอ้มูล โดยการแจกแบบถามดว้ยตวัเอง

ใหแ้ก่หน่วยงานของกรมศุลกากรในพื้นท่ีส่วนกลาง และพื้นท่ีศุลกากรภาคท่ี 1–4  เน่ืองจากผูศึ้กษามี

ภารกิจหน้าท่ีท่ีจะตอ้งเดินทางไปปฏิบติังานในพื้นท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานสังกัดกรม

ศุลกากรทั่วประเทศ ในช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาทั้ งน้ี ผูศึ้กษาได้ขอความร่วมมือจากฝ่าย

บริหารงานทัว่ไป หรือ เจา้หนา้ท่ีศุลกากรซ่ึงผูศึ้กษามีความรู้จกัคุน้เคยของทุกหน่วยงานภายในกรม

ศุลกากร ในการประสานงานกบัทุกฝ่ายในการแจกและขอรับคืนแบบสอบถาม ซ่ึงมีขอ้ดีคือสามารถ

อธิบายและเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนไดอ้ยา่งรวดเร็วตลอดจนแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการตอบ

แบบสอบถามได ้

 3.3.2 ในกรณีท่ีพนกังานติดภารกิจไม่สะดวกในการตอบแบบสอบถาม ผูศึ้กษาขอความ

ร่วมมือไปยงัหัวหน้าหน่วยงานของศุลกากรแต่ละพื้นท่ี  เพื่อท่ีจะขออนุญาตให้พนกังานช่วยตอบ

แบบ สอบถาม  และนดัเวลาในการรับแบบสอบถามคืนในภายหลงั  

 3.3.3 นาํแบบสอบถามฯ  ท่ีไดรั้บกลบัคืนมา มาตรวจสอบความครบถ้วน ลงรหัส และ

บนัทึกขอ้มูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสังคมศาสตร์ต่อไป 

 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามจะนํามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สังคมศาสตร์นาํเสนอผลการศึกษาในรูปคาํบรรยายประกอบตาราง โดยท่ีขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นขอ้มูล

ท่ีมีระดบัการวดั แบ่งเป็นระดบัมากท่ีสุด มาก  ปานกลาง น้อย และ น้อยท่ีสุด และมีประเภทของ

ขอ้มูลเป็นมาตรวดัเรียงลาํดบั (Ordinal Scale)  โดยมีขั้นตอนการวเิคราะห์ดงัน้ี 

3.4.1  การรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นของขา้ราชการกรมศุลกากรเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจในการทาํงานดา้นต่าง ๆ รวม 6 ดา้น คือ   

1) ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภารกิจงาน  

2) ความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน    

   3) ความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน  

   4) ความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้งัคบับญัชา   

   5) โอกาสความกา้วหนา้ในงาน 

6) คุณลกัษณะของงานท่ีสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูป้ฏิบติังาน 
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 3.4.2 แนวทางการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ผูศึ้กษาจะทาํการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน เรียงตามลาํดบัขั้น

ความตอ้งการ จาํนวน 5 ขั้น ท่ีระบุไวใ้นทฤษฎีของมาสโลว ์(Abraham H. Maslow, 1908-1970)  ไดแ้ก่ 

1) ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภารกิจงาน จดัเป็นความตอ้งการทางร่างกาย 

(Physiological Needs) เป็นความตอ้งการเบ้ืองตน้ หรือเรียกวา่ แรงขบัดนัทางกายภาพ หมายถึงความ

ตอ้งการส่ิงต่างๆเพื่อความสมดุลใหค้นสามารถดาํรงชีวติอยูไ่ด ้

2) ปัจจยัดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน จดัเป็นความตอ้งการลาํดบัท่ี 2 ความ

ตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) โดยถ้าหากความตอ้งการทางด้านร่างกายได้รับการ

ตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจแลว้ มนุษยจ์ะเกิดความตอ้งการใหม่ ซ่ึงกล่าวโดยรวมวา่คือเป็นความรู้สึก

ท่ีตอ้งการความปลอดภยัหรือมัน่คง ในปัจจุบนัและอนาคตซ่ึงรวมถึงความกา้วหนา้และความอบอุ่น

ใจ มาสโลวอ์ธิบายว่า ความตอ้งการขั้นน้ี เป็นกลไกแสวงหาความปลอดภยัของร่างกาย (Safety-

Seeking Mechanism) ในส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย ท่ีมีความพยายามใช้ศกัยภาพและความคิดในการหา

เคร่ืองมือและหนทางให้ตวัเองเกิดมัน่คงปลอดภยั มนุษยจ์ะเช่ือมโยงตวัเองเขา้กบั กฎ ขอ้บงัคบั 

ขั้นตอนพิธีการต่าง ๆ จนกระทัง่มัน่ใจวา่ตนเองสามารถพร้อมรับสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนได ้ 

3) ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงานเป็นความตอ้งการในลาํดบัท่ี 3 หรือ

ความตอ้งการความรัก (Love Needs) ซ่ึงภายหลงัจากท่ีบุคคลไดรั้บการตอบสนองในดา้นกายภาพ

และความปลอดภยั จนเป็นท่ีพอใจแลว้คนก็จะมีความตอ้งการท่ีสูงข้ึนไปอีกคือความตอ้งการความ

รัก การเป็นท่ีรักใคร่ ความผกูพนั ความตอ้งการเป็นเจา้ของ เป็นความตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วมในสังคม

และไดรั้บการยอมรับความเป็นมิตรและความรักจากบุคคลอ่ืน ๆ หรืออาจเรียกไดว้า่ความตอ้งการน้ี 

จะมีศูนยก์ลางใหม่คือท่ีตวัคนเอง คนจะพยายามฝ่าฟันให้บรรลุเป้าหมายน้ี มาสโลว ์เน้นว่าความ

ตอ้งการความรักไม่เหมือนความตอ้งการทางเพศ ความตอ้งการทางเพศจดัอยู่ในลาํดบัขั้นความ

ตอ้งการทางกายภาพ และเนน้ว่า ความตอ้งการความรักของคน เก่ียวขอ้งกบั 2 ส่ิง คือ การให้ความ

รัก และการไดรั้บความรัก 

4) ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้งัคบับญัชา จดัเป็นความตอ้งการในลาํดบัท่ี 3 

หรือความตอ้งการความรัก (Love Needs) เช่นเดียวกนั ซ่ึงภายหลงัจากท่ีบุคคลไดรั้บการตอบสนอง

ในดา้นกายภาพและความปลอดภยั จนเป็นท่ีพอใจแลว้คนก็จะมีความตอ้งการท่ีสูงข้ึนไปอีกคือความ

ตอ้งการความรัก การเป็นท่ีรักใคร่ ความผกูพนั ความตอ้งการเป็นเจา้ของ เป็นความตอ้งการท่ีจะเขา้

ร่วมในสังคมและไดรั้บการยอมรับความเป็นมิตรและความรักจากบุคคลอ่ืน ๆ โดยในกรณีน้ี   ผู ้

ศึกษาได้แยกมิติท่ีเก่ียวข้องกบัผูบ้งัคบับญัชามาทาํการศึกษาวิเคราะห์แยกออกจากมิติของเพื่อน
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ร่วมงาน เพื่อตอ้งการทราบถึงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง ว่ามีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั

หรือไม่ อยา่งไร 

5) ปัจจยัดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในงาน จดัเป็นความตอ้งการลาํดบัท่ี 4 หรือ ความ

ตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ (EsteemNeeds) เป็นความตอ้งการให้คนอ่ืน ยอมรับ ยกยอ่งให้

เกียรติเห็นความสําคญัของตนอยากเด่นรวมถึงความสําเร็จความรู้ความสามารถมาสโลวต์ระหนกัดี

ถึงขอ้ดีและขอ้เสียของความตอ้งการในขั้นน้ี โดยอธิบายวา่ ความพอใจจากการไดรั้บการยกยอ่งนบั

ถือของมนุษย ์จะนาํไปสู่ความเช่ือมัน่ในตวัเอง ซ่ึงเป็นความรู้สึกว่าตนเองมีค่า มีความเขม้แข็ง มี

ความสามารถ และอาจเป็นความรู้สึกท่ีจาํเป็นในการมีชีวิตอยู ่ แต่การกีดขวางความตอ้งการเหล่าน้ี 

อาจนาํไปสู่การหมดกาํลงัใจในขั้นรุนแรงจนกระทัง่ทาํให้คนเป็นโรคประสาท หรือไม่อยากมีชีวิต

อยูอี่กต่อไป 

6) ปัจจยัด้านคุณลกัษณะของงานท่ีสอดคล้องกบัความคาดหวงัของผูป้ฏิบติังาน 

จดัเป็นความตอ้งการลาํดบัท่ี 5 หรือ ความตอ้งการความสําเร็จในชีวิต (Self -Actualization Needs) เป็น

ความต้องการระดับสูงสุดของมนุษย์ เพราะถึงแม้ว่าความต้องการ 4 ขั้น ของมนุษย์ ได้รับการ

ตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจแล้ว แต่มนุษยก์็อาจยงัมีความกระวนกระวายต่างๆ ส่วนมากเป็นการ

อยากจะเป็นอยากจะไดต้ามความคิดของตนหรือตอ้งการจะเป็นมากกว่าท่ีตวัเองเป็นอยู่ในขณะน้ี 

นอกเสียจากวา่ คน ๆ นั้น จะไดท้าํส่ิงท่ีคิดวา่เหมาะสมกบัตนเองแลว้  มาสโลวเ์สนอวา่ นกัดนตรีท่ี

กาํลงัเล่นเพลง ศิลปินท่ีกาํลงัเขียนรูปภาพหรือบทกวี  ลว้นมีความสุขเม่ือไดท้าํในส่ิงท่ีตนเองตอ้งทาํ

และสามารถทาํได ้ ความตอ้งการน้ี อาจเรียกไดว้า่ เป็นการประจกัษต์นเอง ปรารถนาท่ีจะเติมเต็ม

ตวัเองในส่ิงท่ีคนคนนั้นมีความสามารถหรือศกัยภาพเฉพาะ หรือหมายถึงการท่ีบุคคลได้คน้พบ

ตนเองและมีความเป็นตวัของตวัเองมากข้ึน จนกระทัง่กลายเป็นทุกส่ิงท่ีมนุษยค์นหน่ึงจะสามารถ

เป็นได ้ซ่ึงแต่ละคนอาจมีความปรารถนาแตกต่างกนัไป บางคนอาจตอ้งการเป็นนกักีฬาท่ีมีช่ือเสียง 

บางคนอาจตอ้งการเป็นนกัคิดนกัประดิษฐท่ี์สร้างสรรคผ์ลงานใหม่ๆ  มาสโลวม์องวา่ มนุษยท่ี์ไดรั้บ

การตอบสนองความตอ้งการทั้ง 4 ขั้นแลว้ จะสามารถสร้างผลงานท่ีสมบูรณ์เต็มท่ี และมีสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตท่ีดี   

  

3.4.3 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยสถิติดงัต่อไปน้ี ค่าความถ่ี (Frequency) คือ จาํนวนค่าท่ี

ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

 



38 

 

1) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ค่าเฉล่ียเลขคณิต  (    ) ค่าเฉล่ียเลขคณิตเป็นค่ากลาง 

หรือเป็นตวัแทนของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุด เพราะเป็นค่าท่ีไม่เอนเอียง, เป็นค่าท่ีมีความคงเส้นคงวา, เป็น

ค่าท่ีมีความแปรปรวนตํ่าท่ีสุด และ เป็นค่าท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (standard deviation หรือ SD) เพื่อหาค่าการกระจายตวั

ของขอ้มูลท่ีออกหากจากค่าเฉล่ียกลางของขอ้มูล ค่ายิง่มากแสดงวา่มีการแปรปรวนหรือการกระจาย

ของขอ้มูลสูง  

3.4.3 การสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงตอบคาํถามปลายเปิด 

เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปรับปรุง 1ความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการกรมศุลกากร1

ซ่ึงผูศึ้กษานาํมาจดักลุ่มคาํตอบของขอ้เสนอแนะ   



บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 

 การศึกษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการกรมศุลกากร” มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบั0ความพึงพอใจของขา้ราชการกรมศุลกากร0ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

ความพึงพอใจของขา้ราชการกรมศุลกากร และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและยกระดบั

ความพึงพอใจของขา้ราชการกรมศุลกากรให้สูงข้ึนการศึกษาน้ีใชว้ิธีศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการกรมศุลกากร ทัว่ประเทศ จาํนวน 400 คน ด้วย

แบบสอบถาม ผลการศึกษาประกอบดว้ย 2 ส่วนดงัน้ี 

4.1ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

4.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของขา้ราชการกรมศุลกากรเก่ียวกบัความพึง

พอใจของตนเอง ตามปัจจยัในดา้นต่าง ๆ รวม 6 ดา้น 

 

4.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากข้อมูลท่ีได้รับจากแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุดท่ีมีความสมบูรณ์ ผูว้ิจ ัยได้นํามา

ประมวลผลและวิเคราะห์ทางสถิติ โดยผลการศึกษาในส่วนของขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างมี

รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่4.1 แสดงจาํนวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาย ุ

รายละเอยีด จํานวน ร้อยละ 

21-30 87 21.8 

31-40 156 39.0 

41-50 88 22.0 

51-60 69 17.2 

รวม 400 100 

 

จากตารางท่ี 4.1 แสดงการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจาํนวน

มากท่ีสุด มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 156  คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีจาํนวน

รองลงมา คือ อายุระหวา่ง 41-50 ปี จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 อายุระหวา่ง 21-30 ปี จาํนวน 

87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 และ อายุระหวา่ง 51-60 ปี จาํนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2  การท่ี
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ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างมีอายุระหว่าง 31-40 ปี  เน่ืองจากในปัจจุบนัขา้ราชการส่วนใหญ่ของกรม

ศุลกากรมีอายุในระหว่าง 31-40 ปีซ่ึงเป็นไปตามโครงสร้างอตัรากาํลงัของกรมศุลกากร(สํานัก

บริหารและทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร, 2557) 

 

ตารางที ่4.2 แสดงจาํนวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระดบัการศึกษา 

รายละเอยีด จํานวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 33 8.25 

ปริญญาตรี 246 61.5 

สูงกวา่ปริญญาตรี 121 30.25 

รวม 400 100 

 

 จากตารางท่ี 4.2 แสดงการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามระดบั

การศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5  

ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจาํนวนรองลงมา คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน  

121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรีจาํนวน 33 คน คิด

เป็นร้อยละ 8.25  ซ่ึงการท่ีส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี เน่ืองจากประเภทตาํแหน่งในการ

รับเขา้เป็นขา้ราชการของกรมศุลกากรส่วนใหญ่กาํหนดใหมี้วฒิุการศึกษาในระดบัปริญญาตรีข้ึนไป

ทาํใหข้า้ราชการกรมศุลกากรส่วนใหญ่มีวฒิุการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

 

ตารางที ่4.3 แสดงจาํนวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามสถานภาพ 

รายละเอยีด จํานวน ร้อยละ 

โสด 178 44.5 

สมรส / หยา่ / หมา้ย 222 55.5 

รวม 400 100.00 

  

จากตารางท่ี 4.3 แสดงการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามสถานภาพสมรส  

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีสถานภาพ สมรส หย่า หรือหมา้ย จาํนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 ส่วน

รองลงมาคือ มีสถานโสด จาํนวน 178  คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 การท่ีกลุ่มตวัอย่างมีสถานภาพ

สมรส  หยา่ หรือ หมา้ย เป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งมีอายุตั้งแต่ 31 ปีข้ึนไปเป็นส่วนใหญ่ 

 



 41 

ซ่ึงเป็นช่วงอายท่ีุประชากรส่วนใหญ่ทาํงานมาระยะหน่ึงแลว้และมีความตอ้งการสร้างครอบครัวจึง

มีสถานภาพสมรสเป็นส่วนใหญ่ 

 

ตารางที ่4.4 แสดงจาํนวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระยะเวลาปฏิบติังาน 

 

รายละเอยีด จํานวน ร้อยละ 

0-5 ปี 145 36.2 

5 ปีข้ึนไป 255 63.8 

รวม 400 100.00 

 

 จากตารางท่ี 4.4 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจาํแนกตาม

ระยะเวลาการปฏิบติังาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระยะเวลาปฏิบติังานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป จาํนวน 255  คน 

คิดเป็นร้อยละ 63.8  ส่วนรองลงมา คือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังานตั้งแต่ 0-5 ปี จาํนวน 

145  คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 การท่ีส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบติังานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไปเป็นส่วนใหญ่ 

เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างมีอายุตั้ งแต่ 31 ปีข้ึนไปเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นช่วงอายุท่ีมีระยะเวลาการ

ปฏิบติังานในกรมศุลกากรมากกว่า 5 ปีข้ึนไปเน่ืองจากกรมศุลกากรเป็นหน่วยราชการ ขา้ราชการ

ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและเร่ิมชีวิตราชการในห้วงอายุ 25 ปี  (สํานักบริหาร

ทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร, 2557) 

 

ตารางที ่4.5 แสดงจาํนวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ี 

 

รายละเอยีด จํานวน ร้อยละ 

ปฏิบติังาน/ปฏิบติัการ 187 46.8 

ชาํนาญงาน/ชาํนาญการ 183 45.8 

สูงกวา่ชาํนาญงาน 30 7.5 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.5 แสดงการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามตาํแหน่งหน้าท่ี 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีตาํแหน่งหน้าท่ีระดบัปฏิบติังาน/ปฏิบติัการ จาํนวน 187  คน คิดเป็นร้อยละ 

46.8  รองลงมา คือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีตาํแหน่งระดบัชาํนาญงาน/ชาํนาญการ  จาํนวน 183  คน คิดเป็น
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ร้อยละ 45.8 และมีตาํแหน่งสูงกวา่ระดบัชาํนาญงาน/ชาํนาญการ จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 

การท่ีส่วนใหญ่มีตาํแหน่งหนา้ท่ีปฏิบติังาน/ปฏิบติัการ เน่ืองจาก ขา้ราชการกรมศุลกากรส่วนใหญ่

อยู่ในระดับปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ ทําให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีตําแหน่งหน้าท่ีในระดับ

ปฏิบติังาน/ปฏิบติัการ สอดคล้องกับโครงสร้างอตัรากาํลังของกรมศุลกากร (สํานักบริหาร

ทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร, 2557) 

 

ตารางที ่4.6 แสดงจาํนวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามลกัษณะงาน 

 

รายละเอยีด จํานวน ร้อยละ 

งานดา้นการใหบ้ริการทางศุลกากร 211 52.8 

งานดา้นการควบคุมทางศุลกากร      189 47.2 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.6 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามลักษณะงาน

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีลกัษณะงานดา้นการให้บริการทางศุลกากร จาํนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.8  มีลกัษณะงานดา้นการควบคุมทางศุลกากร  จาํนวน 189  คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 การท่ีส่วน

ใหญ่มีลกัษณะงานด้านการให้บริการทางศุลกากร เน่ืองจาก ข้าราชการกรมศุลกากรส่วนใหญ่

ปฏิบติังานอยู่ในสายงานด้านการให้บริการทางศุลกากร  เพื่อเน้นการอาํนวยความสะดวกแก่

ประชาชนเป็นหลกั (สาํนกับริหารและทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร, 2557) 

 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของข้าราชการกรมศุลกากรเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึง

พอใจในการทาํงาน 

จากข้อมูลท่ีได้รับจากแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุดท่ีมีความสมบูรณ์ ผูศึ้กษาได้นํามา

ประมวลผลและวเิคราะห์ทางสถิติ โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

 

 4.2.1 ผลการวเิคราะห์ทางสถิติในภาพรวม 

 ผูศึ้กษาไดน้าํผลการวเิคราะห์ในภาพรวมมานาํเสนอตามตารางท่ี 4.7 ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 4.7 แสดงผลการวิเคราะห์ทางสถิติของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ

ของขา้ราชการกรมศุลกากร รวม 6 ดา้น 

ปัจจัยด้าน 

ระดับความคิดเห็น  

ค่าเฉลีย่ แปรผล S.D. 

1. ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภารกิจงาน 3.98 มาก 0.83 

2. ความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน 4.33 มาก 0.85 

3. ความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน 4.30 มาก 0.84 

4. ความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้งัคบับญัชา 4.00 มาก 0.87 

5. โอกาสความกา้วหนา้ในงาน 3.55 มาก 0.93 

6. คุณลกัษณะของงานท่ีสอดคลอ้งกบัความ

คาดหวงัของผูป้ฏิบติังาน 
4.20 มาก 0.87 

รวม 4.06   

 

 4.2.2 ผลการวเิคราะห์ทางสถิติแยกตามดา้นต่าง ๆ 

 1) ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภารกิจงาน 

 จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุดท่ีมีความสมบูรณ์ ผูศึ้กษาไดน้าํ

ขอ้มูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ทางสถิติ ในด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภารกิจงานโดยมี

รายละเอียดแยกตามประเด็นยอ่ย จาํนวน 3 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.8 แสดงผลการวิเคราะห์ทางสถิติของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจของขา้ราชการกรมศุลกากรดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภารกิจงาน 

 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น  

ค่าเฉลีย่ แปรผล S.D. 

1. ท่านคิดวา่หน่วยงานของท่าน กาํหนด ค่าตอบแทน

สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน 

เหมาะสมสอดคลอ้งกบั ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 

และ ตาํแหน่งงานของท่าน 

3.99 มาก 0.81 

2. ท่านคิดว่าผลประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดท่ีท่าน

ได้รับเพียงพอและเหมาะสมกับสภาวะการครองชีพ

ของท่าน 

4.17 มาก 0.79 

3. ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านมีการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงในดา้นการกาํหนดผลประโยชน์ตอบแทน

ใหเ้หมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจอยูเ่สมอ 

3.78 มาก 0.88 

รวม 3.98 มาก 0.83 

 

 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่า ตนเองไดรั้บค่าตอบแทนเหมาะสมกบั

ภารกิจงานท่ีปฏิบติัและมีความพึงพอใจในการทาํงานท่ีค่าเฉล่ีย 3.98 แปรผลไดร้ะดบัมากท่ี ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.83  ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวสอดคล้องกบังานวิจยัของพูนเดช  สุริยะบุตร 

(2549) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการกรมศุลกากร  ซ่ึงพบว่า  เงินเดือน 

และสวสัดิการ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของการทาํงานของขา้ราชการกรมศุลกากร  
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 2) ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน 

 จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุดท่ีมีความสมบูรณ์ ผูศึ้กษาได้

นาํขอ้มูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ทางสถิติ ในด้านความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงานโดยมี

รายละเอียดแยกตามประเด็นยอ่ย จาํนวน 3 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 4.9 แสดงผลการวิเคราะห์ทางสถิติของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจของขา้ราชการกรมศุลกากรดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน 

 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น  

ค่าเฉลีย่ แปรผล S.D. 

1. ท่านคิดว่าตาํแหน่งท่ีท่านปฏิบติังานอยู่มี

ความมัน่คงเพียงพอ 
4.29 มาก 0.79 

2. ท่านคิดว่าลกัษณะของภารกิจงานท่ีท่าน

รับผิดชอบ มีความปลอดภยัต่อสุขภาพ และ 

ชีวติของท่าน ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

4.37 มาก 0.84 

3. ท่านคิดวา่สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ใน

ปัจจุบนั มีความปลอดภยัต่อสุขภาพ และ ชีวิต

ของท่าน ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

4.33 มาก 0.91 

รวม 4.33 มาก 0.85 

 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัความปลอดภยัในการทาํงานมีความพึงพอใจ

ในการทาํงานท่ีค่าเฉล่ีย 4.33 แปรผลไดใ้นระดบัมาก ท่ีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.85 ซ่ึงผลการศึกษา

ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฏีของ Maslow (Abraham H. Maslow, 1908 – 1970) กล่าววา่

บุคคลมีความตอ้งการท่ีมีลกัษณะเป็นลาํดบัขั้นเม่ือความตอ้งการขั้นตํ่าไดรั้บการตอบสนองอย่าง

พอใจแล้วบุคคลจะไม่เกิดความตอ้งการนั้นอีก  โดยความต้องการในความปลอดภยัเป็นความ

ตอ้งการท่ีปราศจากภยัอนัตรายทั้งปวงต่อชีวิตไม่ว่าจะเป็นอุบติัเหตุโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆจึงจะเห็นว่า

หลายองคก์ารจดัโครงการต่างๆไดแ้ก่สวสัดิการในการรักษาพยาบาลประกนัภยัเป็นตน้เช่นเดียวกบั 

ทฤษฎีของ เฮอร์สเบิร์ก (Herzberg)ท่ีอธิบายวา่ ปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors) ซ่ึงเป็นปัจจยัทาํ
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ใหเ้กิดความไม่พึงพอใจในงาน (Job Dissatisfaction) โดยสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มท่ีอยูน่อกเหนือ

งาน (Job Context) ไดแ้ก่  ความมัน่คงในงาน สภาพการทาํงาน  นอกจากน้ีผลการศึกษาดงักล่าว

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนงนุช ภทัราคร (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจในงานของบุคลากร

วิชาชีพอ่ืนของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีผลการวิจยัพบวา่ ความมัน่คงในงาน มี

ผลต่อความพึงพอใจในงาน และการศึกษาของ นิโรจน์ เงินพรหม (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของข้าราชการสายสนับสนุนและพนักงานในมหาวิทยาลัยฯ 

ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัแวดลอ้ม อาทิ ฝุ่ นในท่ีทาํงาน กล่ินของสารเคมี วตัถุดิบ ส่งผลต่อความพึง

พอใจในงาน 

 

 3) ดา้นความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน 

 จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุดท่ีมีความสมบูรณ์ ผูศึ้กษาได้

นาํขอ้มูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ทางสถิติ ในดา้นความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงานโดยมี

รายละเอียดแยกตามประเด็นยอ่ย จาํนวน 3 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่4.10 แสดงผลการวเิคราะห์ทางสถิติของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจของขา้ราชการกรมศุลกากรดา้นความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน 

 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น  

ค่าเฉลีย่ แปรผล S.D. 

1. ท่านและเพื่อนร่วมงานมีความรู้สึกและการ

แสดงออกท่ีดีต่อกนั 
4.31 มาก 0.87 

2. ท่า นและ เพื่ อนร่วม งา นส าม ารถ

ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการ

ปฏิบติังานและสามารถปฏิบติังานร่วมกนัเป็น

ทีมงาน 

4.25 มาก 0.85 

3. ท่านและเพื่อนร่วมงานมีการติดต่อสัมพนัธ์

ท่ีดีต่อกนันอกเหนือ จากการปฏิบติังาน 
4.43 มาก 0.80 

รวม 4.30 มาก 0.84 
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 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่าตนเองมีระดบัความสัมพนัธ์อนัดีกบั

เพื่อนร่วมงานและมีความพึงพอใจในการทาํงานโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.00 แปรผลไดใ้นระดบัมาก ท่ีค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.87 ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Maslow (Abraham H. 

Maslow, 1908 – 1970)กล่าววา่บุคคลมีความตอ้งการท่ีมีลกัษณะเป็นลาํดบัขั้นเม่ือความตอ้งการขั้น

ตํ่าไดรั้บการตอบสนองอย่างพอใจแลว้บุคคลจะไม่เกิดความตอ้งการนั้นอีกแต่บุคคลนั้นจะมีความ

ตอ้งการในลาํดบัขั้นท่ีสูงข้ึนและไม่มีท่ีส้ินสุดโดยมนุษยมี์ความตอ้งการทางสังคม  ซ่ึงเป็นความ

ตอ้งการความรักใคร่และความเป็นเจา้ของเม่ือความตอ้งการขั้นตํ่ากว่าไดรั้บการตอบสนองอย่าง

เพียงพอแล้วโดยเร่ิมมีบทบาทดงันั้นองค์การควรมีสภาพการทาํงานท่ีพนกังานไดป้ฏิสัมพนัธ์กนั

รวมถึงจดักิจกรรมท่ีสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน เช่นเดียวกบัแนวคิด

ของ เฮอร์สเบิร์ก (Herzberg) ท่ีอธิบายวา่ ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในงานและไม่พึงพอใจใน

งานออกเป็น 2 กลุ่มคือปัจจยัจูงใจ (Motivators Factors) และปัจจยัสุขอนามยั โดยปัจจยัจูงใจเป็น

ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน  (Job Satisfaction)  ซ่ึงครอบคลุมถึง การยอมรับ 

(Recognition) จากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา นอกจากน้ีผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของพนูเดช  สุริยะบุตร (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการกรม

ศุลกากร  ซ่ึงพบว่า  การได้รับการยอมรับในสังคมการทาํงาน  เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจของการทาํงานของขา้ราชการกรมศุลกากร และการศึกษาของ จิรพงศ ์ ใบทอง (2550)  ได้

ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในงานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในอาํเภอแม่ลาว จงัหวดั

เชียงราย  จากการศึกษาพบวา่  ความพึงพอใจในงานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นนั้นมี

ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัในด้านความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน เช่นเดียวกบัการศึกษาของ นงนุช   

ภทัราคร (2551) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในงานของบุคลากรวิชาชีพอ่ืนของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความพึงพอใจในงานท่ีพบวา่ สัมพนัธภาพ

กบัผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงานมีผลต่อความพึงพอใจในงาน 3 1และงานวิจยัของ 3 1โศภิษฐ์ อภิชาโต 

(2552) ได้ศึกษาเร่ือง  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัจูงใจและความพึงพอใจในงานของพยาบาล

วชิาชีพโรงพยาบาลพงังา ผลการศึกษาพบวา่ ความตอ้งการความสัมพนัธ์ทางสังคมมีความสัมพนัธ์

กบัความ พึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพงังาอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01 เป็นตน้ 
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 4) ดา้นความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้งัคบับญัชา 

 จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุดท่ีมีความสมบูรณ์ ผูศึ้กษาได้

นาํขอ้มูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ทางสถิติ ในดา้นความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้งัคบับญัชาโดยมี

รายละเอียดแยกตามประเด็นยอ่ย จาํนวน 3 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่4.11 แสดงผลการวเิคราะห์ทางสถิติของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจของขา้ราชการกรมศุลกากรดา้นความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้งัคบับญัชา 

 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น  

ค่าเฉลีย่ แปรผล S.D. 

1. ท่านและผูบ้งัคบับญัชา มีความรู้สึกและการ

แสดงออกท่ีดีต่อกนั 
4.54 มากท่ีสุด 0.92 

2. ท่านขอคาํปรึกษาหารือ จากผูบ้งัคบับญัชา 

เก่ียวกบัการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
3.56 มาก 0.88 

3. ท่านและผูบ้งัคบับญัชามีการติดต่อสัมพนัธ์

ท่ีดีต่อกนันอกเหนือ จากการปฏิบติังาน 
3.89 มาก 0.81 

รวม 4.00 มาก 0.87 

 

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีความ

พึงพอใจในการทาํงานท่ีค่าเฉล่ีย 4.00 แปรผลไดใ้นระดบัมาก ท่ีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.87ซ่ึงผล

การศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เฮอร์สเบิร์ก (Herzberg) ท่ีอธิบายวา่ ปัจจยัท่ีก่อให้เกิด

ความพึงพอใจในงานและไม่พึงพอใจในงานออกเป็น 2 กลุ่มคือปัจจยัจูงใจ (Motivators Factors) 

และปัจจยัสุขอนามยั โดยปัจจยัจูงใจเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน  (Job Satisfaction)  

ซ่ึงครอบคลุมถึง การยอมรับ (Recognition) จากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา นอกจากน้ีผล

การศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพูนเดช  สุริยะบุตร (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจ

ในการทาํงานของขา้ราชการกรมศุลกากร  ซ่ึงพบวา่  การไดรั้บการยอมรับในสังคมการทาํงาน  เป็น

ปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของการทาํงานของขา้ราชการกรมศุลกากร เช่นเดียวกบัการศึกษา

ของ นงนุช ภัทราคร (2551) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในงานของบุคลากรวิชาชีพอ่ืนของ
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความพึงพอใจในงานท่ีพบว่า 

สัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงานมีผลต่อความพึงพอใจในงาน  

 

 5) ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในงาน 

 จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุดท่ีมีความสมบูรณ์ ผูศึ้กษาได้

นาํขอ้มูลมาประมวลผลและวเิคราะห์ทางสถิติ ในดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในงานโดยมีรายละเอียด

แยกตามประเด็นยอ่ย จาํนวน 3 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่4.12 แสดงผลการวเิคราะห์ทางสถิติของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ

ของขา้ราชการกรมศุลกากรดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในงาน 

 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น  

ค่าเฉลีย่ แปรผล S.D. 

1. ท่านไดรั้บโอกาสสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อ ดูงาน 

ฝึกอบรม  ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีท่านปฏิบติั 3.86 มาก 0.94 

2. ท่านไดรั้บโอกาสในการปฏิบติัภารกิจท่ีมีความ

ทา้ทายและแสดงถึงศกัยภาพในการปฏิบติังาน 3.36 
ปาน

กลาง 
0.91 

3. ท่านไดรั้บการพิจารณาผลการปฏิบติังาน และ 

ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ีจาก

ผูบ้งัคบับญัชา 

3.44 
ปาน

กลาง 
0.94 

รวม 3.55 มาก 0.93 

 

 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่าตนเองโอกาสความก้าวหน้าในการ

ทาํงานจึงทาํให้มีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานมีค่าเฉล่ียท่ี 3.55 แปรผลไดใ้นระดบัมาก ท่ีค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.93 จึงวิเคราะห์ไดว้า่ โอกาสความกา้วหนา้มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ

ในงานในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ นิโรจน์ เงินพรหม (2551) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของข้าราชการสายสนับสนุนและพนักงานในมหาวิทยาลัยฯ 
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ผลการวิจยัระดบัปัจจยัแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในสํานกังานบริเวณท่ีทาํงานแสดงเป็นค่าเฉล่ียและระดบั

ความรู้สึกโดยภาพรวมทั้งมหาวทิยาลยั อยูใ่นระดบัดีพอใชจ้ากการเปรียบเทียบปัจจยับุคคลกบัความ

พึงพอใจพบวา่ – เพศชายมีความพึงพอใจสูงกวา่เพศหญิงในทุกดา้น – บุคลากรท่ีเป็นโสดมีความพึง

พอใจสูงสุดและลดลงมาตามลาํดบัคือ สมรส หยา่ หมา้ย –ระดบัความพึงพอใจจะลดลงเร่ือย ๆ ตาม

อายุของบุคลากร ในดา้นลกัษณะงานดา้นโอกาสความกา้วหน้าในงาน ผูร่้วมงาน ส่ิงอาํนวยความ

สะดวก  

 

 6) ดา้นคุณลกัษณะของงานท่ีสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูป้ฏิบติังาน 

 จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุดท่ีมีความสมบูรณ์ ผูศึ้กษาได้

นาํขอ้มูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ทางสถิติ ในด้านคุณลกัษณะของงานท่ีสอดคล้องกบัความ

คาดหวงัของผูป้ฏิบติังาน โดยมีรายละเอียดแยกตามประเด็นยอ่ย จาํนวน 3 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่4.13 แสดงผลการวเิคราะห์ทางสถิติของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ

ของขา้ราชการกรมศุลกากรดา้นคุณลกัษณะของงานท่ีสอดคลอ้งกบัความความหวงัของผูป้ฏิบติังาน 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น  

ค่าเฉลีย่ แปรผล S.D. 

1. ลกัษณะของงานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายมี

ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม รู้

ความสามารถของท่าน 

4.22 มาก 0.86 

2. ลกัษณะของงานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายมี

ระดบัความรับผิดชอบเหมาะสมสอดคลอ้งกบั

ตาํแหน่งงานของท่าน 

4.14 มาก 0.83 

3. ลกัษณะของงานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายมี

ค วา ม ท้า ท า ย  ไ ม่ ซํ้ า ซ า ก  ทํา ใ ห้ท่ า น เ กิ ด

ความรู้สึกสนุกกบัการปฏิบติังาน 

4.23 มาก 0.91 

รวม 4.20 มาก 0.87 
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ผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์ไดว้่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่าคุณลกัษณะของ

งานท่ีปฏิบติังานอยู่มีความสอดคล้องกบัความคาดหวงักบัความพึงพอใจในงานมีค่าเฉล่ียท่ี 4.20 

แปรผลไดว้่าอยู่ในระดบัมาก ท่ีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.87  ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ จิรพงศ์  ใบทอง (2550)  ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในงานของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในอาํเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย  ซ่ึงพบวา่  ความพึงพอใจในงานของ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บ้านนั้ นมีความสัมพนัธ์กับปัจจัยในด้านความสําเร็จในการ

ปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก  และในด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก  และในด้านความ

รับผดิชอบอยูใ่นระดบัมาก และงานวจิยัของ นงนุช ภทัราคร (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจใน

งานของบุคลากรวชิาชีพอ่ืนของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยั

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัมีผลต่อความพึงพอใจในงาน เป็นตน้ 

 

อน่ึง จากการใช้แบบสอบถามในการสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในคร้ังน้ี 

ข้าราชการกรมศุลกากร จํานวน 400 คน ซ่ึงเป็นผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้กรอกข้อมูลลงใน

แบบสอบถาม เฉพาะส่วนท่ี 1 และ 2 แต่มิไดก้รอกขอ้มูลขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ลงใน

แบบฟอร์มส่วนท่ี 3 ของแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นคาํถามปลายเปิดแต่อย่างใด   ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงไม่

สามารถทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการกรมศุลกากร” มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบั0ความพึงพอใจของขา้ราชการกรมศุลกากร0ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

ความพึงพอใจของขา้ราชการกรมศุลกากร และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและยกระดบั

ความพึงพอใจของข้าราชการกรมศุลกากรให้สูงข้ึนการศึกษาน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากขา้ราชการกรมศุลกากร ทัว่ประเทศ จาํนวน 400 คน 

ดว้ยแบบสอบถาม ผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะมีดงัน้ี 

    

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของ

ขา้ราชการกรมศุลกากร และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและยกระดบัความพึงพอใจของ

ขา้ราชการกรมศุลกากรให้สูงข้ึน โดยมีขอบเขตด้านกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

ขา้ราชการกรมศุลกากรทัว่ประเทศ จาํนวน 4,706 คน (ไม่รวมพนกังานราชการ ลูกจา้งประจาํ และ

ลูกจา้งชัว่คราว) ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างในคร้ังน้ี กาํหนดขนาดของตวัอย่างดว้ยการใช้สูตรคาํนวณขนาด

ตวัอยา่งของ Taro Yamane โดยกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ี .05 จากจาํนวนประชากร 4,706 คน 

คิดเป็นตวัอย่างท่ีจะจดัเก็บ จาํนวน 400 คน และแบ่งการจดัเก็บตวัอย่างตามสัดส่วนของประชากร

ใน 5 พื้นท่ี คือ 

พื้นท่ีส่วนกลาง ประชากร จาํนวน 3,202 คน จดัเก็บตวัอยา่ง จาํนวน 272 คน 

พื้นท่ีศุลกากรภาคท่ี 1 ประชากร จาํนวน 340 คน จดัเก็บตวัอยา่ง จาํนวน 29 คน 

พื้นท่ีศุลกากรภาคท่ี 2 ประชากร จาํนวน 290 คน จดัเก็บตวัอยา่ง จาํนวน 25 คน 

พื้นท่ีศุลกากรภาคท่ี 3 ประชากร จาํนวน 333 คน จดัเก็บตวัอยา่ง จาํนวน 28 คน 

พื้นท่ีศุลกากรภาคท่ี 4 ประชากร จาํนวน 546 คน จดัเก็บตวัอยา่ง จาํนวน 46 คน 

 ผูศึ้กษาไดจ้ดัทาํนิยามศพัทใ์นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน

การทาํงานของขา้ราชการกรมศุลกากร ดงัน้ี 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลในทางบวก ชอบเห็นดว้ยประทบัใจภูมิใจยินดี

ในส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตนเอง เม่ือเกิดข้ึนแล้วมีความสุขและลดความเครียดของ

จิตใจและร่างกายได ้
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 ความพึงพอใจในการทาํงาน หมายถึง ความรู้สึกในทางบวกของพนกังานท่ีมีต่องาน และ 

ต่อองคก์ารท่ีสังกดั โดยมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่  ดา้นคุณลกัษณะของงานท่ีสอดคลอ้ง

กบัความคาดหวงัของผูป้ฏิบติังาน ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในงาน ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบั

ภารกิจงาน ดา้นความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้น

ความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน 

ขา้ราชการหมายถึง ขา้ราชการกรมศุลกากร ทุกตาํแหน่งและระดบัชั้น ซ่ึงปฏิบติังานอยู่ท่ี

สาํนกังานศุลกากรและด่านศุลกากรทัว่ประเทศไทย จาํนวน 4,706 คน โดยไม่รวมบุคลากรประเภท

อ่ืน ๆ ของกรมศุลกากร ไดแ้ก่ พนกังานราชการ ลูกจา้งประจาํ และลูกจา้งชัว่คราว  

ค่าตอบแทน หมายถึง เงินเดือน ค่าทาํการล่วงเวลา ค่าธรรมเนียม และสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ 

ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน 

ความมัน่คงปลอดภยั หมายถึง ความมัน่คงในตาํแหน่งงาน ความปลอดภยัในงานทาํงานทั้ง

ต่อชีวติ และสุขภาพ 

ความสัมพนัธ์อนัดี หมายถึง ความรู้สึกและการแสดงออกท่ีดีต่อกนั การติดต่อสัมพนัธ์ท่ีดี

ต่อกนั ทั้งในการทาํงานและนอกเหนือจากการทาํงาน  

โอกาสความกา้วหนา้ในงาน หมายถึง การไดรั้บโอกาสในดา้น การพฒันาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง

กับงาน การปฏิบัติภารกิจท่ีทา้ทายและแสดงถึงศกัยภาพในการทาํงาน และ ความก้าวหน้าใน

ตาํแหน่งหนา้ท่ีจากผูบ้งัคบับญัชา 

คุณลกัษณะของงาน หมายถึง ตาํแหน่งงาน ระดบัความรับผิดชอบของงาน และความทา้

ทายของลกัษณะงาน  

3 1จากการทบทวนทฤษฎี และแนวคิดของนักวิชาการหลายคณะ ผูศึ้กษาพบว่าบรรดา

นกัวิชาการเหล่านั้น ไดน้าํเสนอปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน ซ่ึงมีความเหมือนกนั

หรือมีความสอดคล้องกันหลายด้าน ได้แก่ ความตอ้งการพื้นฐานเก่ียวกับ ร่างกาย ความมัน่คง

ปลอดภัย การได้รับการยอมรับจากผูค้นในสังคม การได้รับการยกย่องนับถือ ตลอดจนความ

ตอ้งการท่ีจะพิสูจน์ตนหรือประจกัษใ์นตนเอง  ซ่ึงผูศึ้กษา มีความเห็นวา่ ควรนาํ31ทฤษฎีความตอ้งการ

ของมาสโลว ์(Abraham H. Maslow, 1908 – 1970) มาเป็นแกนนาํหลกัในการกาํหนดปัจจยัท่ีจะ

ศึกษา โดยผูศึ้กษาจาํแนกเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน รวม 6 ดา้น ดงัน้ี 

1) ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภารกิจงาน 

 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีตอบสนองความตอ้งการลาํดบัท่ี 1 ตามทฤษฎีของมาสโลว ์ กล่าวคือ 

ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการเบ้ืองตน้เพื่อความอยูร่อดของชีวิต

เช่นความตอ้งการอาหารนํ้ าอากาศเคร่ืองนุ่งห่มยารักษาโรคท่ีอยู่อาศยัความตอ้งการทางเพศความ
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ตอ้งการด้านร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลเม่ือความตอ้งการทั้งหมดของบุคคลยงั

ไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

2) 31ปัจจยัดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน  

31 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีตอบสนอง 3 1ความตอ้งการลาํดบัท่ี 2 ตามทฤษฎีของมาสโลว ์ เป็นความ

ตอ้งการความปลอดภยัหรือความมัน่คง (Safety Needs) ถา้หากความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บ

การตอบสนองตามสมควรแลว้บุคคลจะมีความตอ้งการในขั้นสูงต่อไปคือเป็นความรู้สึกท่ีตอ้งการ

ความปลอดภยัหรือมัน่คงในปัจจุบนัและอนาคตซ่ึงรวมถึงความกา้วหนา้และความอบอุ่นใจ 

3) ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน 

 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีตอบสนองความตอ้งการทางสังคม ลาํดบัท่ี 3 ตามทฤษฎีของมาสโลว ์ 

ซ่ึงระบุวา่ ภายหลงัจากท่ีบุคคลไดรั้บการตอบสนองในสองขั้นแรกดงักล่าวแลว้ก็จะมีความตอ้งการ

ท่ีสูงข้ึนไปอีกคือความตอ้งการความรัก (Love Needs) เป็นความตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วมและไดรั้บการ

ยอมรับความเป็นมิตรและความรักจากบุคคลอ่ืนๆ โดยในส่วนน้ี มุ่งประสงค์จะศึกษาปัจจยัด้าน

ความสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีอยูใ่นระดบัทางสังคมเดียวกนั ซ่ึงก็คือเพื่อนร่วมงานนัน่เอง 

4) ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้งัคบับญัชา และความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน 

เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีตอบสนองความตอ้งการทางสังคม ลาํดบั3 ตามทฤษฎีของมาสโลว ์ 

เช่นเดียวกบัปัจจยัท่ีผา่นมา คือความตอ้งการความรัก (Love Needs) เป็นความตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วม

และไดรั้บการยอมรับความเป็นมิตรและความรักจากบุคคลอ่ืนๆ โดยในส่วนน้ี มุ่งประสงคจ์ะศึกษา

ปัจจยัด้านความสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีอยู่ในระดบัทางสังคมท่ีสูงกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา ซ่ึงก็คือ

ผูบ้งัคบับญัชา 

5) ปัจจยัดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในงาน  

 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีตอบสนองความตอ้งการ ลาํดบัท่ี 4 ตามทฤษฎีของมาสโลว ์ คือ ความ

ตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกย่องนบัถือ (Esteem Needs) จากบุคคลอ่ืน ตอ้งการให้คนอ่ืนยกย่องให้

เกียรติเห็นความสาํคญัของตนอยากเด่นรวมถึงความสําเร็จความรู้ความสามารถความเป็นอิสระและ

เสรีภาพ 

6) ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของงานท่ีสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูป้ฏิบติังาน 

 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีตอบสนองความตอ้งการ ลาํดบัท่ี 5 ตามทฤษฎีของมาสโลว ์ ซ่ึงระบุวา่

ความตอ้งการความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) เป็นความตอ้งการระดบัสูงสุดของมนุษย์

ส่วนมากเป็นการอยากจะเป็นอยากจะไดต้ามความคิดของตนหรือตอ้งการจะเป็นมากกว่าท่ีตวัเอง

เป็นอยูใ่นขณะน้ี 
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 ผลจากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการกรมศุลกากร 

เม่ือพิจารณาในภาพรวมของปัจจยั ทั้ง 6 ดา้นผูศึ้กษาพบวา่ขา้ราชการกรมศุลกากรมีความเห็นอยูใ่น

ระดบัมาก หรือคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.06  และเม่ือแยกการพิจารณาเป็นรายปัจจยั  ผูศึ้กษาก็พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่าง ไดแ้สดงความเห็นในแต่ละปัจจยัอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยปัจจยัดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

คือ ปัจจยัดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน (ค่าเฉล่ีย = 4.33)  รองลงมา คือ ปัจจยัด้าน

ความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 4.30)  ลาํดบัท่ี 3 คือ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของงาน

ท่ีสอดคล้องกับความคาดหวงัของผูป้ฏิบัติงาน (ค่าเฉล่ีย = 4.20)  ลําดับท่ี 4 คือปัจจัยด้าน

ความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้งัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 4.0)  ลาํดบัท่ี 5 คือ ปัจจยัด้านค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสมกบัภารกิจงาน (ค่าเฉล่ีย =3.98) และลาํดบัสุดทา้ยหรือลาํดบัท่ี 6 คือ ปัจจยัดา้นโอกาส

ความกา้วหนา้ในงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.55) 

 ขา้ราชการศุลกากรท่ีแสดงความเห็น ส่วนใหญ่มีช่วงอายุอยูร่ะหวา่ง 31-50 ปี (ร้อยละ 61.0)  

การศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป (ร้อยละ 91.75 )  สถานภาพสมรส หยา่ หรือ หมา้ย (ร้อยละ 55.5)  

มีระยะเวลาการปฏิบติังานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 63.8)  มีตาํแหน่งไม่สูงกวา่ระดบัชาํนาญการหรือ

ชาํนาญงาน (ร้อยละ 92.6) และอยูใ่นสายงานดา้นการใหบ้ริการทางศุลกากร (ร้อยละ 52.8) 

 

5.2 อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาพบวา่ขา้ราชการกรมศุลกากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการกรมศุลกากร แต่ละดา้นโดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียท่ีสูง

ท่ีสุด และลดหลัน่ลงมา ดงัน้ี 

1) ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน พบวา่ขา้ราชการกรมศุลกากรมีความเห็นเก่ียวกบั

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพีงพอใจในการทาํงาน ในดา้นความปลอดภยัในการทาํงานในระดบัมาก คิด

เป็นค่าเฉล่ีย 4.33  ซ่ึงสูงท่ีสุดในภาพรวมของปัจจยัทุกดา้น โดยมีค่าเฉล่ียความเห็นตามหวัขอ้ยอ่ยท่ี

สูงท่ีสุด คือความเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของภารกิจงานท่ีรับผิดชอบ ว่ามีความปลอดภยัต่อสุขภาพ 

และ ชีวิตในการปฏิบติัหน้าท่ี คิดเป็นค่าเฉล่ีย4.37  ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวสอดคล้องกบัทฤษฎี

ความตอ้งการของมาสโลว ์(1981) ท่ีไดร้ะบุว่าบุคคลมีความตอ้งการท่ีมีลกัษณะเป็นลาํดบัขั้นเม่ือ

ความตอ้งการขั้นตํ่าได้รับการตอบสนองอย่างพอใจแล้วบุคคลจะไม่เกิดความตอ้งการนั้นอีกแต่

บุคคลนั้นจะมีความต้องการในลาํดับขั้นท่ีสูงข้ึนและไม่มีท่ีส้ินสุด โดยความต้องการในความ

ปลอดภยั ปราศจากภยัอนัตรายทั้งปวงต่อชีวิต เป็นความตอ้งการลาํดบัท่ี 2 ตามทฤษฎีของมาสโลว ์ 

เป็นความตอ้งการความปลอดภยัหรือความมัน่คง (Security of Safety Needs) ถา้หากความตอ้งการ
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ทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองตามสมควรแลว้บุคคลจะมีความตอ้งการในขั้นสูงต่อไปคือเป็น

ความรู้สึกท่ีตอ้งการความปลอดภยัหรือมัน่คงในปัจจุบนัและอนาคตซ่ึงรวมถึงความกา้วหน้าและ

ความอบอุ่นใจนอกจากน้ี ผลการศึกษาดงักล่าว ยงัสอดคลอ้งกบัค่านิยมของคนไทย ท่ีมองวา่อาชีพ

ขา้ราชการ เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คง สามารถทาํงานจนกระทัง่เกษียณอายุไดอ้ยา่งแน่นอน ไม่ตอ้ง

ห่วงกงัวลวา่จะถูกใหอ้อกจากงานอยา่งง่าย ๆ เหมือนกบัการประกอบอาชีพกบัภาคเอกชน  

2) ด้านความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน พบว่าขา้ราชการกรมศุลกากรมีความเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพีงพอใจในการทาํงาน ในดา้นความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงานใน

ระดบัมาก หรือคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.30  โดยมีค่าเฉล่ียตามหวัขอ้ยอ่ยท่ีสูงท่ีสุด คือความเห็นเก่ียวกบัการ

ติดต่อสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนันอกเหนือจากการปฏิบติังานโดยมีค่าเฉล่ีย 4.43 ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าว

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์(1981) ท่ีไดร้ะบุวา่บุคคลมีความตอ้งการท่ีมีลกัษณะ

เป็นลาํดบัขั้นเม่ือความตอ้งการขั้นตํ่าได้รับการตอบสนองอย่างพอใจแล้วบุคคลจะไม่เกิดความ

ตอ้งการนั้นอีกแต่บุคคลนั้นจะมีความตอ้งการในลาํดบัขั้นท่ีสูงข้ึนและไม่มีท่ีส้ินสุด โดยปัจจยัดา้น

ความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน ถือไดว้า่เป็นความตอ้งการทางสังคม ลาํดบัท่ี 3 ตามทฤษฎีของ

มาสโลว ์ ซ่ึงระบุวา่ ความตอ้งการทางสังคม (Social or Belong Needs) ภายหลงัจากท่ีบุคคลไดรั้บ

การตอบสนองในสองขั้นดงักล่าวแลว้ก็จะมีความตอ้งการท่ีสูงข้ึนไปอีกคือความตอ้งการทางสังคม

เป็นความต้องการท่ีจะเข้าร่วมและได้รับการยอมรับความเป็นมิตรและความรักจากบุคคลอ่ืนๆ

นอกจากน้ี ผลการศึกษาดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เฮอร์สเบิร์ก (1973) ท่ีอธิบายวา่ ปัจจยั

ท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในงานและไม่พึงพอใจในงานออกเป็น 2 กลุ่มคือปัจจยัจูงใจ (Motivators 

Factors) และปัจจยัสุขอนามยั โดยปัจจยัจูงใจเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน  (Job 

Satisfaction)  ซ่ึงครอบคลุมถึง การยอมรับ (Recognition) จากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 

3) ด้านคุณลักษณะของงานท่ีปฏิบัติงานอยู่มีความสอดคล้องกับความคาดหวงัของ

ผูป้ฏิบติังาน พบวา่ขา้ราชการกรมศุลกากรมีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพีงพอใจในการ

ทํางาน ในด้านคุณลักษณะของงานท่ีปฏิบัติงานอยู่มีความสอดคล้องกับความคาดหวงัของ

ผูป้ฏิบติังานในระดบัมาก หรือคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.20  โดยมีค่าเฉล่ียตามหัวขอ้ย่อยท่ีสูงท่ีสุด คือ

ลักษณะของงานท่ีได้รับมอบหมายมีความท้าทาย ไม่ซํ้ าซาก ทาํให้เกิดความรู้สึกสนุกกับการ

ปฏิบติังาน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.23 สอดคลอ้งกบัทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์(1981) ท่ีไดร้ะบุวา่

บุคคลมีความตอ้งการท่ีมีลกัษณะเป็นลาํดบัขั้นเม่ือความตอ้งการขั้นตํ่าไดรั้บการตอบสนองอย่าง

พอใจแลว้บุคคลจะไม่เกิดความตอ้งการนั้นอีกแต่บุคคลนั้นจะมีความตอ้งการในลาํดบัขั้นท่ีสูงข้ึน

และไม่มีท่ีส้ินสุด โดยปัจจยัด้านคุณลักษณะของงานท่ีปฏิบติังานอยู่มีความสอดคล้องกับความ

คาดหวงัของผูป้ฏิบติังาน ถือไดว้า่เป็นความตอ้งการทางสังคม ลาํดบัท่ี 5ตามทฤษฎีของมาสโลว ์ ซ่ึง
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ระบุวา่ความตอ้งการความสําเร็จในชีวิต (Self Actualization Needs) เป็นความตอ้งการระดบัสูงสุดของ

มนุษยส่์วนมากเป็นการอยากจะเป็นอยากจะไดต้ามความคิดของตนหรือตอ้งการจะเป็นมากกว่าท่ี

ตวัเองเป็นอยูใ่นขณะน้ี 

4) ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา พบว่าขา้ราชการกรมศุลกากรมีความเห็นเก่ียวกบั

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพีงพอใจในการทาํงาน ในดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาในระดบัมาก 

หรือคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.0 โดยมีค่าเฉล่ียตามหัวขอ้ย่อยท่ีสูงท่ีสุด คือขา้ราชการกรมศุลกากรมีความ

คิดเห็นว่า ตนเองและผูบ้งัคบับญัชา มีความรู้สึกและการแสดงออกท่ีดีต่อกนั คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.54 

ซ่ึง ผูศึ้กษามีขอ้สังเกตุวา่ ขา้ราชการกรมศุลกากรกลุ่มตวัอยา่ง มีความเห็นเก่ียวกบัหวัขอ้ยอ่ยดงักล่าว 

คิดเป็นค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงมากกว่าทุกปัจจยั ผลการศึกษาท่ีปรากฏนั้น สอดคลอ้งกบั

ทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์(1981) ท่ีไดร้ะบุวา่บุคคลมีความตอ้งการท่ีมีลกัษณะเป็นลาํดบัขั้น

เม่ือความตอ้งการขั้นตํ่าไดรั้บการตอบสนองอยา่งพอใจแลว้บุคคลจะไม่เกิดความตอ้งการนั้นอีกแต่

บุคคลนั้นจะมีความตอ้งการในลาํดบัขั้นท่ีสูงข้ึนและไม่มีท่ีส้ินสุด โดยปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์อนัดี

กบัเพื่อนร่วมงาน ถือไดว้า่เป็นความตอ้งการทางสังคม ลาํดบัท่ี 3 ตามทฤษฎีของมาสโลว ์ ซ่ึงระบุวา่ 

ความตอ้งการทางสังคม (Social or Belong Needs) ภายหลงัจากท่ีบุคคลไดรั้บการตอบสนองในสอง

ขั้นดงักล่าวแลว้ก็จะมีความตอ้งการท่ีสูงข้ึนไปอีกคือความตอ้งการทางสังคมเป็นความตอ้งการท่ีจะ

เขา้ร่วมและไดรั้บการยอมรับความเป็นมิตรและความรักจากบุคคลอ่ืน ๆ นอกจากน้ี ผลการศึกษา

ดงักล่าวยงัสอดคล้องกบัแนวคิดของ เฮอร์สเบิร์ก (1973) ท่ีอธิบายว่า ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความพึง

พอใจในงานและไม่พึงพอใจในงานออกเป็น 2 กลุ่มคือปัจจยัจูงใจ (Motivators Factors) และปัจจยั

สุขอนามยั โดยปัจจยัจูงใจเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน  (Job Satisfaction)  ซ่ึง

ครอบคลุมถึง การยอมรับ (Recognition) จากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา   

5) ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภารกิจงานพบว่าขา้ราชการกรมศุลกากรมีความเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพีงพอใจในการทาํงาน ในดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภารกิจงาน 

ในระดบัมาก หรือคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.98 โดยมีค่าเฉล่ียตามหัวขอ้ยอ่ยท่ีสูงท่ีสุด คือความคิดเห็นว่า

ผลประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดท่ีไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมกบัสภาวะการครองชีพ หรือคิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 4.17 ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์(1981) ท่ีได้

ระบุวา่บุคคลมีความตอ้งการท่ีมีลกัษณะเป็นลาํดบัขั้นเม่ือความตอ้งการขั้นตํ่าไดรั้บการตอบสนอง

อย่างพอใจแลว้บุคคลจะไม่เกิดความตอ้งการนั้นอีกแต่บุคคลนั้นจะมีความตอ้งการในลาํดบัขั้นท่ี

สูงข้ึนและไม่มีท่ีส้ินสุด โดยปัจจยัด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภารกิจงานเป็นความตอ้งการ

ลาํดบัท่ี 1 ตามทฤษฎีของมาสโลว ์ กล่าวคือ ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็น

ความตอ้งการเบ้ืองตน้เพื่อความอยูร่อดของชีวิตเช่นความตอ้งการอาหารนํ้ าอากาศเคร่ืองนุ่งห่มยารักษา
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โรคท่ีอยูอ่าศยัความตอ้งการทางเพศความตอ้งการดา้นร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล

เม่ือความต้องการทั้ งหมดของบุคคลยงัไม่ได้รับการตอบสนอง  นอกจากน้ี ผลการศึกษายงั

สอดคล้องกับข้อเท็จจริงท่ีปรากฏอยู่ในปัจจุบันว่ากรมศุลกากรมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่

ขา้ราชการกรมศุลกากรหลายประเภท ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าทาํการล่วงเวลา ค่าธรรมเนียม เงินรางวลัท่ี

ไดจ้ากผลการตรวจสอบค่าภาษีอากร และเงินรางวลัท่ีไดจ้ากผลงานการจบักุมผูก้ระทาํความผิด ซ่ึง

ทาํใหข้า้ราชการกรมศุลกากรไดรั้บค่าตอบแทนมากกวา่ขา้ราชการพลเรือนในหน่วยงานอ่ืน จึงเป็น

เหตุให้ขา้ราชการกรมศุลกากรแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ

ภารกิจงาน โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากแต่เป็นค่าเฉล่ียท่ีถูกใหค้วามสาํคญัเป็นลาํดบัรองสุดทา้ย 

6) ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในงาน พบวา่ขา้ราชการกรมศุลกากรมีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

ท่ีมีผลต่อความพีงพอใจในการทาํงาน ในดา้นโอกาสความก้าวหน้าในงาน ในระดบัมาก หรือคิด

เป็นค่าเฉล่ีย 3.55 โดยมีค่าเฉล่ียตามหัวขอ้ย่อยท่ีสูงท่ีสุด คือโอกาสสนับสนุนให้ศึกษาต่อ ดูงาน 

ฝึกอบรม  ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีปฏิบติั โดยมีค่าเฉล่ีย 3.86 ทั้งน้ี ผูศึ้กษามีขอ้สังเกตุวา่ ขา้ราชการกรม

ศุลกากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้สดงความคิดเห็นตามหัวขอ้ย่อยเก่ียวกบัเร่ืองการไดรั้บโอกาสใน

การปฏิบติัภารกิจท่ีมีความทา้ทายและแสดงถึงศกัยภาพในการปฏิบติังาน อยู่ในระดบัปานกลาง 

หรือคิดเป็นค่าเฉล่ียเพียง 3.36  และแสดงความคิดเห็นตามหัวขอ้ย่อยเก่ียวกบัเร่ือง การไดรั้บการ

พิจารณาผลการปฏิบติังาน และ ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี จากผูบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัปาน

กลาง หรือคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.44 ซ่ึงอาจสะทอ้นให้เห็นวา่ขา้ราชการกรมศุลกากรซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง

ให้ความสําคญักบัปัจจยัใน 2 เร่ืองดงักล่าวค่อนขา้งน้อย  แต่อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดงักล่าว

ยงัคงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์(1981) ท่ีไดร้ะบุว่าบุคคลมีความตอ้งการท่ีมี

ลกัษณะเป็นลาํดบัขั้นเม่ือความตอ้งการขั้นตํ่าไดรั้บการตอบสนองอย่างพอใจแลว้บุคคลจะไม่เกิด

ความตอ้งการนั้นอีกแต่บุคคลนั้นจะมีความตอ้งการในลาํดบัขั้นท่ีสูงข้ึนและไม่มีท่ีส้ินสุด โดยปัจจยั

ด้านโอกาสความก้าวหน้าในงาน เป็นลาํดับท่ี 5ตามทฤษฎีของมาสโลว ์ เป็นความต้องการท่ีจะ

ได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem Needs) เป็นความต้องการให้คนอ่ืนยกย่องให้เกียรติเห็น

ความสาํคญัของตนอยากเด่นรวมถึงความสาํเร็จความรู้ความสามารถความเป็นอิสระและเสรีภาพ แต่

ในขณะเดียวกนั ความคิดเห็นในปัจจยัดา้นน้ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นลาํดบัสุดทา้ยจากความคิดเห็นทั้งหมด 

อาจสะทอ้นให้เห็นว่าขา้ราชการกรมศุลกากรกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในระดบัผูป้ฏิบติังาน

จนถึงผูบ้ริหารระดบัตน้ และส่วนใหญ่ผ่านการสมรสแลว้ มีภาระตอ้งรับผิดชอบเล้ียงดูสมาชิกใน

ครอบครัวอาจยงัคงมีความรู้สึกว่าความตอ้งการพื้นฐานในลาํดบัตน้ๆยงัไม่ได้ตอบสนองความ

ตอ้งการอยา่งเพียงพอ จึงใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในงานในลาํดบัทา้ยสุด 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะเพื่อนาํผลการศึกษาไปใช ้

 สืบเน่ืองจากสรุปผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของ

ขา้ราชการกรมศุกากร  ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะตามผลการศึกษาท่ีพบ ดงัต่อไปน้ี 

 1) ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงานพบว่าขา้ราชการกรมศุลกากรมีความเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพีงพอใจในการทาํงาน ในดา้นความปลอดภยัในการทาํงานในระดบั

มาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.33  ซ่ึงสูงท่ีสุดในภาพรวมของปัจจยัทุกดา้นแสดงให้เห็นวา่ขา้ราชการกรม

ศุลกากร มองปัจจยัในดา้นดงักล่าวว่ามีความสําคญัท่ีสุด ซ่ึงหากผูบ้ริหารสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการเก่ียวกบัปัจจยัดงักล่าวไดอ้ยา่งเพียงพอ ก็จะเกิดผลดีแก่องคก์าร  ดงันั้น กรมศุลกากร จึงควร

ให้ความสําคญัและสนบัสนุนเร่ืองของปัจจยัดงักล่าวให้มากกว่าปัจจุบนั โดยเฉพาะภารกิจงานท่ีมี

ความเส่ียงอนัตรายกบัชีวติหรือสุขภาพ ไดแ้ก่ งานดา้นการสืบสวนและปราบปรามผูก้ระทาํความผิด 

และงานด้านการควบคุมใช้งานระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินคา้ด้วยเคร่ืองเอ็กซเรย ์ กรม

ศุลกากร ควรจดัให้มีการฝึกอบรมและทบทวนความรู้ในการทาํงานท่ีเส่ียงภยัอย่างสมํ่าเสมอ และ

จดัหาเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีช่วยป้องกนัภยัอนัตรายในการทาํงานให้แก่ขา้ราชการกรมศุลกากร

อยา่งทัว่ถึง 

2) ดา้นความสมัพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน พบวา่ขา้ราชการกรมศุลกากรมีความเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน ในดา้นความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน ใน

ระดบัมาก หรือคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.30 ดงันั้น กรมศุลกากร จึงควรให้ความสําคญัและสนบัสนุนเร่ือง

ของปัจจัยดังกล่าวให้มากกว่าปัจจุบนัโดยเฉพาะในเร่ืองเก่ียวกับการติดต่อสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน

นอกเหนือจากการปฏิบติังาน ด้วยการส่งเสริมให้มีชมรมหรือกลุ่มกิจกรรมนอกเวลาทาํงานท่ี

หลากหลายและต่อเน่ือง  เช่น ชมดนตรี ชมรมภาษาองักฤษ ชมรมภาษาจีน ชมรมกีฬาประเภทต่าง ๆ 

และกลุ่มจิตอาสาทาํประโยชน์ใหแ้ก่สังคม เป็นตน้  

3) ดา้นคุณลกัษณะของงานท่ีปฏิบติังานอยู่มีความสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของ

ผูป้ฏิบติังาน พบวา่ขา้ราชการกรมศุลกากรมีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพีงพอใจในการ

ทํางาน ในด้านคุณลักษณะของงานท่ีปฏิบัติงานอยู่มีความสอดคล้องกับความคาดหวงัของ

ผูป้ฏิบติังาน ในระดบัมาก หรือคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.20  ดงันั้น กรมศุลกากร จึงควรให้ความสําคญัและ

สนบัสนุนเร่ืองของปัจจยัดงักล่าวให้มากกวา่ปัจจุบนัโดยเฉพาะในเร่ืองเก่ียวกบัลกัษณะของงานท่ี

ได้รับมอบหมายมีความท้าทาย ไม่ซํ้ าซาก ทาํให้เกิดความรู้สึกสนุกกับการปฏิบติังานด้วยการ

พิจารณาหมุนเวยีนขา้ราชการกรมศุลกากรแต่ละคนให้มีโอกาสไดไ้ปปฏิบติังานในหนา้ท่ีใหม่ หรือ

สถานท่ีใหม่ ทุกช่วงระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี   
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4) ด้านความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา พบว่าขา้ราชการกรมศุลกากรมีความเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพีงพอใจในการทาํงาน ในด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชา ใน

ระดบัมาก หรือคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.0 ดงันั้น กรมศุลกากร จึงควรให้ความสําคญัและสนบัสนุนเร่ือง

ของปัจจยัดงักล่าวให้มากกว่าปัจจุบนัโดยเฉพาะในเร่ืองเก่ียวกบัความคิดเห็นว่าขา้ราชการกรม

ศุลกากรและผู ้บังคับบัญชา มีความรู้สึกและการแสดงออกท่ีดีต่อกันด้วยการเปิดโอกาสให้

ขา้ราชการกรมศุลกากรไดแ้สดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะให้แก่ผูบ้งัคบับญัชาอย่างเสรี ผ่าน

กิจกรรมและช่องทางต่างๆ เช่น การจดัสัมมนานายด่านศุลกากร  การสัมมนาผูบ้ริหารระดบักลาง 

การสอบถามความคิดเห็นผา่นแบบสอบถามออนไลน์ในระบบ Intranet ของกรมศุลกากร เป็นตน้ 

5) ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับภารกิจงานพบว่าข้าราชการกรมศุลกากรมี

ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพีงพอใจในการทาํงาน ในดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบั

ภารกิจงาน ในระดบัมาก หรือคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.98 ดงันั้น กรมศุลกากร จึงควรให้ความสําคญัและ

สนับสนุนเร่ืองของปัจจยัดังกล่าวให้มากกว่าปัจจุบนัโดยเฉพาะในเร่ืองผลประโยชน์ตอบแทน

ทั้งหมดท่ีได้รับเพียงพอและเหมาะสมกับสภาวะการครองชีพ  ด้วยการเสนอกระทรวงการคลัง

อนุมติัให้กรมศุลกากรจดัสรรเงินค่าทาํการล่วงเวลา และค่าธรรมเนียม ตามอตัราส่วนตาํแหน่งงาน 

ให้แก่ผูป้ฏิบติังานทั้งหมดโดยไม่ต้องนําเงินรายได้ส่วนหน่ึงผลกัส่งเป็นรายได้แผ่นดิน เพราะ

ค่าตอบแทนในเร่ืองดงักล่าว เป็นค่าตอบแทนท่ีจดัเก็บจากผูม้าใช้บริการ มิใช่เป็นเงินงบประมาณ

แผ่นดินพิจารณากาํหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัสรรเงินรางวลันาํจบั ให้มีความเหมาะสมกับ

ภารกิจท่ีมีความเส่ียงภยัของผูป้ฏิบติังาน  เช่น การกาํหนดคุณสมบติัของผูมี้สิทธิไดรั้บเงินรางวลันาํ

จบัอยา่งเป็นชดัเจนและเป็นธรรม  เป็นตน้ รวมทั้งเสนอให้สํานกังานขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้

พิจารณาอนุมติัตาํแหน่งงานใหม่รวมทั้งค่าตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึนเป็นการเฉพาะสําหรับผูป้ฏิบติังานกบั

เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ท่ีตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญ และมีอนัตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพ เช่น ตาํแหน่ง

งานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความเช่ียวชาญในการควบคุมระบบตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ือง

เอ็กซเรย ์เป็นตน้อย่างไรก็ตาม ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า การพิจารณาปรับปรุงเร่ืองของ

ค่าตอบแทนให้เหมาะสมกบัภารกิจงาน ควรตอ้งมีการรณรงคใ์นเร่ืองของการเป็นองค์กรคุณธรรม 

และการดาํรงชีวติของขา้ราชการโดยยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลท่ี 9  ควบคู่ไปด้วย อย่างทัว่ถึงทุกหน่วยงานภายในกรม

ศุลกากร และดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสมดุลยร์ะหว่างค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสมกบัแนวทางในการดาํเนินชีวติของขา้ราชกรมศุลกากร  

6) ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในงาน พบวา่ขา้ราชการกรมศุลกากรมีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

ท่ีมีผลต่อความพีงพอใจในการทาํงาน ในดา้นโอกาสความก้าวหน้าในงาน ในระดบัมาก หรือคิด
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เป็นค่าเฉล่ีย 3.55 ดงันั้น กรมศุลกากร จึงควรให้ความสําคญัและสนบัสนุนเร่ืองของปัจจยัดงักล่าว

ให้มากกวา่ปัจจุบนัโดยเฉพาะในเร่ืองโอกาสสนบัสนุนให้ศึกษาต่อ ดูงาน ฝึกอบรม  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งานท่ีปฏิบติั ดว้ยการนาํเงินนอกงบประมาณท่ีกรมฯมีอยูใ่นแต่ละปี มาจดัสรรเป็นทุนการศึกษาต่อ

หรือฝึกอบรมในระดบัและสาขาต่าง ๆ ทั้งภายในประเภทศและต่างประเทศ ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการหรือ

จาํเป็นตอ้งใช้ในภารกิจงาน  เช่น การส่งขา้ราชการกรมศุลกากรไปฝึกงานท่ีองคก์ารศุลกากรโลก 

(WCO) ณ กรุงบรัสเซลล ์ประเทศเบลเยี่ยม, การให้ทุนการศึกษาระดบัปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก 

เป็นประจาํทุกปี, การจดัหลกัสูตรการฝึกอบรมนกับริหารระดบัตน้ ระดบักลาง และระดบัสูง อยา่ง

ต่อเน่ือง เป็นตน้ 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาวจิยัในคร้ังต่อไป 

ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะวา่ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาวจิยัในดา้นอ่ืน ๆ ของ

หน่วยงาน เช่น ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร และศึกษาเปรียบเทียบกบัองคก์ารอ่ืน ๆ ท่ีมี

ภารกิจใกลเ้คียงกนั และ ควรมีการศึกษาวิจยัในประเด็นความพึงพอใจในงานโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยั

เชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาเชิงลึกเก่ียวกบัคุณลกัษณะของแต่ละปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงาน 
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       ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามสารนิพนธ์ 

เร่ือง 

0“การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการกรมศุลกากร0” 

 

ตอนที ่1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง   กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน  หน้าคาํตอบท่ีท่านเห็นว่าถูกตอ้งและตรงกบัสภาพความ

เป็นจริง หรือใกลเ้คียงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว 

 

1.  อาย ุ  

 1.  21 – 30 ปี 2.   31 - 40  ปี 

 3.  41 – 50 ปี 4.   51 - 60  ปี  

  

2. วฒิุการศึกษา 

  1.    ต ํ่ากวา่ปริญญาตรี 2.   ปริญญาตรี            3.    สูงกวา่ปริญญาตรี  

 

3. สภาพการสมรส 

  1.    โสด 2.   สมรส/หยา่/หมา้ย 

  

4. ระยะเวลาในการปฏิบติังานในกรมศุลกากร 

  1.    0 – 5 ปี 2.   มากกวา่ 5 ปีข้ึนไป 

 

5.    ระดับตําแหน่ง 

  1.  ปฏิบติัการ/ปฏิบติังาน       2.  ชาํนาญการ/ชาํนาญงาน   

           3. สูงกวา่ชาํนาญการ/ชาํนาญงาน 

 

6.   ลกัษณะงาน 

  1.   ใหบ้ริการทางศุลกากร 2.   งานควบคุมทางศุลกากร      
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ตอนที ่ 2   ปัจจยัท่ีมีผลต่อ0ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการกรมศุลกากร 

คําช้ีแจง   กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน  หนา้คาํตอบท่ีท่านเห็นวา่ถูกตอ้งและตรงกบัสภาพความ

เป็นจริง หรือใกลเ้คียงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อ0ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการทาํงานของ

ข้าราชการกรมศุลกากร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกับภารกจิงาน 

1.1 ท่านคิดวา่หน่วยงานของท่าน กาํหนด ค่าตอบแทนสิทธิ

ประโยชน์อ่ืนๆทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน เหมาะสมสอดคลอ้ง

กบั ภาระหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และ ตาํแหน่งงานของท่าน 

     

1.2 ท่านคิดวา่ผลประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดท่ีท่านไดรั้บเพียงพอ

และเหมาะสมกบัสภาวะการครองชีพของท่าน 

     

1.3 ท่านคิดวา่หน่วยงานของท่านมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงในดา้น

การกาํหนดผลประโยชน์ตอบแทนใหเ้หมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ

อยูเ่สมอ 

     

2. ความมั่นคงปลอดภัยในการทาํงาน 

2.1 ท่านคิดวา่ตาํแหน่งท่ีท่านปฏิบติังานอยูมี่ความมัน่คงเพียงพอ      

2.2 ท่านคิดวา่ลกัษณะของภารกิจงานท่ีท่านรับผดิชอบ มีความ

ปลอดภยัต่อสุขภาพ และ ชีวติของท่าน ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

     

2.3 ท่านคิดวา่สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ในปัจจุบนั มีความ

ปลอดภยัต่อสุขภาพ และ ชีวติของท่าน ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

     

3. ความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพือ่นร่วมงาน 

3.1 ท่านและเพื่อนร่วมงานมีความรู้สึกและการแสดงออกท่ีดีต่อกนั      

3.2 ท่านและเพื่อนร่วมงานสามารถปรึกษาหารือแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นในการปฏิบติังานและสามารถปฏิบติังานร่วมกนัเป็นทีมงาน 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อ0ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการทาํงานของ

ข้าราชการกรมศุลกากร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

3.3 ท่านและเพื่อนร่วมงานมีการติดต่อสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนันอกเหนือ 

จากการปฏิบติังาน 

     

4. ความสัมพนัธ์อนัดีกบัผู้บังคับบัญชา 

4.1 ท่านและผูบ้งัคบับญัชา มีความรู้สึกและการแสดงออกท่ีดีต่อกนั      

4.2 ท่านสามารถขอคาํปรึกษาหารือ จากผูบ้งัคบับญัชา เก่ียวกบัการ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

     

4.3 ท่านและผูบ้งัคบับญัชามีการติดต่อสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนันอกเหนือ 

จากการปฏิบติังาน 

     

5. โอกาสความก้าวหน้าในงาน 

5.1 ท่านไดรั้บโอกาสสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อ ดูงาน ฝึกอบรม หรือ

พฒันาความรู้  ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีท่านปฏิบติั 

     

5.2 ท่านไดรั้บโอกาสในการปฏิบติัภารกิจท่ีมีความทา้ทายและแสดง

ถึงศกัยภาพในการปฏิบติังาน 

     

5.3 ท่านไดรั้บการพิจารณาผลการปฏิบติังาน และ ความกา้วหนา้ใน

ตาํแหน่งหนา้ท่ี จากผูบ้งัคบับญัชา 

     

6. คุณลกัษณะของงานทีส่อดคล้องกบัความคาดหวงัของผู้ปฏิบัติงาน 

6.1 ลกัษณะของงานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายมีความเหมาะสม

สอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถของท่าน 

     

6.2 ลกัษณะของงานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายมีระดบัความรับผดิชอบ

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัตาํแหน่งงานของท่าน 

     

6.3 ลกัษณะของงานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายมีความทา้ทาย ไม่ซํ้ าซาก 

ทาํใหท้่านเกิดความรู้สึกสนุกกบัการปฏิบติังาน 
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ส่วนที ่3   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 ขอขอบพระคุณอย่างสูงในการสละเวลาเพือ่ตอบแบบสอบถาม 
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