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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

ภารกิจและหน้าท่ีของกรมศุลกากรในปัจจุบนั มีภารกิจหลกั คือ การอาํนวยความสะดวก

ทางด้านการคา้ระหว่างประเทศ ในการนําเข้า-ส่งออกสินคา้ผ่านทางท่าเรือ ท่าอากาศยาน ด่าน

ศุลกากร ด่านพรมแดนต่างๆ ทัว่ประเทศ พร้อมกับภารกิจในการปกป้องสังคมจากการกระทาํ

ความผิดทางศุลกากร การกระทาํความผิดดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

และเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจสาํคญัในการจดัเก็บรายไดเ้พื่อนาํส่งใหก้ระทรวงการคลงั เพื่อนาํรายได้

ดงักล่าวมาเป็นงบประมาณในการบริหาร จดัการ และพฒันาประเทศต่อไป (กรมศุลกากร, 2557) 

 

ในสภาวะปัจจุบนั การดาํเนินการของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรในการตรวจสอบสินคา้ภายใน

ตูค้อนเทนเนอร์สินคา้นาํเขา้และส่งออกท่ีมีปริมาณมากในแต่ละวนั ทาํให้ดาํเนินการตรวจสอบได้

ยากลําบากและใช้เวลานาน เน่ืองจากต้องดําเนินให้รวดเร็วเพื่อมิให้ผูป้ระกอบการต้องได้รับ

ผลกระทบจากการดาํเนินการในขั้นตอนของกรมศุลกากร กรมศุลกากรจึงนาํเทคโนโลยีตรวจสอบตู้

คอนเทนเนอร์สินคา้ด้วยระบบเอ็กซเรยม์าใช้เพื่อช่วยในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี เพิ่มความ

สะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ แต่เน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตู้

คอนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยระบบเอก็ซเรยจ์ะตอ้งทาํงานใกลชิ้ดกบัรังสีเอ็กซเรย ์จึงตอ้งอบรมเจา้หนา้ท่ี

ให้มีความรู้ความสามารถในการทาํงานกบัระบบเอ็กซเรยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยั อีก

ทั้งการหมุนเวียนเจา้หน้าท่ีท่ีจะปฏิบติังานเขา้มาทดแทนเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานเดิม เป็นไปได้ยาก 

เน่ืองจากเม่ือเร่ิมโครงการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเคร่ืองเอ็กซเรย์ กรมศุลกากรได้

กาํหนดตาํแหน่งบุคคลท่ีจะทาํงานกบัเคร่ืองเอ็กซเรยเ์ป็นตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบศุลกากร โดย

เปิดรับเจา้หน้าท่ีท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเขา้มาทาํงาน ต่อมา กรมมีการปรับโครงสร้างกาํหนด

ตาํแหน่งเจ้าหน้าท่ีใหม่ โดยรวมเจา้หน้าท่ีตรวจสอบศุลกากร นายตรวจศุลกากร และเจา้หน้าท่ี

ประเมินอากร มาเป็นตาํแหน่งเดียวกนัคือ นกัวชิาการศุลกากร ทาํใหบ้างคนซ่ึงมีอายแุลว้ ไม่มีความรู้

ดา้นเทคโนโลยี ไม่สามารถเรียนรู้และทาํงานดา้นน้ีได ้และผูท่ี้จะทาํงานจะตอ้งผ่านการฝึกอบรม

ตามหลกัสูตรท่ีสํานกังานปรมาณูเพื่อสันติกาํหนดให้ก่อนจึงจะสามารถปฏิบติังานไดแ้ละการจดั
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อบรมมีขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณ ซ่ึงสามารถจดัอบรมไดไ้ม่เกิน 50 คนต่อปีดงันั้นระยะเวลาการใน

โยกยา้ยของเจา้หนา้ท่ีบางรายทาํงานกบัระบบเอก็ซเรยเ์กินกวา่ 3 ปีเป็นส่วนใหญ่ 

 

 ซ่ึงเม่ือเร่ิมนาํระบบเอ็กซเรยม์าใชง้าน กรมศุลกากรไดท้าํความตกลงกบักระทรวงการคลงั

เพื่อจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเงินพิเศษ เรียกว่าค่าเส่ียงภยัจากรังสี ให้กบัเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี

กบัเคร่ืองเอ็กซเรย ์ต่อมากรมบญัชีกลางไดย้กเลิกการจ่ายค่าเส่ียงภยัฯ ดงักล่าวให้กบัเจา้หนา้ท่ี อาจ

ส่งผลใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี ขาดขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบ

ตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรย ์ซ่ึงในขณะทาํการศึกษา สํานกังานฯ และด่านศุลกากรท่ีมี

ระบบเอ็กซเรย์ตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ติดตั้งอยู่จึงมีจาํนวนบุคลากรบรรจุน้อยกว่าอตัราอนุมติัดัง

ตารางท่ี 1.1 

 

ตารางท่ี 1.1 แสดงจาํนวนบุคลากรสํานกังานและด่านศุลกากรท่ีมีระบบเอ็กซเรยตู์ค้อนเทน

เนอร์สินคา้ติดตั้งอยูจึ่งมีจาํนวนบุคลากร 

 

สาํนกังาน อตัราอนุมติั บรรจุ ขาดบรรจุ ร้อยละ 

ศูนยป้์องกนัและปราบปรามปราณบุรี 8 3 5 62.50 

สาํนกังานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบงั 122 61 61 50.00 

สาํนกังานศุลกากรตรวจสินคา้ลาดกระบงั 26 17 9 34.62 

 

โดยสาํนกังานและด่านศุลกากรท่ีมีระบบเอก็ซเรยตู์ค้อนเทนเนอร์สินคา้ติดตั้งอยูมี่เจา้หนา้ท่ี

ท่ีปฏิบติังานไม่เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั เช่น ศูนยป้์องกนัและปราบปรามปราณบุรี 

ท่ีมีเจา้หน้าท่ีปฏิบติัหน้าท่ีประจาํเคร่ืองเอ็กซเรย ์จาํนวน 3 อตัรา ซ่ึงอตัรากาํลงัท่ีเหมาะสมตอ้งมี 

จาํนวน 8 อตัรา สํานกังานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบงัท่ีมีระบบเอ็กซเรย ์จาํนวน 3 ระบบ ปัจจุบนัมี

อตัรากาํลงัท่ีปฏิบติัหน้าท่ีประจาํเคร่ืองเอ็กซเรย ์จาํนวน 61 อตัรา ซ่ึงอตัรากาํลงัท่ีเหมาะสมควรมี

จาํนวน 122 อตัรา สํานักงานศุลกากรตรวจสินคา้ลาดกระบงั ปัจจุบนัมีอตัรากาํลงัท่ีปฏิบติัหน้าท่ี 

จาํนวน 17 อตัรา ซ่ึงอตัรากาํลงัท่ีเหมาะสมควรมีจาํนวน 26 อตัรา เป็นตน้ โดยเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน

อยู่ในปัจจุบนัมีความรู้สึกกลวัต่อการทาํงานกบัรังสีเป็นเวลานาน เส่ียงต่อการไดรั้บผลกระทบต่อ

สุขภาพร่างกายและกรมศุลกากรยงัไม่สามารถเพิ่มอตัรากาํลงัให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีตามความ

เหมาะสมได ้(กรมศุลกากร , 2557) หากเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานมีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานตํ่า

แล้ว จะทาํให้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานตํ่าลงตามไปด้วย ส่งผลต่อการให้บริการและการ



3 

 

ตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์แต่ละตูใ้ชเ้วลาเพิ่มข้ึน ผูป้ระกอบการจะใชเ้วลาเพิ่มข้ึนในการผา่นพิธีการ

ทางศุลกากร เสียค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการเพิ่มข้ึน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและ

ผูป้ระกอบการ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของเกียรติพนัธ์หนูทอง (2549) ท่ีไดท้าํงานวิจยัเร่ืองขวญั

การปฏิบติังานของบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัปัตตานีซ่ึงเป็น

พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงสูงพบวา่ระดบัขวญัการปฏิบติังานบุคลากรทางการศึกษาในสํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาจังหวดัปัตตานีอยู่ในระดับปานกลางยกเวน้ด้านสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานด้าน

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลดา้นเงินฐานะและความมัน่คงดา้นความสําเร็จและดา้นการยกย่องใน

ความสําเร็จอยู่ในระดบัมากเน่ืองจากมีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเป็นค่าเส่ียงภยัจากการทาํงานใน

พื้นท่ีเส่ียง 

 

จากขอ้มูลดงักล่าวข้างต้น ในการบริหารจดัการในหน่วยงาน ซ่ึงประกอบไปด้วยหลาย

องคป์ระกอบ การบริหารจดัการบุคลากร เป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีสาํคญัยิ่งในการบริหารจดัการให้

ประสบผลสาํเร็จ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การบริหารจดัการท่ีสามารถทาํใหบุ้คลากรเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 

ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเตม็ใจ เตม็กาํลงัความสามารถ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายวตัถุประสงคข์ององคก์ร  

และการท่ีจะบริหารจดัการให้บรรลุผลดงักล่าวไดน้ั้น การสร้างขวญักาํลงัใจในปฏิบติังานจึงเป็น

วิธีการท่ีสําคญัวิธีการหน่ึงในการบริหารงานบุคคล ท่ีทาํให้ผูป้ฏิบติังานทาํงานเพื่อสนองตอบ

นโยบายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยเหตุน้ี การศึกษาขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน ของเจา้หนา้ท่ี

ศุลกากร ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรย ์ จึงมีความน่าสนใจและ

มีความสําคญัในทางวิชาการและในการบริหารจดัการ และผลจากการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์

ในการบริหารบุคคลต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

  

1. เพื่อศึกษาระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี

ตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรย ์ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรม

ศุลกากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรย ์ท่ีมีคุณลกัษณะพื้นฐาน

ต่างกนั  

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรม

ศุลกากร ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรย ์ 
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1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

 

ด้านเนือ้หา 

การศึกษาขวญักําลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ี

ตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรย ์ ตามแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจ 

ในการศึกษาผูว้จิยัไดน้าํทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์ในแนวทาง 5 ดา้นมาปรับใช ้คือ  

1) ความตอ้งการทางกายภาพ (ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน เช่น เงินเดือน)  

2) ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (ดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน) 

3) ความตอ้งการทางดา้นสังคม (ดา้นความสมัพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน) 

4) ความตอ้งการในการยอ่ยอ่งและนบัถือตนเอง (ไดรั้บการดา้นการยอมรับในองคก์ร) 

5) ความตอ้งการประจกัษต์น (ดา้นโอกาสความกา้วหนา้) 

 

ด้านประชากร 

การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งท่ีจะศึกษาเฉพาะขา้ราชการกรมศุลกากร ระดบัปฏิบติัการ ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี

ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเคร่ืองเอ็กซเรย์ทั้ งหมดทัว่ประเทศ จาํนวน 124 คน จาก

สาํนกังานต่างๆ ดงัน้ี 

 

1.3.1 สาํนกังานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบงั  จาํนวน 61 คน 

1.3.2 สาํนกังานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ  จาํนวน 13 คน 

1.3.3 สาํนกังานศุลกากรตรวจสินคา้ลาดกระบงั จาํนวน 17 คน 

1.3.4 ด่านตรวจศุลกากรปราณบุรี   จาํนวน  3 คน  

1.3.5 ด่านศุลกากรหนองคาย   จาํนวน  5 คน 

1.3.6 ด่านศุลกากรมุกดาหาร   จาํนวน  5 คน 

1.3.7 ด่านศุลกากรแม่สาย    จาํนวน  5 คน 

1.3.8 ด่านศุลกากรสงขลา    จาํนวน  5 คน 

1.3.9 ด่านศุลกากรสะเดา    จาํนวน  5 คน 

3.2.10 ด่านศุลกากรปาดงัเบซาร์   จาํนวน  5 คน 
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ด้านระยะเวลา 

การศึกษาเร่ืองขวญัและกาํลังใจในการปฏิบติังานเจ้าหน้าท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ี

ตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรย ์ในช่วงระยะเวลาเดือน ธนัวาคม2557 

 

1.4  นิยามศัพท์ 

 เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร หมายถึง เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทน

เนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรย ์

 

 ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน หมายถึง สภาวะจิตใจหรือความรู้สึกทศันคติความพึงพอใจ

ของเจ้าหน้าท่ีกรมศุลกากรโดยพิจารณาด้านผลประโยชน์ตอบแทน ด้านความปลอดภยัในการ

ทาํงาน ด้านความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน ด้านการได้รับการยอมรับในองค์กร และด้าน

โอกาสความกา้วหนา้ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทาํงาน ความเต็มใจในการปฏิบติังาน 

ความรับผิดชอบในภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย มีความกระตือรือร้น และความสมํ่าเสมอในการ

ปฏิบติังาน 

 

 ผลประโยชน์ตอบแทน หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีได้รับจากการทาํงาน เงินเดือน รวมถึง

ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน 

 

 ความปลอดภยัในการทาํงาน หมายถึง สภาพแวดลอ้มท่ีทาํงานส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ

อนามยัของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานใหไ้ดรั้บความปลอดภยัจากการทาํงาน 

 
 ความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน หมายถึง ผูป้ฏิบติังาน มีความรักใคร่ สามคัคี ให้ความ

ร่วมมือ ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั ภายในหน่วยงาน เพื่อใหบ้รรลุผลสาํเร็จของงาน 

 

 การไดรั้บการยอมรับในองคก์ร หมายถึง ผูป้ฏิบติังานไดรั้บการเช่ือถือ ยกย่องชมเชย และ

ยอมรับในความสามารถในการปฏิบติังาน จากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน 

 
 โอกาสความก้าวหน้า หมายถึง การไดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือน เล่ือนตาํแหน่งให้สูงข้ึน 

และการไดรั้บการพฒันา สนบัสนุนใหมี้การศึกษา อบรมเพื่อพฒันาทกัษะในการทาํงานใหเ้พิ่มข้ึน 
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1.5   ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

 1.ทาํใหท้ราบระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี

ตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรย ์

2.ทาํให้ทราบความแตกต่างระหว่างขวญักําลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีกรม

ศุลกากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรย ์กบัคุณลกัษณะพื้นฐานท่ี

ต่างกนั 

3. เป็นแนวทางการปรับปรุงและเสริมสร้างขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรม

ศุลกากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรย ์



บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

ในการศึกษาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าท่ีศุลกากร ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี

ตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรย ์มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัขวญักาํลงัใจใน

การปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีศุลกากรศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อขวญักําลังใจในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าท่ีศุลกากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเคร่ืองเอ็กซเรย์ผูว้ิจ ัยได้

รวบรวมแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนาํมาเป็นพื้นฐานแนวทางในการพฒันากรอบความคิดและการ

ตั้งสมมติฐานการวจิยั โดยลาํดบัเน้ือหาท่ีเป็นสาระสาํคญัมีการนาํเสนอดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัขวญักาํลงัใจในการทาํงาน 

2.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา  

 

2.1 แนวคิด ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัขวญักาํลงัใจ 

2.1.1 ความหมายของขวญักาํลงัใจ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2555) ไดใ้ห้ความหมายของ “ขวญั” ไวว้่า ส่ิงท่ีไม่มี

ตวัตนเช่ือกนัว่ามีอยู่ประจาํชีวิตของคนตั้งแต่เกิดมาถ้าขวญัอยู่กบัตวัก็เป็นสิริมงคลเป็นสุขสบาย

จิตใจมัน่คง ถา้คนตกใจหรือเสียขวญั ขวญัก็ออกจากร่างไป ซ่ึงเรียกว่า ขวญัหาย ขวญัหนี ขวญับิน

เป็นตน้ ส่วน 

“กาํลงัใจ” หมายถึง สภาพของจิตใจท่ีมีความเช่ือมัน่และกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะเผชิญกบั

เหตุการณ์ทุกอยา่ง 

“ขวญักาํลงัใจ” ตรงกบัคาํในภาษาองักฤษ วา่ “Morale” ขวญักาํลงัใจเป็นคาํท่ีมนุษยเ์ราใชอ้ยู่

กนัเป็นประจาํ และเป็นคาํท่ีใชก้นัมานาน โดยมีผูใ้ห้คาํจาํกดัความหรือนิยามคาํวา่ ขวญักาํลงัใจ ไว้

แตกต่างกนั ดงัน้ี 

 

สมชาย นอ้ยฉํ่า (2540:8) ไดส้รุปไวว้า่ ขวญักาํลงัใจ หมายถึง สภาพทางจิตใจ ทศันคติ หรือ

ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่องาน ต่อสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน เช่น ความคาดหวงั 

ความกระตือรือร้น ความเช่ือมัน่ อารมณ์และอ่ืนๆ เป็นตน้ 
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เสริมศกัด์ิ ประสารแสง (2542:8) กล่าวไวว้า่ ขวญักาํลงัใจในการทาํงาน หมายถึง ความรู้สึก 

นึกคิด ทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อสถานการณ์การทาํงาน เป็นความสนใจของบุคคล ในกลุ่มท่ีจะมุ่ง

หนา้ปฏิบติังานอยา่งแขง็ขนั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

 

ประมุข บุญรัตน์ (2544:5) ได้ให้คาํจาํกัดความไวว้่า ขวญักาํลงัใจ หมายถึง ความรู้สึก 

ทศันคติ และค่านิยม ท่ีเป็นปัจจยัโน้มน้าวให้บุคคลท่ีมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานขององค์การ มี

ความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภายในองคก์ร 

 

อดุลย์ ยืนนาน (2551:12) กล่าวว่า ขวญักาํลงัใจ หมายถึง คุณลกัษณะอย่างหน่ึงท่ีเป็น

นามธรรมท่ีอธิบายถึงสภาวะจิตใจ ความรู้สึก ทศันคติ ค่านิยาม ของบุคคล ซ่ึงมีความสําคญัและมี

อิทธิพลต่อการปฏิบติังานในองคก์าร หรือสภาพทางจิตใจของผูป้ฏิบติังาน เช่น ความรู้สึกนึกคิดท่ี

ไดรั้บอิทธิพล แรงกดดนั หรือส่ิงเร้าจากปัจจยัหรือสภาพแวดลอ้มในองค์การท่ีอยู่รอบตวัและจะมี

ปฏิกิริยาโตก้ลบั คือ พฤติกรรมในการทาํงาน ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อผลงานของบุคคลนั้น 

 

จากความคิดเห็นขา้งตน้  ความหมายของคาํวา่  ขวญักาํลงัใจ  ท่ีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้

ความหมายไวน้ั้น  พอสรุปไดว้่า  ขวญักาํลงัใจ  หมายถึง  สภาพทางจิตใจ  ความรู้สึกนึกคิด  ความ

คิดเห็น  หรือทศันคติท่าทีของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  ท่ีแสดงออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมในลกัษณะ

ของพฤติกรรมต่างๆ  ท่ีเป็นไปในทางท่ีดีหรือไม่ดี  และมีผลกระทบต่อองค์การเป็นต้น  ขวญั

กาํลงัใจจึงเป็นปัจจยัสําคญัมากในองคก์าร  ถา้องคก์ารใดตอบสนองความตอ้งการของคนทาํงานให้

มีขวญักาํลงัใจมาก  จะเกิดความร่วมมือร่วมใจในการทาํงาน ความเต็มใจในการปฏิบติังาน มีความ

รับผิดชอบในภารกิจงานท่ีได้รับมอบหมาย ความตอ้งการท่ีจะปฏิบติังานต่อไปในหน่วยงาน  มี

ความกระตือรือร้นในการทาํงาน ความสมํ่าเสมอในการปฏิบติังาน รวมทั้งเกิดกาํลังใจและการ

ประสานงานในการปฏิบติังาน 

 

2.1.2 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัขวญักาํลงัใจ 

การสร้างขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานในองคก์ารมีทฤษฎีและแนวคิดของนกัวิชาการ

และนกัจิตวิทยาหลายท่านไดศึ้กษาและอธิบายไว ้ ในท่ีน้ีผูว้ิจยัขอเสนอทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบั

ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 
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2.1.2.1 ทฤษฎลีาํดับข้ันความต้องการของ Maslow (1970:135-136 อา้งถึงใน วนัชยั 

มีชาติ,2548 : 75-77) มาสโลวอ์ธิบายวา่ ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีทาํให้บุคคลมีพฤติกรรมแตกต่างหลากหลาย

และไม่มีท่ีส้ินสุดก็คือ ความตอ้งการ (Needs) ท่ีมีอยู่ในตวัมนุษยน์ั้นเองโดยไดใ้ห้ขอ้สรุปเก่ียวกบั

ภารกิจของความต้องการไวว้่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการและความต้องการของมนุษย์เป็น

แหล่งกาํเนิดพฤติกรรมต่างๆ ความตอ้งการของมนุษยไ์ม่มีท่ีส้ินสุดตั้งแต่เกิดจนตายความตอ้งการ

ของมนุษยมี์ความแตกต่างกนั และมีลกัษณะเป็นลาํดบัขั้นตั้งแต่ความตอ้งการขั้นพื้นฐานเพื่อการ

ดาํรงชีวิตไปสู่ความตอ้งการขั้นสูงไปซ่ึงเป็นความตอ้งการในการพฒันาตนเองไปตามศกัยภาพ

สูงสุดของตนเองมนุษยต์อ้งการการตอบสนองความตอ้งการในแต่ละขั้นอยา่งพอเพียงในระดบัหน่ึง

เสียก่อนจึงพฒันาไปสู่ความตอ้งการขั้นต่อไป ซ่ึงบุคคลยงัไม่ไดรั้บการสนองความตอ้งการในขั้นใด

จะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีเป็นไปเพื่อสนองความตอ้งการในขั้นนั้นและความตอ้งการถูกแบ่งออกเป็น

ลาํดบัขั้น 5 ขั้น ตามลาํดบั คือ  

 

  1) ความตอ้งการทางกายภาพ (Physical Needs) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานทาง

ร่างกายเพื่อให้สามารถดาํรงชีวิตอยู่ไดถื้อความตอ้งการขั้นแรกของมนุษยท่ี์กระตุน้ให้บุคคลแสดง

พฤติกรรมความตอ้งการขั้นน้ีได้แก่ความตอ้งการอาหารอากาศหายใจการพกัผ่อนความตอ้งการ

ปัจจยัส่ีในการดาํรงชีวติในองคก์ารความตอ้งการขั้นตน้น้ีก็เช่นสภาพการทาํงาน (ความร้อน,อากาศ)

เงินเดือนพื้นฐานร้านอาหารในท่ีทาํงาน เป็นตน้ 

 

 2) ความตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยั (Safety or Security Needs) ความ

ตอ้งการขั้นน้ีจะก่อเกิดข้ึนต่อเม่ือความตอ้งการทางกายภาพไดรั้บการตอบสนองแลว้ระดบัหน่ึง (ใน

จาํนวนหรือปริมาณหน่ึง) ความตอ้งการในขั้นน้ีบุคคลจะมีความตอ้งการท่ีจะมีเสถียรภาพมีความ

มัน่คงปลอดภยัในชีวิตปลอดภยัจากอนัตรายต่างๆทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจความตอ้งการขั้นน้ี

ในองคก์ารเราอาจพิจารณาจากสภาพความปลอดภยัในการทาํงานสิทธิประโยชน์ตอบแทนจากการ

ทาํงานการเพิ่มเงินเดือนและความมัน่คงในงาน (Job Security) ซ่ึงเป็นความมัน่คงทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลต่อคนงาน 

 

  3) ความตอ้งการทางดา้นสังคม (Social Needs) เม่ือรู้สึกมีความปลอดภยัแลว้จะมี

ความตอ้งการท่ีจะผูกพนัและได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหน่ึงของสังคมเป็นความตอ้งการท่ีจะ

ไดรั้บการยอมรับตอ้งการมีเพื่อนตอ้งการมีความรักและความพอใจในการสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนและเนน้

ในเร่ืองมิตรภาพซ่ึงในองค์การความต้องการทางด้านสังคมได้แก่คุณภาพของการจัดการ  



10 
 

ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และความสัมพนัธ์ในกลุ่มอาชีพ  

เป็นตน้ 

 

  4) ความตอ้งการในการยกย่องและนบัถือตนเอง (Self – Esteem  Needs, Ego, 

Status) ความตอ้งการขั้นท่ี 4 น้ี จะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการ ขั้นท่ี 1 , 2 , 3 ไดรั้บการตอบสนองแลว้ 

ในชั้นน้ีคนจะมีความตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่นและประสบความสําเร็จและตอ้งไดรั้บการยกยอ่งใน

สังคมตอ้งการท่ีจะนบัถือตนเองมีความเช่ือมัน่ในตนเองและตอ้งการท่ีจะมีสถานภาพความตอ้งการ

ในขั้นน้ีองค์การเราสามารถพิจารณาได้จากช่ือตําแหน่งการเพิ่มเงินเดือนลักษณะงานความ

รับผดิชอบ และการยอมรับนบัถือจากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 

 

 5) ความตอ้งการประจกัษต์น การบรรลุศกัยภาพของตน (Self–Actualization) เป็น

ขั้นตอนสุดทา้ย ซ่ึงเม่ือเกิดความตอ้งการอ่ืนๆ ไดรั้บการตอบสนองแลว้ บุคคลจะตอ้งการท่ีจะบรรลุ

ศกัยภาพของตน และใชศ้กัยภาพท่ีตนมีอยูอ่ยา่งเตม็ความสามารถ ความตอ้งการในขั้นน้ีจะเป็นความ

ตอ้งการท่ีจะรู้วา่ตนมีความสามารถใดและทาํส่ิงใดไดดี้ท่ีสุดและไดท้าํในส่ิงดงักล่าว ความตอ้งการ

ขั้นน้ี ไดแ้ก่ ความตอ้งการเติบโต ความตอ้งการกา้วหนา้ และความตอ้งการทาํงานให้บรรลุผลสําเร็จ  

ซ่ึงองคก์ารความตอ้งการดา้นน้ีอาจจดัไดโ้ดย การจดังานท่ีทา้ทาย การเปิดโอกาสให้ใชค้วามคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ความเจริญกา้วหนา้ในองคก์าร และความสาํเร็จในการทาํงาน 

 

  ความตอ้งการทั้ง 5 ขั้นตอน ของ Maslow จะเป็นความตอ้งการท่ีเป็นลาํดบัขั้น จาก

ขั้น 1 ไปสู่ขั้น 5 ความตอ้งการจะไม่มีการขา้มขั้น ความตอ้งการจะเป็นแรงจูงใจให้คนทาํงานหรือ

แสดงพฤติกรรมจะตอ้งเป็นความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองเท่านั้น ความตอ้งการท่ีไดรั้บ

การตอบสนองแลว้จะไม่สามารถเป็นแรงจูงใจไดอี้กต่อไป การจะกระตุน้ให้คนทาํงานจึงมีความ

จาํเป็นตอ้งรู้แรงจูงใจของบุคคลนั้นก่อนวา่มีแรงจูงใจในเร่ืองใด 

 

จากการศึกษาทฤษฎีของ Maslow  สามารถท่ีจะนาํไปใช้ในการบริหารงานของ

องค์การเพื่อตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานโดยมุ่งหวงัท่ีจะจูงใจให้คนในองค์การทาํงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยผูบ้ริหารตอ้งนาํไปประยุกตใ์ชต้ามความสามารถท่ีจะกระทาํได ้ ขอ้สังเกตท่ีพบ

คือบางคร้ังมนุษยอ์าจมีความตอ้งการพร้อมกนัได ้เช่น  เม่ือไดรั้บการตอบสนองในขั้นท่ี 1 แลว้ อาจ

เกิดมีความตอ้งการในขั้นท่ี 2, 3 พร้อมกนั และไม่เป็นไปตามลาํดบัขั้นตอนเสมอไป 
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  ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัลาํดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow นั้น

สามารถนาํไปใช้เป็นปัจจยัในการศึกษาน้ี ได้แก่ ลาํดบัขั้นท่ี 1 ความต้องการทางกายภาพ (ด้าน

ผลประโยชน์ตอบแทนของเจา้หนา้ท่ี ประกอบดว้ยเงินเดือน เงินธรรมเนียมและเงินรางวลั) ลาํดบัขั้น

ท่ี 2 ความตอ้งการทางความมัน่คงและปลอดภยั (ดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน) ขั้นท่ี 3 ความ

ตอ้งการทางดา้นสังคม (ดา้นความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน การไดรั้บการยอมรับในองค์กร) 

และ ขั้นท่ี 5 ดา้นการบรรลุศกัยภาพแห่งตน (ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน) 

 

2.1.2.2 ทฤษฎสีองปัจจัยของ Herzberg (Two-Factor Theory)   

เฟรดเดอริคเฮิร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg) (1973) พฒันาทฤษฎีท่ีใชส่้งเสริมขวญั

และกาํลงัใจในการปฏิบติังานซ่ึงเป็นท่ีนิยมแพร่หลายคือทฤษฎีสองปัจจยั โดยแบ่งเป็นปัจจยัอนามยั 

และปัจจยัจูงใจ 

   

1) ปัจจยัอนามยั (Hygiene Factors) ได้แก่สภาพแวดล้อมของการทาํงาน และ

วธีิการบงัคบับญัชาของหวัหนา้งาน สภาวะจิตใจหรือความรู้สึกทศันคติความพึงพอใจของบุคลากร

ในองค์กร เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในการทาํงานตามสภาพแวดลอ้มต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการ

ปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรร่วมกนั ซ่ึงถา้มีพร้อมสมบูรณ์ก็ไม่สามารถสร้าง

ความพอใจในงานไดแ้ต่ยงัคงปฏิบติังานอยู่ เพราะเป็นปัจจยัท่ีป้องกนัความไม่พอใจในงานเท่านั้น

ไม่ใช่ปัจจยัท่ีจะส่งเสริมใหค้นทาํงานโดยมีประสิทธิภาพหรือผลผลิตมากข้ึนไดต้วัอยา่งปัจจยัเหล่าน้ี

ไดแ้ก่นโยบายของหน่วยงานสภาพแวดลอ้มการทาํงานความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน แบบ

การบริหารงาน เงินเดือน สวสัดิการต่างๆความมัน่คง ความปลอดภยั เป็นตน้ 

 

 2) ปัจจยัจูงใจ (Motivating Factors) ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเน้ือหาของงานและ

ทาํให้ผูป้ฏิบติัมีความพอใจในงาน ใช้ความพยายามและความสามารถทุ่มเทในการทาํงานมากข้ึน 

เช่น ความสําเร็จ การไดรั้บการยกยอ่ง ไดรั้บผิดชอบในงาน ลกัษณะงานท่ีทา้ทาย เหมาะกบัระดบั

ความสามารถ มีโอกาสกา้วหนา้และพฒันาตนเองใหสู้งข้ึน เป็นตน้ 

 

 การสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังานจึงมีสองขั้นตอน คือ ตอนแรกหัวหน้า

งานหรือผูบ้ริหารตอ้งตรวจสอบให้มัน่ใจว่าปัจจยัอนามยัไม่ขาดแคลนหรือบกพร่องเช่นระดับ

เงินเดือน ค่าจา้งเหมาะสมงานมีความมัน่คงสภาพแวดลอ้มปลอดภยั และอ่ืนๆ จนแน่ใจวา่ความรู้สึก

ไม่พอใจจะไม่เกิดข้ึนในหมู่ผูป้ฏิบติังาน ในตอนท่ีสอง คือ การให้โอกาสท่ีจะไดรั้บปัจจยัจูงใจ เช่น 
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การได้รับการยกย่องในความสําเร็จ และผลการปฏิบติังาน มอบความรับผิดชอบตามสัดส่วนให้

โอกาสใช้ความสามารถในงานสําคญั ซ่ึงอาจตอ้งมีการออกแบบการทาํงานให้เหมาะสมดว้ยการ

ตอบสนองด้วยปัจจยัอนามยัก่อน จะทาํให้เกิดความรู้สึกเป็นกลาง ไม่มีความไม่พอใจ แล้วจึงใช้

ปัจจยัจูงใจเพื่อสร้างความพอใจ ซ่ึงจะส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานทุ่มเทในการทาํงานอยา่งมีประสิทธิผล

มากข้ึน 

 

 เฮิร์ซเบิร์กได้ลดความตอ้งการห้าขั้นของมาสโลวเ์หลือเพียงสองระดบัคือปัจจยั

อนามยัเทียบไดก้บัการสนองตอบต่อความตอ้งการระดบัตํ่า (ความตอ้งการทางกาย ความตอ้งการ

ความปลอดภยั และความตอ้งการทางสังคม) ส่วนปัจจยัจูงใจเทียบไดก้บัการสนองตอบต่อความ

ตอ้งการระดบัสูง (เกียรติยศช่ือเสียง และความสมบูรณ์ในชีวติ) 

 

 2.1.2.3 แนวคิดของแมคเกรเกอร์ (McGregor ,1970 :135-137 อา้งถึงใน วนัชยั  มี

ชาติ,2548: 84–85) แมคเกรเกอร์ อธิบายโดยเนน้การทาํความเขา้ใจธรรมชาติของคนจะตอ้งรู้วา่คน

ในองค์กรมีธรรมชาติอย่างไร เม่ือเขา้ใจธรรมชาติของผูป้ฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้ง อนัจะนาํมาซ่ึง

ผลประโยชน์ขององค์กรและความเข้าใจกันดีระหว่างกันในการทํางานโดย McGregor มอง

ธรรมชาติของคนในการทาํงานว่ามี 2 พวก  คือ พวกท่ีมีธรรมชาติทางลบ (มองดว้ยทศันคติท่ีไม่ดี

หรือมองเชิงลบ) ซ่ึงเรียกกลุ่มน้ีวา่ Theory – X และพวกท่ีมีธรรมชาติในทางท่ีดี (มองดว้ยทศันคติท่ี

ดี) ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีธรรมชาติแบบ Theory – Y ซ่ึงทั้ง 2 พวก น้ีมีธรรมชาติแตกต่างกนัออกไป คือ 

 

  1) Theory – x เป็นการมองธรรมชาติของคนว่าโดยปกติจะไม่ชอบทาํงาน  ถา้มี

โอกาสท่ีสามารถเล่ียงงานได้จะหลีกเล่ียงการทาํงานองค์กรจึงต้องใช้วิธีการบงัคบัควบคุมและ

ลงโทษเพื่อให้คนได้ทํางานได้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้ น ส่ิงท่ีคนงานส่วนใหญ่ต้องการและให้

ความสําคัญมากกว่าปัจจัยอ่ืนได้แก่ความมั่นคงในการทํางานคนงานส่วนใหญ่จะขาดความ

ทะเยอทะยานและกระตือรือร้น Theory – x มองธรรมชาติของคนในทางท่ีไม่ดีนั้น McGregor วา่ใน

องค์กรมีคนอีกพวกหน่ึงซ่ึงเป็นคนดีซ่ึงไดแ้ก่พวก Theory – y ซ่ึงลกัษณะของคนงานแบบ       

Theory – y จะมีลกัษณะท่ีตรงขา้มกบั Theory – x 

 

 2) Theory – y จะเช่ือว่าโดยธรรมชาติแลว้ทุกคนเป็นคนดีและมีลกัษณะดงัน้ี

คนงานจะเช่ือว่า  การทาํงานเป็นเร่ืองปกติธรรมดา  การทํางานเป็นเหมือนการพักผ่อนและ

การละเล่น  การทาํงานจึงเป็นส่ิงดีคนงานจะรู้เป้าหมายของตน และควบคุมตนเองได้ และจะ
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พยายามเพื่อทาํใหบ้รรลุเป้าหมาย คนมีความทะเยอทะยานอยากรับผิดชอบคนทุกคนมุ่งท่ีจะให้ตนมี

ความรับผิดชอบและได้รับการยอมรับ (คนมุ่งแสวงหาความรับผิดชอบ) คนงานเป็นผู ้ท่ี มี

ความสามารถท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ไดค้นทุกคนมีความสามารถท่ีจะริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละแกปั้ญหาให้

องคก์รไดเ้พียงแต่องคก์รนาํความสามารถของคนมาใชเ้พยีงบางส่วนเท่านั้น 

 

  จากแนวคิดดงักล่าว Theory – x จะเป็นแนวคิดดา้นการจูงใจ ระดบัตน้ในขณะท่ี 

Theory – y เป็นแรงจูงใจในระดบัสูง ซ่ึงเป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากภายในของบุคคลแต่ละคนมากกวา่ 

โดย McGregor เช่ือวา่ Theory – y น่าจะมีความเหมาะสมในการอธิบายมากกวา่ แนวความคิดตาม 

Theory – y จะใกลเ้คียงกบัการบริหารแบบส่วนร่วม ซ่ึงองค์การควรจะมีการกระตุน้ให้เกิดการมี

ส่วนร่วมของคนงานและเปิดโอกาสให้คนงานแสดงความรับผิดชอบในงาน โดยให้งานท่ีทา้ทายมี

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองกระตุน้ใหค้นทาํงาน 

 

 ในทางปฏิบติัเราจะพบว่า องค์กรทุกองค์กรจะมีคน 2 แบบ ประกอบกัน การ

แก้ปัญหาต่างๆ ตลอดทั้ งการจูงใจจึงควรระวังเป็นพิเศษ และควรพิจารณาเป็นรายกรณีไป  

นอกจากน้ีโดยธรรมชาติแลว้ เราจะไม่มีคนท่ีเป็นแบบ Theory – x ทั้งหมด หรือเป็นแบบ Theory – y  

ทั้งหมด การจะกาํหนดว่าพฤติกรรมของพนกังานคนใดเป็นไปตาม Theory – x หรือ Theory – y  

เพื่อท่ีองค์กรจะได้วางระบบในการจัดการพฤติกรรมของเขาจึงค่อนข้างท่ีกระทําได้ลําบาก  

หน่วยงานจาํนวนมากจะมีทั้งคนท่ีมีธรรมชาติแบบ Theory – x หรือ Theory – y อยูด่ว้ย องคก์รจึง

ตอ้งใช้วิธีการและรูปแบบการจูงใจของคนหลายวิธีประกอบกนั ซ่ึงในส่วนน้ีจะก่อให้เกิดปัญหา

แบบอ่ืนข้ึนในองคก์รไดใ้นระยะยาว 

 

2.1.2.4 แนวคิดของ Alderfer  (1969 อา้งถึงใน สมิหรา จิตตลดากร, 2546:120-

121) อลัเดอร์เฟอร์ ไดเ้สนอทางเลือกของลาํดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยห์รือทฤษฎีการถดถอย

ของความตอ้งการ เรียกวา่ ทฤษฎี ERG โดยเขาทาํการทดสอบเชิงประจกัษแ์ละเสนอเป็นบทความใน

หวัขอ้เร่ือง “An Empiricial Test of a New Theory of Human Needs” ลงในวารสาร Organizational 

Behavior and Human Performance ในปี ค.ศ.1969 ดงัน้ี 

 

แอลเดอร์เฟอร์เสนอให้นาํลาํดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยซ่ึ์งมาสโลส์เสนอไว ้5 

ระดบันั้น มายบุรวมกนัเป็น 3 ระดบั คือ 
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- ความตอ้งการมีชีวิตอยู่ (Existence Needs) ซ่ึงเป็นการนาํเอาความตอ้งการทาง

สรีระและความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัของมาส์โลวม์ารวมกนั 

- ความตอ้งการความสัมพนัธ์ (Relatedness Needs) หมายถึงความตอ้งการท่ีจะมี

ความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทางสังคมของมนุษย ์และเป็นการนาํเอาความตอ้งการดา้นความอยาก

เป็นเจา้ของและอยากไดรั้บการยกยอ่งนบัถือตามแนวคิดของมาสโลวม์ารวมกนั 

- ความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ (Growth Needs) เป็นความตอ้งการระดบัสูงสุด 

ซ่ึงเป็นการรวมเอาความตอ้งการดา้นการสรรเสริญตนเองรวมกบัการทาํงานให้สําเร็จดว้ยตนเองเขา้

ดว้ยกนั 

 

สมมติฐานของทฤษฎี ERG น้ีกล่าววา่แรงจูงใจของพฤติกรรมเป็นไปตามลาํดบัขั้น

ตามท่ีมาสโลวเ์สนอไว ้แต่ต่างกนั 2 ประการ คือ 

- อาจมีความต้องการมากกว่า 2 ระดบั ทาํให้เกิดแรงจูงใจในเวลาเดียวกัน เช่น 

ความอยากไดเ้งินและความอยากไดเ้พื่อนจูงใจใหท้าํงาน 

- ทฤษฎีท่ีลบลา้งความเป็นเส้นตรงของลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์เพราะ

มาสโลวเ์สนอว่ามนุษยจ์ะตอ้งไดรั้บความพอใจต่อความตอ้งการในระดบัตน้ๆ ก่อนจึงจะกา้วไปสู่

ความตอ้งการในระดบัสูงข้ึนไป แต่ทฤษฎี ERG เสนอว่า หามนุษยย์งัมีความไม่พอใจต่อความ

ตอ้งการในระดบัสูงข้ึนไป แต่ทฤษฎี ERG เสนอว่า หากมนุษยย์งัมีความไม่พอใจต่อความตอ้งการ

ในระดบัสูงๆ นั้นอยู ่มนุษยก์็จะขจดัความตอ้งการนั้นเสีย และถอยไปยงัความตอ้งการในระดบัล่างๆ 

ลงมาไดแ้ละพยายามทาํให้ความตอ้งการระดบัล่างน้ีสําเร็จอีกคร้ังหน่ึง เช่น เม่ือคนทาํงานไดเ้งินจน

ตวัเองพอใจอยูใ่นระดบัหน่ึงแลว้ เขาจะตอ้งการการมีเพื่อน แต่เม่ือเขาเห็นวา่เขาไม่อาจจะมีเพื่อนไป

พร้อมๆ กบัการไดเ้งินไปพร้อมๆ กนัเขาก็จะลบลา้งความตอ้งการอยากมีเพื่อนนั้นเสีย และจะเร่ิมจูง

ใจตนเองดว้ยการแสวงหาเงินต่อไปอีก เป็นตน้ 

 

2.1.2.5 แนวคิดของ McClelland (อา้งถึงใน สมิหรา จิตตลดากร, 2546:123-124) 

นกัจิตวิทยาของมหาวิทยาลยัฮาร์เวิร์ดท่ีให้ความสนใจในเร่ืองแรงจูงใจจากความสําเร็จ โดยไดก้าร

ศึกษาวิจยักิจกรรมในการประกอบการของประเทศกาํลงัพฒันาและเสนอเป็นทฤษฎีแรงจูงใจจาก

ความสําเร็จ (Achievement Motivation Theory) หรือทฤษฎีไตรปรารถนา (Trio of Needs) โดยมี

เน้ือหาดงัน้ี 

ความตอ้งการท่ีสาํคญัของมนุษยมี์ 3 ประการและความตอ้งการทั้ง 3 ประการน้ีจะมี

การเรียงลาํดบัวา่ความตอ้งการใดมีอิทธิพลมากนอ้ยกวา่กนั ไดแ้ก่ 
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(1) ความตอ้งการเพื่อความสําเร็จ (The Need for Achievement) หรือ n. Ach คือ

ความตอ้งการไดรั้บผลสําเร็จเม่ือเผชิญกบังานท่ียาก บุคคลท่ีมี n. Ach ต ํ่า จะพยายามบ่ายเบ่ียงงาน

โยนความรับผดิชอบใหผู้อ่ื้น ส่วนบุคคลท่ีมี n. Ach สูง จะมีลกัษณะดงัน้ี 

-  เป็นคนตอ้งการรับผดิชอบในการแกไ้ขปัญหา กาํหนดเป้าหมายท่ีไม่ยากเกินไป 

-  เป็นคนพิจารณาถึงความเส่ียง ตอ้งการทราบผลการทาํงานของตนเอง 

-  เป็นคนหมกมุ่นกบัความสาํเร็จของงาน หรือชอบกงัวลใจต่อความสาํเร็จของงาน 

-  เป็นคนชอบงานท่ีทา้ทายความสามารถ ไม่แสวงหาการประกนัความสาํเร็จ 

 

(2) ความตอ้งการเพื่อความผกูพนั (The Need of Affiliation) หรือ n. Aff  คือความ

ตอ้งการรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืน ตอ้งการการเขา้สมาคมและการได้รับการสนบัสนุน 

บุคคลท่ีมี n. Aff สูงจะมีลกัษณะดงัน้ี 

-  เป็นคนตอ้งการการไดรั้บการรับรองจากคนอ่ืนๆ  

-  เป็นคนท่ีชอบทาํตามความตอ้งการและค่านิยมของคนอ่ืนๆ  

-  เป็นคนจริงใจต่อความรู้สึกของคนอ่ืน  

-  เป็นคนชอบท่ีจะติดต่อประสานงานกบัคนอ่ืน เช่น ดา้นการขาย การประชาสัมพนัธ์ 

 

(3) ความตอ้งการเพื่ออาํนาจ (The Need for Power) หรือ n. Pow  คือความตอ้งการ

ท่ีจะครอบงาํหรือควบคุมบุคคลอ่ืน โดยมีลกัษณะดงัน้ี 

-  เป็นคนยึดความเห็นของตวัเอง ด้ือ พูดมาก ชอบโตแ้ยง้ และชอบประเมินค่าส่ิง

ต่างๆ  

- คนท่ีมี n. Pow สูงจะแสวงหาตาํแหน่งท่ีเป็นผูน้าํ ตอ้งการกาํหนดเป้าหมายเอง 

ตอ้งการเป็นผูต้ดัสินใจและช้ีนาํกิจกรรมต่างๆ และตอ้งการทาํงานในฐานะผูจ้ดัการ 

 

ผลจากการวจิยัของแมคเคิลแลนดพ์บวา่ประชากรสหรัฐฯ เพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ท่ี

มี n. Ach สูง เพราะความตอ้งการประเภทน้ีถูกสมมติวา่มีความสาํคญั เฉพาะเพื่อความสําเร็จดา้นการ

จดัการเท่านั้น ต่อมาแมคเคิลแลนด์ไดป้รับปรุงโครงการฝึกอบรม โดยจดัให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม 

n. Ach ใหก้บัคนงาน ผลปรากฏวา่ คนท่ีผา่นการฝึกอบรมน้ีสามารถท่ีจะทาํเงินไดม้ากข้ึนและไดรั้บ

การเล่ือนตาํแหน่งเร็วกวา่คนท่ีไม่ไดรั้บการฝึกอบรม 
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34  จากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน ผูว้ิจยัไดท้บทวน

และไดน้าํมาปรับปรุงปัจจยัส่งผลต่อระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานหลายประการ ไดแ้ก่  

1) ผลประโยชน์ตอบแทน   

2) ความมัน่คงในสภาพการจา้งงาน   

3) ความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน   

4) การไดรั้บการยอมรับในองคก์าร   

5) โอกาสความกา้วหนา้   

34ซ่ึงผูว้จิยัจะไดน้าํปัจจยัเหล่าน้ีไปศึกษาต่อไป 

 

2.1.3 การวดัระดับขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบัติงาน 

3 4ขวญัและกาํลงัใจเป็นนามธรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกนึกคิด ทศันคติของบุคลากร ท่ีไม่

สามารถวดัไดโ้ดยตรง ดงันั้น การท่ีจะวดัระดบัขวญัและกาํลงัใจไดจึ้งตอ้งอาศยัวิธีทางออ้มโดยการ

วดัเก่ียวกบัความรู้สึก ทศันคติของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์ร ซ่ึง เสนาะ ติเยาว ์(2535 : 300 – 301) ได้

เสนอวธีิการวดัขวญัและกาํลงัใจของผูป้ฏิบติังาน มีวธีิท่ีสาํคญัอยู ่4 วธีิ ดงัน้ี 

1) การสังเกตการณ์ (Observation) การสังเกตการณ์เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด วิธีหน่ึงในการ

วดัระดบัขวญั วิธีน้ีสามารถปฏิบติัการไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เน่ืองจากผูบ้งัคบับญัชามีอาํนาจปกครอง

ควบคุมอยูแ่ลว้ การสังเกตการณ์จะร่วมสนทนาดว้ยหรือสังเกตการณ์ปฏิบติังานและพฤติกรรมการ

แสดงออกต่างๆ วธีิการน้ีตอ้งกระทาํอยา่งระมดัระวงัและมีระบบ   

2) การสัมภาษณ์ (Interviewing) เป็นวิธีการท่ีมีประโยชน์ในทางวดัระดบัขวญั

กาํลงัใจ วธีิน้ีเป็นวธีิแบบเผชิญหนา้ ระหวา่งผูส้มัภาษณ์กบัผูถู้กสัมภาษณ์ แลกเปล่ียนขอ้มูลดว้ยวาจา

แลกเปล่ียนความคิดและทศันะต่างๆ แก่กนัและกนั แต่การสัมภาษณ์จะผลเป็นท่ีน่าเช่ือถือได ้ตอ้ง

กระทาํโดยมีเกณฑ์ท่ีแน่นอน ขอ้ดีของการสัมภาษณ์ก็คือการสามารถใช้ความรู้สึกอนัไวอีกทั้งยงั

กระทาํไดอ้ยา่งครอบคลุม แต่มีขอ้เสีย คือ ส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการสัมภาษณ์กลุ่มคนท่ีมี

ขนาดใหญ่ 

3) แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นวิธีการท่ีนิยมอย่างกวา้งขวางวิธีหน่ึง

แบบสอบถามแบ่งออกได ้2 ประเภท คือ การสํารวจแบบปรนยั เป็นการสร้างคาํถาม และมีคาํตอบ

ให้เลือก ผูต้อบจึงเพียงแต่ทาํเคร่ืองหมายในขอ้ท่ีตนตอ้งการเท่านั้นสําหรับแบบหลงัเป็นการตั้ง

คาํถาม แล้วปล่อยให้ผูป้ฏิบติังานตอบคาํถามด้วยถอ้ยคาํของเขาเองวิธีการวดัระดบัขวญัโดยใช้

แบบสอบถามมีทั้งขอ้ดี และขอ้เสีย ขอ้ดีก็คือ วิธีการน้ีเป็นวิธีการท่ีส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินการนอ้ย  เน่ืองจากสามารถใชไ้ดก้บัคนจาํนวนมาก โดยใชเ้วลาสั้น และสามารถใชโ้ปรแกรม
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สําเร็จรูปช่วยประมวลได ้ ส่วนขอ้เสียก็คือ การใชแ้บบสอบถาม  ทาํให้ไม่สามารถใชค้วามรู้สึกอนั

ไว  ช่วยเก็บขอ้มูลไดแ้ละขาดลกัษณะครอบคลุมดงัท่ีกล่าวมาแลว้ 

4) การเก็บประวติั (Record-Keeping) เป็นวิธีการไดผ้ลมาก หากได้ทาํอย่างเป็น

ระบบท่ีดี ประวติัท่ีควรเก็บรวบรวมไวค้วรจะมีเร่ืองของการท่ีขาดงาน และการเฉ่ือยชาในการ

ปฏิบติังาน โดยบนัทึกไวเ้ป็นรายบุคคลอย่างย่อๆ ในบตัร และนาํมาสรุปความลงในบตัรของ

หน่วยงานอีกคร้ังหน่ึง ในลกัษณะเดียวกนัประวติัควรใหแ้สดงถึงการเปล่ียนแปลงของขวญัดว้ย เช่น 

การร้องทุกข ์การลงโทษทางวนิยั เป็นตน้ แต่ประวติัท่ีจะทาํข้ึนตอ้งการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ

และเช่ือถือได ้

 

2.1.4 ความสําคัญของขวญักาํลงัใจในการปฏิบัติงาน 

 

ขวญักาํลงัใจมีความสาํคญัต่อการทาํงานของบุคคลเป็นอยา่งยิง่ เพราะการทาํงานใดก็ตามถา้

จะใหไ้ดป้ระสิทธิภาพและประสิทธิผลจะตอ้งประกอบดว้ยส่วนสาํคญั 2 ประการ คือ  

 

ความสามารถหรือทกัษะในการทาํงานของบุคคล และการจูงใจ เพื่อโน้มน้าวบุคคลให้ใช้

ความสามารถหรือทกัษะในการทาํงาน (Vroom, 1964) ขวญักาํลงัใจนั้นเป็นส่วนหน่ึงของการสร้าง

ขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน พฤติกรรมต่างๆ ของคนเกิดจากขวญักาํลงัใจท่ีทาํให้เกิดความ

ตอ้งการ และแสดงการกระทาํออกมาตามปกติมนุษยเ์รามีความสามารถในการกระทาํส่ิงต่างๆ ได้

หลายอยา่ง หรือ มีพฤติกรรมแตกต่างกนัออกไป 

 

แต่พฤติกรรมเหล่าน้ีจะแสดงออกเพียงบางโอกาสเท่านั้น  ส่ิงท่ีจะดึงเอาความสามารถของ

คนออกมาได้คือ ขวญักาํลงัใจนั่นเอง  ขวญักาํลงัใจจึงเป็นความเต็มใจท่ีจะใช้พลงัความสามารถ

เพื่อใหป้ระสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย (อรุณ  รักธรรม, 2522) นอกจากน้ี เมอร์เรย ์(Murray, 1938) 

กล่าววา่ ความตอ้งการความสําเร็จเป็นความสําเร็จท่ีมีอยู่ในตวัคนทุกคน  เป็นความตอ้งการทางจิต

ของมนุษยท่ี์จะเอาชนะอุปสรรค  มุ่งทาํส่ิงท่ีอยากให้สําเร็จเป็นความปรารถนาหรือแนวโน้มท่ีจะ

กระทาํส่ิงใดๆ ให้สําเร็จโดยเร็วท่ีสุด  ดงัท่ีแมคเคลแลนด์ (McClelland,1961) พบว่า ส่ิงสําคญัคือ

ความตอ้งการสัมฤทธิผล (Need for Achievement) ซ่ึงเป็นความปรารถนาท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง

ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเม่ือสามารถทาํได้สําเร็จแล้วก็จะเกิดความสบายใจ และเป็นขวญั

กาํลงัใจในการทาํงานให้ประสบความสําเร็จจะมีความทะเยอทะยาน มีการมุ่งแข่งขนัและมีความ

พยายามท่ีจะพฒันาตนเองใหดี้ข้ึน  
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 2.1.5 การสร้างขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบัติงาน 

 

 สุเมธ แสงน่ิมนวล 34(2545 : 45) ไดก้ล่าววา่การเสริมสร้างขวญักาํลงัใจในการทาํงานไว ้ดงัน้ี 

1. สร้างทศันคติท่ีดีในการทาํงานเป็นส่ิงดีทาํให้คนอยากทาํงาน เพราะงานดี ค่าตอบแทนดี 

ไดรั้บความกา้วหนา้ เม่ือมีทศันคติท่ีดีต่อการทาํงาน ขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานก็ยอ่มดีดว้ย 

2. วางมาตรฐานและสร้างเคร่ืองมือสําหรับวัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน คือ ผู ้ท่ี

ปฏิบัติงานต้องการให้กําหนดมาตรฐานการทํางานไว้ชัดเจน การสร้างเคร่ืองมือสําหรับวัด

ประสิทธิผลของการทาํงาน รวมถึงการวางมาตรฐานการทาํงาน จะทาํให้ผูป้ฏิบติังานเกิดขวญัและ

กาํลงัใจท่ีดี 

3. เงินเดือนและค่าจ้าง มนุษย์เราทํางานส่ิงสําคัญท่ีเขาต้องการเป็นค่าตอบแทน คือ 

“เงินเดือน” หรือ “ค่าจา้ง” ถา้ไดน้อ้ยไม่คุม้ค่า ขวญักาํลงัใจก็จะตกตํ่าลง ถา้ไดม้ากประเมินวา่คุม้ค่า

และเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ อยา่งสมเหตุสมผลตามท่ีเขาคาดหวงัไว ้ขวญัและกาํลงัใจก็จะดีตามมาดว้ย 

4. ความพึงพอใจในงานท่ีทาํ ถ้างานท่ีทาํเป็นงานท่ีเขาชอบ รัก หรือ ถนดั เขาจะพึงพอใจ

และทาํได้ดี ดงันั้นขวญัและกาํลงัใจก็ย่อมดีด้วย แต่หากงานท่ีทาํเขาไม่รัก ไม่ชอบ ไม่ถนัด ก็จะ

เกิดผลตรงขา้มกนั ผูบ้ริหารท่ีจะมอบหมายงานหนา้ท่ีให้ทาํ จึงตอ้งดูให้รอบคอบถือหลกั “ใชค้นให้

ถูกกบังาน” หรือ “Put the Right Man to the Right Job”  

5. ความมีส่วนร่วมเป็นส่วนหน่ึงของงาน ความตอ้งการของคนทาํงานย่อมอยากไดรั้บการ

ยอมรับเป็นส่วนหน่ึงของงาน จึงควรตอ้งพยายามสร้างความเป็นหน่ึงให้เกิดข้ึนเพื่อให้เกิดขวญัและ

กาํลงัใจ 

6.  สัมพันธภาพระหว่างผู ้บังคับบัญชากับผู ้ใต้บังคับบัญชาเป็นเ ร่ืองสําคัญมาก ถ้า

สัมพนัธภาพระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยูใ่นเกณฑ์ดี มีความสุข การทาํงานราบร่ืน

ขวญักาํลงัใจของผูป้ฏิบติังานก็ยอ่มดีดว้ย ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงควรคาํนึงเร่ืองสัมพนัธภาพระหวา่งกนั

และกนัเป็นสาํคญั 

 

39 2.1.6 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการมีขวญักาํลงัใจในการทาํงาน  

 จากทศันะของ Herzberg, Synderman and Mausner (1959: 240) ปัจจยัท่ีช่วยให้ผูป้ฏิบติังาน

เกิดขวญักาํลงัใจในการทาํงานไดแ้ก่  

(1) ลกัษณะท่าทางและบทบาทของหัวหน้าท่ีมีต่อผูป้ฏิบติังาน หัวหน้างานมีความสําคญั

เพราะเปรียบเหมือนผูป้ระสานงานระหวา่งองคก์รกบัผูป้ฏิบติังาน หวัหนา้งานมีอิทธิพลอยา่งสูงต่อ

การปฏิบติังานแต่ละวนั  



19 
 

(2) ความพึงพอใจในหนา้ท่ีการงานท่ีปฏิบติัอยู ่คนส่วนมากชอบท่ีจะทาํงานท่ีตนถูกใจและ

สามารถไดดี้ เพราะทาํใหมี้โอกาสใชค้วามสามารถทางสติปัญญาและพฒันาบุคลิกภาพตนเอง  

(3) การเขา้กนัได้กบัเพื่อนร่วมงานได้ทุกคนจะรู้สึกพอใจต่อการทาํงาน ถ้ารู้สึกว่าเป็นท่ี

ยอมรับและเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มเพื่อนร่วมงาน 

(4) ความพึงพอใจต่อวตัถุประสงคห์ลกัและประสิทธิผลขององคก์ร ถา้ทุกคนหรือส่วนใหญ่

เขา้ใจซาบซ้ึงถึงระบบและวิธีดาํเนินงานขององคก์รแลว้ ย่อมจะอุทิศเวลาให้แก่งาน มีกาํลงัใจและ

ขวญัในการปฏิบติังานไดดี้ข้ึน  

(5) ความพึงพอใจต่อสภาพเศรษฐกิจและบาํเหน็จรางวลั การให้รางวลัจะช่วยจูงใจให้

ผูป้ฏิบติังานมีความกระตือรือร้นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งขยนัขนัแขง็ มัน่ใจและมีกาํลงัขวญัดี  

(6) สุขภาพทางดา้นร่างกายและจิตใจท่ีสัมพนัธ์กนั เพราะจิตใจของผูป้ฏิบติังานแต่ละคน

อาจเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ อนัเป็นผลโดยตรงจากดา้นร่างกาย จึงถือวา่ปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพทางกาย

และจิตใจมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการปฏิบติังาน เพราะถา้มีปัญหาอาจทาํงานไม่ไดดี้  

 

ส่วนในทศันะของนกัวิชาการไทย เช่น อุทยั หิรัญโต (2531: 162) และปรียาพร วงศอ์นุตร

โรจน์ (2541: 142) ขวญักาํลงัใจในการทาํงาน เกิดข้ึนจากปัจจยัต่างๆ ประกอบดว้ย 

(1) ลักษณะท่าทางและบทบาทของผูน้ําหรือหัวหน้าท่ีมีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อน

ร่วมงาน 

(2) ความพอใจหนา้ท่ีการงานท่ีปฏิบติัอยู ่อนัเกิดจากการมอบหมายงานให้บุคคลปฏิบติัหรือ

รับผดิชอบ 

(3) ความพอใจต่อวตัถุประสงค์หลกัและนโยบายดาํเนินงานขององค์การของพนักงาน

เจา้หนา้ท่ีและผูร่้วมงาน ตลอดจนการจดัองคก์ารและระบบงาน 

(4) การใหบ้าํเหน็จ รางวลั และการเล่ือนชั้น เล่ือนตาํแหน่งแก่ผูท่ี้ปฏิบติังานท่ีดี   

(5) สภาพของการปฏิบติังาน (working condition)  

(6) ระบบการวดัผลความสาํเร็จในการทาํงาน   

(7) โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและการยอมรับ 

   

 ตามท่ีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัในการปฏิบัติงานไว้

นั้น  พอสรุปไดว้่า การท่ีจะทาํให้องคก์ารประสบความสําเร็จไดห้รือการทาํงานร่วมกนัของบุคคล

หลายๆ คนจะตอ้งมีขวญัในการทาํงานท่ีดี มีความเต็มใจในการทาํงานและมีความสุขกบัการทาํงาน 

รวมถึงให้มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์การและมีความรู้สึกอยากทาํงาน ผูบ้ริหารจึง
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จาํเป็นตอ้งรู้ให้แน่ชดัวา่อะไรคือส่ิงท่ีทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่พอใจ การท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะเกิด

ความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ต้องอาศยัส่ิงจูงใจ และการท่ีองค์การใดมีส่ิงจูงใจมาก

ผูป้ฏิบติังานในองคก์ารนั้นยอ่มจะมีขวญัและกาํลงัใจมากข้ึนดว้ยเช่นกนั 

 

2.2 ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการทบทวนวรรณกรรมงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัเร่ืองขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานมีงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งเป็นจาํนวนมาก อาทิ  

 

นงลกัษณ์ เนียมทว้ม (2546) ศึกษาเร่ือง ขวญักาํลงัใจและแนวทางในการพฒันาขวญักาํลงัใจ

ในการทาํงานของขา้ราชการในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 1 ผลการวจิยัพบวา่  

1. ขวญักาํลงัใจในการทาํงานของขา้ราชการในสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี 

เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

2. เปรียบเทียบขวญักาํลงัใจในการทาํงานของขา้ราชการในสํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาชลบุรีเขต 1 จาํแนกตามตาํแหน่งโดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติยกเวน้

ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<.05) โดยตาํแหน่งหวัหน้า

ฝ่ายและเจา้หนา้ท่ีมีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานมากกวา่ตาํแหน่งหวัหนา้งาน  

3. แนวทางการพฒันาขวญักาํลงัใจในการทาํงานในสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ชลบุรี เขต 1 ขา้ราชการในสํานกังานไดเ้สนอแนวทาง ดา้นความสําเร็จของงาน คือ ควรมอบหมาย

งานตามความถนัดและความสามารถ ด้านการยอมรับนับถือคือควรให้เกียรติและยอมรับความ

คิดเห็นของผูอ่ื้น ดา้นความกา้วหน้าคือทุกคนในหน่วยงานมีโอกาสกา้วหน้าทดัเทียมกนั ดา้นการ

ปกครองบังคับบัญชาคือควรให้ความยุติธรรมในการปกครองบังคบับัญชา ด้านเงินเดือนและ

ผลประโยชน์เก้ือกลูคือควรจดัสวสัดิการใหม้ากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

 

บุญถนอม แสงหิรัญ (2549) ศึกษาเร่ือง ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของ ครูผูป้ฏิบติังาน

ในโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา  ในดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  ดา้น

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานผลการวิจยั พบวา่ ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูผูป้ฏิบติังาน

ในโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาโดยรวมอยูใ่นระดบัสูงถา้พิจารณาเป็นรายดา้น

พบว่าดา้นนโยบายและการบริหารงานดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  ดา้นความสัมพนัธ์กบั

เพื่อนร่วมงาน  เป็นปัจจยัท่ีสําคญัอยา่งมากต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูผูป้ฏิบติังานใน

โรงเรียนเอกชนคาทอลิกสงัฆมณฑลนครราชสีมา  อยา่งมาก    
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เกียรติพนัธ์หนูทอง (2549) ได้ทาํงานวิจยัเร่ืองขวญัการปฏิบติังานของบุคลากรทาง

การศึกษาในสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัปัตตานีพบว่าระดบัขวญัการปฏิบติังานบุคลากร

ทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัปัตตานีอยู่ในระดับปานกลางยกเวน้ด้าน

สภาพแวดลอ้มการปฏิบติังานดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลดา้นเงินฐานะและความมัน่คงดา้น

ความสาํเร็จและดา้นการยกยอ่งในความสาํเร็จอยูใ่นระดบัมาก 

 

ณัฐธัญ ปรุงเคร่ือง (2550) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อขวญักาํลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี

ป้องกนัปราบปราม (สายตรวจ) ของขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวน สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอเมือง

ลาํพนู จงัหวดัลาํพนู  ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัขวญักาํลงัใจของขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนท่ีปฏิบติั

หน้าท่ีป้องกนัปราบปราม (สายตรวจ) สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอเมืองลาํพูน จาํนวน 123 รายอยู่ใน

ระดบัปานกลาง โดยมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นความสําเร็จในการทาํงาน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

ดา้นความรับผิดชอบ และความมัน่คงในงานในระดบัมาก  ส่วนปัจจยัดา้นการไดรั้บการยอมรับนบั

ถือ ด้านโอกาสความก้าวหน้า ด้านความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน  ด้าน

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และดา้นเงินและสวสัดิการอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 

สุธาทิพย ์บุญเสม (2550) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของ

เจา้หน้าท่ีสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุพรรณบุรีผลการวิจยัพบว่าเจา้หนา้ท่ีมีขวญักาํลงัใจใน

การปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน

ของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือดา้นความภูมิใจในอาชีพ รองลงมาคือ 

ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ส่วนขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด 

คือดา้นความยติุธรรมในหน่วยงาน 

 

เนตรนภา มลาศรี (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหน้าท่ี

ของ กาํนัน ผูใ้หญ่บ้าน ในเขตพื้นท่ีอาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี การศึกษาพบว่า ปัจจยัในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีรวม 7 ดา้น ของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี มีขวญัและกาํลงัใจใน

การปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา (นายอาํเภอ/ปลดัอาํเภอ) อยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด รองลงมาในดา้นของความพึงพอใจ ในการปฏิบติัหน้าท่ี และสําหรับดา้นท่ีทาํให้มี

ขวญัและกาํลงัใจนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นสิทธิประโยชน์  
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ผดุง วุฒิเอย้ (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญัและกาํลงัใจของขา้ราชการทหารสังกดั

สาํนกังานพฒันา ภาค 3 จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ ขา้ราชการทหาร สํานกังานพฒันาภาค 3 

จงัหวดัเชียงใหม่ มีระดบัขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานระดบัค่อนขา้งมาก โดยมีความรู้สึกภูมิใจท่ี

ไดท้าํงาน ในหน่วยงาน สามารถทาํงานเป็นทีมไดก้บัเพื่อนร่วมงานได ้มีความตั้งใจและสนใจใน

งานท่ีทํา มีความสนุกเพลิดเพลินและมีความสุขกับงานท่ีทํา ความเคารพและเช่ือมั่นท่ีมีต่อ

ผูบ้งัคบับญัชา และพร้อมท่ีจะเสียสละเวลาส่วนตวัเพื่อทาํใหง้านสาํเร็จได ้

 

อภิรัฐ ขนุยาบี (2552) ศึกษาเร่ือง ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน

ภาวะความไม่สงบสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลาผลการศึกษา พบวา่ 

1. ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาวะความไม่สงบ 

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (= 3.53) 

2. ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานโดยรวมของผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาวะความไม่

สงบ สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา ตามตวัแปรท่ีตั้งของโรงเรียน ศาสนา สภาพท่ีไดรั้บ

ผลกระทบและสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั

ยกเวน้สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานดา้นโอกาสกา้วหน้า

ในอาชีพ และดา้นความมัน่คงและปลอดภยัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

และ .01 

 

ขวญัใจ ไลนอก (2554) ศึกษาเร่ือง การศึกษาระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของครู

การศึกษานอกโรงเรียนสังกดัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

จงัหวดัชยัภูมิ ผลการศึกษา พบวา่   

1. ระดับขวญักําลังใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกโรงเรียนสังกัด

สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 6 ดา้นมีค่าเฉล่ียเรียงตามลาํดบัไดแ้ก่ ดา้นสัมพนัธ์ 

กบัผูบ้งัคบับญัชาดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นสภาพ การ

ทาํงานดา้นโอกาสกา้วหน้า และด้านความมัน่คงในการทาํงาน ด้านท่ีมีระดบัขวญักาํลงัใจในการ

ปฏิบติังานในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

2. การเปรียบเทียบระดับขวญักาํลงัใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอก

โรงเรียนสังกดัสํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิท่ีมี

เพศและประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนัมีระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
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และผูท่ี้มีตาํแหน่งต่างกนัมีระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 

ท่ีระดบั .05 

จากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน ในช่วงพ.ศ. 2546-2554 จะ

เห็นได้ว่า การศึกษาเร่ืองดังกล่าวในบริบทของประเทศไทยและในวงราชการไทย ปัจจัยท่ีมี

ผลกระทบต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน ส่วนใหญ่ เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั  

1) เงินเดือนสวสัดิการ  

2) ความมัน่คงในงาน  

3) ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี  

4) ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และ  

5) ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้  

ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับขวญัและกําลังใจของ

ผูป้ฏิบติังาน ผูว้จิยัจึงนาํปัจจยัเหล่าน้ีไปใชใ้นการศึกษาต่อไป 

 

2.3 กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 จากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาจึงนาํมากาํหนดกรอบ

แนวคิด ในการวจิยัดงัน้ี 

 

                       ตัวแปรอสิระ                                                                                          ตัวแปรตาม 

            (Independent Variables)                                                                  (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจัิย 

คุณลกัษณะพื้นฐานของเจา้หนา้ท่ี 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. วฒิุการศึกษา 

4. ระยะเวลาการทาํงาน 

ระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบ

ตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรย ์

1) ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน 

2) ดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน 

3) ดา้นความสมัพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน 

4) ดา้นการยอมรับในองคก์ร 

5) ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ 



 

บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิัย 

 

การศึกษาเร่ือง “ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ี

ตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรย”์มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัขวญักาํลงัใจใน

การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร และเพื่อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างขวญักาํลงัใจในการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรย์

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire)  เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย ซ่ึงใช้ความรู้ท่ีได้จากการทบทวน

วรรณกรรมเป็นแนวทางในการสร้างคาํถามในแบบสอบถาม ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะนาํมาวิเคราะห์และ

สรุปผลตามประเด็นคาํถามในการศึกษา โดยกาํหนดวธีิการวจิยัเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

  

 3.1 สมมติฐานการวจิยั        

 3.2 ประชากรและ       

 3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั       

 3.4 วธีิการรวบรวมขอ้มลู       

 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 สมมตฐิานในการวจัิย 

 

สมมติฐานที่ 1 เจา้หน้าท่ีกรมศุลกากรท่ีมีเพศต่างกนั มีผลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน

ตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรยต่์างกนั 

 

สมมติฐานที่ 2 เจา้หน้าท่ีกรมศุลกากรท่ีมีอายุต่างกนั มีผลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน

ตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรยต่์างกนั 

 

สมมติฐานที่ 3 เจ้าหน้าท่ีกรมศุลกากรท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีผลต่อขวญักาํลงัใจในการ

ปฏิบติังานตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรยต่์างกนั 
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สมมติฐานที่ 4 เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีมีระยะเวลาการทาํงานท่ีต่างกนั  มีผลต่อขวญักาํลงัใจ

ในการปฏิบติังานตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรยต่์างกนั 

 

3.2 ประชากร 

 

ประชากรท่ีใช้ศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ เจา้หน้าท่ีศุลกากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบตูค้อนเทน

เนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรย ์ทัว่ประเทศ จาํนวน 124 คน จากสาํนกังานต่างๆ ดงัน้ี 

3.2.1 สาํนกังานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบงั  จาํนวน 61 คน 

3.2.2 สาํนกังานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ  จาํนวน 13 คน 

3.2.3 สาํนกังานศุลกากรตรวจสินคา้ลาดกระบงั จาํนวน 17 คน 

3.2.4 ด่านตรวจศุลกากรปราณบุรี   จาํนวน  3 คน  

3.2.5 ด่านศุลกากรหนองคาย   จาํนวน  5 คน 

3.2.6 ด่านศุลกากรมุกดาหาร   จาํนวน  5 คน 

3.2.7 ด่านศุลกากรแม่สาย    จาํนวน  5 คน 

3.2.8 ด่านศุลกากรสงขลา    จาํนวน  5 คน 

3.2.9 ด่านศุลกากรสะเดา    จาํนวน  5 คน 

3.2.10 ด่านศุลกากรปาดงัเบซาร์   จาํนวน  5 คน 

เน่ืองจากประชากรมีนอ้ย ผูว้จิยัจึงจะศึกษาประชากรทั้งหมด (Population Universe)  

 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 

การศึกษาน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม ซ่ึงผูว้จิยัมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวจิยั ดงัน้ี 

 3.3.1 การศึกษาจากเอกสาร ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้จากหนงัสือ วารสารทาง

วิชาการ วิทยานิพนธ์ รายงาน การวิจยั ระเบียบ กฎหมายฯลฯ เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการกาํหนด

ขอบเขตการศึกษาและการประกอบการสร้างแบบสอบถาม 

 3.3.2 การศึกษาภาคสนาม โดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือใน

การศึกษา จาํนวน 1 ชุด เป็นแบบสอบถามแบบผสม คือ แบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed-ended 

Questionnaires) และแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open–ended Questionnaires) โดยโครงสร้างของ

แบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถาม 3 ส่วน คือ 
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  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 4 ขอ้โดยสอบถามเก่ียวกบั 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ อายุการทาํงาน ซ่ึงจะใช้คาํถามประเภทตวัเลือกทัว่ไป (Multiple 

Choice Question) 

  ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต่อขวญักาํลงัใจในการ

ปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ด้วยเคร่ือง

เอ็กซเรยป์ระกอบดว้ย ผลประโยชน์ตอบแทน ความปลอดภยัในการทาํงาน ความสัมพนัธ์อนัดีกบั

เพื่อนร่วมงาน การไดรั้บการยอมรับในองค์การ และโอกาสความกา้วหนา้ เป็นคาํถามปลายปิดโดย

ประยกุตจ์ากมาตราส่วนประเมินค่า (ratingscale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และ

นอ้ยท่ีสุด จาํนวน 16 ขอ้  

  ส่วนท่ี 3 เป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เป็นคาํถามปลายเปิดให้ผูต้อบ

แบบสอบถามใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 

 

 3.3.3 การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และการหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยั

ไดน้าํแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแลว้ตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูต้รวจสอบ และให้

คาํแนะนาํในการออกแบบสอบถาม พร้อมทั้งไดแ้กไ้ขให้ถูกตอ้งและนาํแบบสอบถามดงักล่าวไป

ทดสอบ (Pre-test) กบักลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนักบักลุ่มตวัอยา่ง คือ เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรสํานกั

สืบสวนและปราบปรามจาํนวน 30 ชุด ณ ระดบัค่านยัสําคญัทางสถิติท่ี 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 

 

ทั้ ง น้ีค่าท่ีค ํานวณได้ควรมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1  จึงอธิบายได้ว่าหากแบบสอบถามใดมี

ประสิทธิภาพจะทาํให้ค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือถือได ้ท่ีคาํนวณไดมี้ค่าใกลเ้คียง 1 และในทาง

ตรงกนัขา้มแบบสอบถามใดท่ีขาดความเท่ียงตรง ค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือถือ ท่ีคาํนวณไดมี้ค่า
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ลดลงจนเขา้ใกลเ้คียง 0 หรือกรณีท่ีแบบสอบถามไม่มีความเท่ียงตรงเลย  ค่าสัมประสิทธ์ิของความ

เช่ือถือ จะมีค่าเท่ากบั  0  โดยในการทดสอบคร้ังน้ีคาํนวณไดค้่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือถือไดข้อง

แบบสอบถามเท่ากบั 0.864 ซ่ึงเป็นค่าความน่าเช่ือถือในระดบัสูง อยูใ่นขอบเขตท่ียอมรับได ้

 

3.4  วธีิการรวบรวมข้อมูล 

 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีอาศยักระบวนการและวธีิการของการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative)  โดย

ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงใชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมเป็นแนวทางในการ

สร้างคาํถามในแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนในการดาํเนินการ ดงัน้ี 

 1. ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาทาํการเก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามดว้ยตวัเอง 

ณ กรมศุลกากร โดยขอความร่วมมือจากศูนยเ์ทคโนโลยกีารควบคุมทางศุลกากรในการประสานงาน

กับทุกหน่วยงานในการแจกและขอรับคืนแบบสอบถาม ซ่ึงมีข้อดีคือสามารถอธิบายและเก็บ

รวบรวมแบบสอบถามคืนไดอ้ยา่งรวดเร็วตลอดจนแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการตอบแบบสอบถาม

ได ้

 2. ในกรณีท่ีพนกังานติดภารกิจไม่สะดวกในการตอบแบบสอบถาม ผูศึ้กษาขอความร่วมมือ

ไปยงัผูอ้าํนวยการ สํานกังานศุลกากรและด่านศุลกากร เพื่อท่ีจะขออนุญาตให้พนกังานช่วยตอบ

แบบสอบถามและนดัเวลาในการรับแบบสอบถามคืนในภายหลงั  

 3. นาํแบบสอบถามฯ มาดาํเนินกรรมวิธีเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไปไดแ้ก่ การลงรหสัขอ้มูล 

ป้อนขอ้มูลเขา้ในระบบคอมพิวเตอร์ และบนัทึกขอ้มูล 

 

3.5 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามจะนํามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สังคมศาสตร์นาํเสนอผลการศึกษาในรูปคาํบรรยายประกอบตาราง โดยท่ีขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นขอ้มูล

ท่ีมีระดบัการวดั โดยมีขั้นตอนการวเิคราะห์ดงัน้ี 

 

3.5.1  ตวัแปรและระดบัการวดั  

  ตวัแปรตน้ 

  คุณลกัษณะพื้นฐานของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 

   1. เพศ 
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   2. อาย ุ

   3. วฒิุการศึกษา 

   4. ระยะเวลาการทาํงาน 

  ตวัแปรตาม 

  ระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 

   1. ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน  

   2. ดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน 

   3. ดา้นความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน 

   4. ดา้นการไดรั้บการยอมรับในองคก์าร 

   5. ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ 

 

สําหรับคาํถามที่ใช ้มาตราส่วนแบบประเมินค่า (Rating Scale) มีความหมายของ

แบบสอบถาม ดงัน้ี 

   1 หมายความวา่ นอ้ยท่ีสุด 

   2 หมายความวา่ นอ้ย 

   3 หมายความวา่ ปานกลาง 

   4 หมายความวา่ มาก 

   5 หมายความวา่ มากท่ีสุด 

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 

 

3.5.2 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

1) สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analytical Statistics) สถิติเชิงพรรณนา

เป็นการบรรยายคุณลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูล ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยสถิติต่อไปน้ีค่าความถ่ี 
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(Frequency) คือ จาํนวนค่าท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบและ ค่าร้อยละ (Percentage) ใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มลู โดยใชสู้ตร 

 

P =
f
N  × 100 

   

โดย P    แทน   ค่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต ์

 f     แทน   ค่าความถ่ีของคะแนน 

 N    แทน  จาํนวนประชากร 

 

   2) สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชส้ถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน

เป็นแบบไม่มีพารามิเตอร์ (Nonparametric) เน่ืองจากระดับการวดัของตัวแปรเป็นระดับมาตร

เรียงลาํดบั (Ordinal Scale) ลกัษณะของขอ้มูลไม่มีการแจกแจงแบบปกติ จึงตอ้งใชส้ถิติเพื่อทดสอบ

สมมติฐาน ประกอบดว้ยสถิติดงัต่อไปน้ี 

 

   (1) ค่าสหสัมพนัธ์  (Correlation)  เป็นสถิติท่ีใช้หาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ตวัแปร ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลประโยชน์ตอบแทนความปลอดภยัในการทาํงาน ความสัมพนัธ์อนั

ดีกบัเพื่อนร่วมงานการไดรั้บการยอมรับในองค์การโอกาสความกา้วหน้าขวญัและกาํลงัใจในการ

ทาํงาน ซ่ึงค่าสหสัมพนัธ์ท่ีคาํนวณได ้เรียกวา่ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (Correlation coefficient ) 

ในการวดัมาตรานามบญัญติั (Nominal  scale) หรือมาตราเรียงอนัดบั (Ordinal  scale) จะเรียกวา่  

การวิเคราะห์แบบไม่ใชพ้าราเมทริก (Nonparametric  procedure)  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์

สัน ( Pearson’s Correlation Coefficient)   

    -  ระดับนัยสําคัญทางสถิติน้อยกว่า .05  หมายความว่า ตัวแปรต้นมี

ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามหรือตวัแปร 2 ตวัไม่เป็นอิสระจากกนั 

      -  ระดับสําคัญทางสถิติมากกว่า .05 หมายความว่า ตัวแปรต้น ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามหรือตวัแปร 2 ตวั เป็นอิสระจากกนั 

 

(2) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (�̅�) ค่าเฉล่ียเลขคณิตเป็น 

ค่ากลางหรือเป็นตวัแทนของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุด เพราะ 1) เป็นค่าท่ีไม่เอนเอียง 2) เป็นค่าท่ีมีความคงเส้น

คงวา 3) เป็นค่าท่ีมีความแปรปรวนตํ่าท่ีสุด และ 4) เป็นค่าท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใชสู้ตร 

 



30 

 

    �̅�  =  ∑𝑥
N

 

 

 โดย �̅�     แทน   ค่าคะแนนเฉล่ีย 

  ∑𝑥  แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

  N      แทน   จาํนวนประชากร 

 

(3) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation หรือ SD) เพื่อหาค่าการ

กระจายตวัของขอ้มูลท่ีออกมาจากค่าเฉล่ียกลางของขอ้มูล ค่ายิ่งมากแสดงว่ามีการแปรปรวนหรือ

การกระจายของขอ้มูลสูง โดยใชสู้ตร 

 

SD = �
𝑛∑𝑓𝑥2 − (�̅�)2

𝑛(𝑛 − 1)  

 

โดย SD   คือ   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 𝑓     คือ   ความถ่ี 

 𝑥     คือ   จุดก่ึงกลางชั้น 

 �̅�     คือ   ค่าคะแนนเฉล่ีย 

 N      คือ   จาํนวนประชากร 

 

3.5.3 การสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงตอบคาํถามปลายเปิด 

เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปรับปรุงขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร

ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรยซ่ึ์งผูศึ้กษาไดน้าํมาจดักลุ่มคาํตอบ

ของขอ้เสนอแนะ 



บทที ่ 4 

ผลการวจิัย 

 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษา เร่ือง “ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรม

ศุลกากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ด้วยเคร่ืองเอ็กซเรย”์ มีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีศุลกากร เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีกรมศุลกากร ท่ีมีคุณลกัษณะพื้นฐานต่างกนั 

และเพื่อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีศุลกากร ท่ี

ปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรยก์ารศึกษาน้ีเป็นการศึกษาโดยการใช้

ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 

โดยมีเจ้าหน้าท่ีศุลกากรเป็นประชากรในการวิจัย จ ํานวน 124 คน ได้นําผลคําตอบท่ีได้จาก

แบบสอบถามมาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมทางสังคมศาสตร์และเสนอผลการวิเคราะห์ตามลาํดบั 

ดงัน้ี 

 4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

 4.2 ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีกรม

ศุลกากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรย ์

 4.3 ระดับขวญักําลังใจในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ี

ตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรย ์

 4.4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานหาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปร  

 4.5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชากร 

 

ตารางที ่4.1.1 แสดงจาํนวนและร้อยละขอ้มูลส่วนบุคคลของประชากรดา้นเพศ 

(N=124) 

ข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศชาย 73 58.9 

เพศหญิง 51 41.1 

รวม 124 100.0 
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จากตารางท่ี  4.1.1  แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถามดา้นเพศ พบวา่  เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้

ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรยท่ี์ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 58.9

และเพศหญิง จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1  

 

ตารางที ่4.1.2 แสดงจาํนวนและร้อยละขอ้มูลส่วนบุคคลของประชากรดา้นอาย ุ

(N=124) 

ข้อมูลส่วนบุคคลด้านอายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 

24-30 ปี 16 12.9 

31-35 ปี 69 55.6 

36-40 ปี 31 25.0 

41 ปีข้ึนไป 8 6.5 

รวม 124 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.1.2 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ด้านอายุเจา้หน้าท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ย

เคร่ืองเอ็กซเรยส่์วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-35 ปี มีจาํนวนมากท่ีสุด จาํนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 

55.6 รองลงมา คือ อาย ุ36-40 ปี จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 อายุ 24-30 ปี จาํนวน 16 คน คิด

เป็นร้อยละ 12.9 และ 41 ปีข้ึนไป จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่4.1.3 แสดงจาํนวนและร้อยละขอ้มูลส่วนบุคคลของประชากรดา้นวุฒิการศึกษา 

(N=124) 

ข้อมูลส่วนบุคคลด้านวุฒิการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี-ปริญญาตรี 91 73.4 

สูงกวา่ปริญญาตรี 33 26.6 

รวม 124 100.0 

 

 จากตารางท่ี  4.1.3  แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม ดา้นวฒิุการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่ในเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบ
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ตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรย ์มีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่จนถึงระดบัปริญญาตรี จาํนวน 91 

คน คิดเป็นร้อยละ 73.4 รองลงมาสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6  

 

ตารางที ่4.1.4 แสดงจาํนวนและร้อยละขอ้มูลส่วนบุคคลของประชากรดา้นระยะเวลาในการ

ปฏิบติังานในองคก์ร 

(N=124) 

ข้อมูลส่วนบุคคลด้านระยะเวลา จํานวน (คน) ร้อยละ 

1-5 ปี 71 57.3 

6-10 ปี 42 33.9 

11-15 ปี 11 8.9 

รวม 124 100.0 

 

 จากตารางท่ี  4.1.4  แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม ดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังานในองคก์รพบว่า ส่วนใหญ่เจา้หน้าท่ีกรมศุลกากรท่ี

ปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรย ์ มีระยะเวลาในการปฏิบติังานตั้งแต่  

1-5 ปี จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 รองลงมา 6-10 ปี จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 และ

11-15 ปี จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 ตามลาํดบั 

 

4.2 ความคิดเห็นต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่ปฏิบัติหน้าที่

ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเคร่ืองเอก็ซเรย์   

 

 ผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามจาํนวน 124 คน ในขอ้คิดเห็นเก่ียวกบั

ระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรใน 5 ดา้น มีผลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.2.1 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ี

ปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรย ์ใน 5 ดา้น 

 

ขวญักาํลงัใจในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปรผล 

1. ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน 3.02 0.91 ระดบัปานกลาง 

2. ดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน 3.19  0.88 ระดบัปานกลาง 

3. ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 3.31 0.87 ระดบัปานกลาง 

4. ดา้นการไดรั้บการยอมรับในองคก์ร 3.03 0.89 ระดบัปานกลาง 

5. ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ 2.90 0.87 ระดบัปานกลาง 

รวม 3.09 0.88 ระดับปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 4.2.1 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรย ์มีผลรวม

อยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅� = 3.09) แต่เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นความสัมพนัธ์

กบัเพื่อนร่วมงานมีมากท่ีสุด (�̅� = 3.31) รองลงมา คือ ดา้นความปลอดภยัในการทาํงานงาน (�̅� = 

3.19) ดา้นการไดรั้บการยอมรับในองคก์ร (�̅� = 3.03) กบั ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน (�̅� = 3.02) 

ใกลเ้คียงกนัมาก และ ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ (�̅� = 2.90) ตามลาํดบั 

 

 โดยมีผลการวเิคราะห์ทางสถิติ แบบแยกรายละเอียดในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 4.2.2 ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรม

ศุลกากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเคร่ืองเอ็กซเรย์จ ําแนกตามด้าน

ผลประโยชน์ตอบแทน 
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ขวญักาํลงัใจในการปฏิบัติงาน ระดับความคิดเห็น 

ด้านผลประโยชน์ตอบแทน �̅� S.D. แปรผล 

1.1 ท่านคิดวา่หน่วยงานของท่านกาํหนด

อตัราค่าตอบแทนเหมาะสมสอดคลอ้งกบั

ลกัษณะงาน ภาระหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ 

และ ตาํแหน่งงานของท่าน 

3.14 0.81 ระดบัปานกลาง 

 

1.2 ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านกําหนด 

สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ทั้ งท่ีเป็นตัวเงินและ

มิใช่ตวัเงิน เหมาะสมสอดคลอ้งกบั ลกัษณะ

งาน ภาระหน้า ท่ี  ความรับผิดชอบ และ

ตาํแหน่งงานของท่าน 

3.15  0.90 ระดบัปานกลาง 

1.3 ท่านคิดวา่ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีท่าน

ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมกบัสภาวะการ

ครองชีพของท่าน 

2.79 0.96 ระดบัปานกลาง 

1.4 ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านมีการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงในด้านการกําหนด

ผลประโยชน์ตอบแทนให้เหมาะสมกับ

สภาวะเศรษฐกิจอยูเ่สมอ 

2.98 0.95 ระดบัปานกลาง 

รวม 3.02 0.91 ระดับปานกลาง 

 

 ด้านผลประโยชน์ตอบแทน  พบว่า ในการกําหนดอัตราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม

สอดคลอ้งกบัลกัษณะงาน ภาระหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และ ตาํแหน่งงานของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร

ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรย ์มีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน

อยูใ่นระดบัปานกลางค่าเฉล่ีย 3.14 สอดคลอ้งกบัสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน 

เหมาะสมสอดคลอ้งกบั ลกัษณะงาน ภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และตาํแหน่งงานของท่านระดบั

ปานกลางค่าเฉล่ีย 3.15 ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีท่านได้รับเพียงพอและเหมาะสมกบัสภาวะการ

ครองชีพของท่านอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 2.79 และปรับปรุงเปล่ียนแปลงในดา้นการกาํหนด

ผลประโยชน์ตอบแทนให้เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจอยูเ่สมอ อยูใ่นระดบัปานกลางค่าเฉล่ีย 2.98

โดยมีค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.02 ท่ีระดบัความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.91 แปรผลไดใ้นระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ 4.2.3 ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรม

ศุลกากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ด้วยเคร่ืองเอ็กซเรยจ์าํแนกตามดา้นความ

ปลอดภยัในการทาํงาน 

 

ขวญักาํลงัใจในการปฏิบัติงาน ระดับความคิดเห็น 

ด้านความปลอดภัยในการทาํงาน �̅� S.D. แปรผล 

2.1 ท่านคิดวา่ลกัษณะงานท่ีท่านปฏิบติังานอยู ่มี

ความปลอดภยัในดา้นสุขภาพอนามยัในการ

ปฏิบติังาน 

3.29 0.93 ระดบัปานกลาง 

 

2.2 ท่านคิดวา่สถานท่ี เคร่ืองมือ และอุปกรณ์

ต่างๆท่ีใชใ้นการปฏิบติังานมีความพร้อมในการ

ป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูป้ฏิบติังาน 

3.14 0.81 ระดบัปานกลาง 

2.3 ท่านคิดวา่ ท่านมีสุขภาพอนามยัท่ีแขง็แรง 

และไม่ไดรั้บผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพของ

ท่าน จากงานท่ีท่านปฏิบติัอยู ่

3.15 0.90 ระดบัปานกลาง 

รวม 3.19 0.88 ระดับปานกลาง 

 

 ด้านความปลอดภัยในการทาํงาน พบวา่ เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบ

ตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรย ์คิดวา่ลกัษณะงานท่ีท่านปฏิบติังานอยูมี่ความปลอดภยัใน

ดา้นสุขภาพอนามยัในการปฏิบติังานในระดบัปานกลางค่าเฉล่ีย 3.29 เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติั

หนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรยคิ์ดวา่สถานท่ี เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆ

ท่ีใช้ในการปฏิบติังานมีความพร้อมในการป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูป้ฏิบติังาน อยู่ใน

ระดบัปานกลางค่าเฉล่ีย 3.14 เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้

ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรยคิ์ดว่ามีสุขภาพอนามยัท่ีแข็งแรง และไม่ไดรั้บผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพจาก

งานท่ีปฏิบติั อยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.15 โดยมีค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.19 ท่ีระดบัความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.88 แปรผลไดใ้นระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ 4.2.4 ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรม

ศุลกากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเคร่ืองเอ็กซเรย์จ ําแนกตามด้าน

ความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน 

 

ขวญักาํลงัใจในการปฏิบัติงาน ระดับความคิดเห็น 

ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน �̅� S.D. แปรผล 

3.1 ท่านและเพื่อนร่วมงานมีการแสดงออกถึง

ความรู้สึกและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัทั้งภายใน

หน่วยงานและภายในองคก์ร 

3.32 0.82 ระดบัปานกลาง 

 

3.2 ท่านและเพื่อนร่วมงานมีการประสานงาน

ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการ

ปฏิบัติงานและสามารถปฏิบติังานร่วมกันเป็น

ทีมงาน 

3.29 0.93 ระดบัปานกลาง 

รวม 3.31 0.87 ระดับปานกลาง 

 

 ด้านความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน พบว่า เจา้หน้าท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ี

ตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรยคิ์ดวา่เพื่อนร่วมงานมีการแสดงออกถึงความรู้สึก

และมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัทั้งภายในหน่วยงานและภายในองคก์รมีระดบัขวญักาํลงัใจอยูใ่นระดบั

ปานกลางค่าเฉล่ีย 3.32 เจา้หน้าท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ย

เคร่ืองเอ็กซเรยคิ์ดว่าการประสานงาน ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการปฏิบติังานและ

สามารถปฏิบติังานร่วมกนัเป็นทีมงาน อยู่ในระดบัปานกลางค่าเฉล่ีย 3.29 โดยมีค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.31 

ท่ีระดบัความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.87 แปรผลไดใ้นระดบัปานกลาง  
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ตารางที่ 4.2.5 ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรม

ศุลกากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรยจ์าํแนกตามดา้นการไดรั้บ

การยอมรับในองคก์ร 

 

ขวญักาํลงัใจในการปฏิบัติงาน ระดับความคิดเห็น 

ด้านการได้รับการยอมรับในองค์กร �̅� S.D. แปรผล 

4.1 ท่านไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชาและ

หน่วยงานของท่านในดา้นความรู้ความสามารถ

ของท่าน 

3.14 

 

0.81 ระดบัปานกลาง 

 

4.2 ผูบ้งัคบับญัชา รับฟังความคิดเห็นและยอมรับ

ขอ้เสนอแนะของท่านในการนาํไปใชพ้ฒันา

องคก์รและการปฏิบติังาน 

3.15 

 

 

0.90 

 

 

ระดบัปานกลาง 

4.3หน่วยงานยกยอ่งและมอบรางวลัใหท้่านอยา่ง

เหมาะสมจากผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานใน

องคก์ร 

2.79 0.96 ระดบัปานกลาง 

รวม 3.03 0.89 ระดับปานกลาง 

 

 การได้รับการยอมรับในองค์กร พบวา่ เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตู้

คอนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรยคิ์ดวา่ไดรั้บการยอมรับจาก ผูบ้งัคบับญัชาและหน่วยงานของ

ท่าน ในด้านความรู้ความสามารถของท่ามีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลางค่าเฉล่ีย 3.14 

เจ้าหน้าท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินคา้ด้วยเคร่ืองเอ็กซเรยคิ์ดว่า

ผูบ้งัคบับญัชาของท่าน รับฟังความคิดเห็นและยอมรับขอ้เสนอแนะของท่านในการนาํไปใช้พฒันา

องคก์รและการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัปานกลางค่าเฉล่ีย 3.15 เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี

ตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรยคิ์ดว่าหน่วยงานยกย่องและมอบรางวลัให้อย่าง

เหมาะสม  จากผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานในองค์กร อยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 2.79 โดยมี

ค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.03 ท่ีระดบัความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.89 แปรผลไดใ้นระดบัปานกลาง  
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ตารางที่ 4.2.6 ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรม

ศุลกากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรยจ์าํแนกตามดา้นโอกาส

ความกา้วหนา้ 

 

ขวญักาํลงัใจในการปฏิบัติงาน ระดับความคิดเห็น 

ด้านโอกาสความก้าวหน้า �̅� S.D. แปรผล 

5.1 ท่านไดรั้บโอกาสสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อ ดู

งาน ฝึกอบรม หรือพฒันาความรู้  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งาน 

2.98 0.95 ระดบัปานกลาง 

 

5.2  ท่านไดรั้บโอกาสใหศึ้กษาต่อเพื่อยกระดบั

ความรู้และความกา้วหนา้ในสายอาชีพต่อไป 

2.89 0.91 ระดบัปานกลาง 

5.3 ท่านไดรั้บโอกาสในการเล่ือนตาํแหน่งท่ี

สูงข้ึนตามสายอาชีพ (career path) อยา่งต่อเน่ือง

องคก์ร 

2.82 0.75 ระดบัปานกลาง 

รวม 2.90 0.87 ระดับปานกลาง 

 

 ด้านโอกาสความก้าวหน้า พบวา่ เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อน

เทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรยคิ์ดวา่ มีโอกาสความกา้วหนา้ท่านไดรั้บโอกาสสนบัสนุนให้ศึกษา

ต่อ ดูงาน ฝึกอบรม หรือพฒันาความรู้  ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีท่านปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลางค่าเฉล่ีย 

2.98 เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรยคิ์ดว่า

ไดรั้บโอกาสให้ศึกษาต่อในระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึนเพื่อยกระดบัความรู้และความกา้วหน้าในสาย

อาชีพต่อไปอยู่ในระดบัปานกลางค่าเฉล่ีย 2.89 เจา้หน้าท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบตู้

คอนเทนเนอร์สินคา้ด้วยเคร่ืองเอ็กซเรยคิ์ดว่าได้รับโอกาสในการเล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนตามสาย

อาชีพ (career path) อย่างต่อเน่ืองอยู่ในระดบัปานกลางค่าเฉล่ีย 2.82 โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 2.90 ท่ีระดบั

ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.87 แปรผลไดใ้นระดบัปานกลาง 

 

4.3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานหาค่าความสัมพนัธ์ของตัวแปร 

 การศึกษาในส่วนน้ี ผูศึ้กษาจะทาํการทดสอบสมมติฐานท่ีได้กําหนดไว  ้จาํนวน 4

สมมติฐาน โดยมีตวัแปรต่างๆ ดงัน้ี 
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 ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) คือ   

 -  เพศ     

 -  อาย ุ  

 -  วฒิุการศึกษา   

 -  ระยะเวลาการทาํงานในหน่วยงาน   

 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ  

- ระดับขวญักําลังใจในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ี

ตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรย ์

 

สําหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ จะใชก้ารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม ท่ี

อิสระต่อกนั โดยใชส้ถิติ t-test ใชร้ะดบัความเช่ือมนั 95%  

 

สมมติฐานที่ 1 เจ้าหน้าท่ีกรมศุลกากรท่ีมีเพศต่างกนั มีผลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน

ตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรยต่์างกนั 

 

ตารางที่ 4.3.1 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเพศ และ ระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน

ตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรยต่์างกนั 

 

แหล่งความแปรปรวน Df SS MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 77 58.557 1.627 1.293 0.131 

ภายในกลุ่ม 47 143.392 1.258   

รวม 309 201.948    

 

จากตารางท่ี 4.3.1 พบวา่เจา้หนา้ท่ีศุลกากรท่ีมีเพศต่างกนัมีผลต่อขวญักาํลงัใจในการ

ปฏิบติังานตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรยไ์ม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานที่ 2 เจา้หน้าท่ีกรมศุลกากรท่ีมีอายุต่างกนั มีผลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน

ตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรยต่์างกนั 

 

ตารางที่ 4.3.2 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุ และ ระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานตรวจสอบตู้

คอนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรยต่์างกนั 

 

ระดบัอาย ุ �̅� อาย ุ24-30 ปี อาย ุ31-35 ปี อาย ุ36-40 ปี อาย ุ41 ปีข้ึนไป 

อาย ุ24-30 ปี 2.61 - 0.16 0.11* 0.39 

อาย ุ31-35 ปี 3.45  - 0.27 0.23 

อาย ุ36-40 ปี 3.31   - 0.50 

อาย ุ41 ปีข้ึนไป 3.55     

*มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.3.2 เม่ือทาํการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ

ทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบวา่เจา้หน้าท่ีศุลกากรท่ีมีอายุ 24-30 ปี มีระดบัขวญักาํลงัใจในการ

ปฏิบติังานตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรยต่์างจากเจา้หนา้ท่ีศุลกากรท่ีมีอายุ 31-35 

ปี โดยเจา้หนา้ท่ีศุลกากรท่ีมีอายุ 24-30 ปี มีระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานตรวจสอบตูค้อนเทน

เนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรยน์อ้ยกวา่เจา้หนา้ท่ีศุลกากรท่ีมีอาย ุ41 ปีข้ึนไป 

 

สมมติฐานที่ 3 เจ้าหน้าท่ีกรมศุลกากรท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีผลต่อขวญักาํลังใจในการ

ปฏิบติังานตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรยต่์างกนั 

 

ตารางที่ 4.3.3 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างวุฒิการศึกษา และ ระดบัขวญักาํลงัใจในการ

ปฏิบติังานตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรยต่์างกนั 
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วฒิุการศึกษา �̅� S.D. T Sig. 

ระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี – ปริญญาตรี 3.40 0.87 2.201* .001 

สูงกวา่ปริญญาตรี 3.86 1.05  .001 

รวม 3.63 0.96  .001 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05 

 

 จากตารางท่ี 4.3.3 พบวา่เจา้หน้าท่ีศุลกากรท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีระดบัขวญักาํลงัใจ

ในการปฏิบติังานตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรยแ์ตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติระดบั .05 โดยเจา้หนา้ท่ีศุลกากรท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีระดบัขวญักาํลงัใจในการ

ปฏิบติังานตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ด้วยเคร่ืองเอ็กซเรยสู์งกว่ากลุ่มเจา้หน้าท่ีศุลกากรท่ีมีวุฒิ

การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี-ปริญญาตรี (x �= 3.86 และ x �= 3.40 ตามลาํดบั) 

 

สมมติฐานที่ 4 เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีมีระยะเวลาการทาํงานท่ีต่างกนั  มีผลต่อขวญักาํลงัใจ

ในการปฏิบติังานตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรยต่์างกนั 

 

ตารางที ่4.3.4 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาการทาํงานและ ระดบัขวญักาํลงัใจในการ

ปฏิบติังานตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรย ์

 

แหล่งความแปรปรวน Df SS MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 13 16.644 .462 1.513* 0.036 

ภายในกลุ่ม 111 83.434 .306   

รวม 124 100.077    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05 

 

 จากตารางท่ี 4.3.4 พบว่าเจา้หน้าท่ีศุลกากรท่ีมีระยะเวลาทาํงานต่างกันมีระดบัขวญั

กาํลังใจในการปฏิบติังานตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินค้าด้วยเคร่ืองเอ็กซเรย์แตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงทาํการเปรียบเทียบรายคู่โดยวธีิการ Scheffe’ ต่อไป 
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ตารางที ่4.3.5 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post-hoc) ดว้ยวิธีการ Scheffe ของค่าเฉล่ีย

ระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ด้วยเคร่ืองเอ็กซเรยจ์าํแนกตาม

ระยะเวลาทาํงาน 

 

ระดบัอาย ุ �̅� 1-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 

1-5 ปี 3.30 - 0.02* 0.49 

6-10 ปี 3.32  - 0.47 

11-15 ปี 3.79   - 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05 

 

จากตารางท่ี 4.3.5 เม่ือทาํการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ

ทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบวา่ เจา้หนา้ท่ีศุลกากรท่ีมีระยะเวลาทาํงาน 1-5 ปี มีระดบัขวญักาํลงัใจ

ในการปฏิบติังานตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรยแ์ตกต่างจากเจา้หนา้ท่ีศุลกากรท่ีมี

ระยะเวลาทาํงาน 11-15 ปี โดยเจา้หนา้ท่ีศุลกากรท่ีมีระยะเวลาการทาํงาน 1-5 ปี มีระดบัขวญักาํลงัใจ

ในการปฏิบติังานตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินค้าด้วยเคร่ืองเอ็กซเรย์ต ํ่ากว่า เจา้หน้าท่ีศุลกากรท่ีมี

ระยะเวลาการทาํงาน 11-15 ปี 

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการวจิยัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรม

ศุลกากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรย ์ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 4.3.6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน

ของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรย ์
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คุณลกัษณะพื้นฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน 

1. เพศ   

2. อาย ุ   

3. วฒิุการศึกษา   

4. ระยะเวลาการทาํงาน   

 

จากตารางท่ี 4.3.6 ในการทดสอบสมมติฐานทั้ง 4 สมมติฐาน พบวา่คุณลกัษณะพื้นฐานส่วน

บุคคล (ตวัแปรตน้) ท่ีมีความแตกต่างกนัมีผลทาํใหมี้ระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

เวน้แต่ คุณลกัษณะทางเพศ ซ่ึงเป็นเพียงคุณลกัษณะเดียวท่ีแมจ้ะแตกต่างทางเพศ แต่ขวญักาํลงัใจใน

การปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

 



บทที ่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษา เร่ือง “ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติั

หน้าท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรย”์ มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบัขวญั

กาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้

ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรย ์ 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหวา่งขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี

กรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ด้วยเคร่ืองเอ็กซเรย  ์กับคุณลกัษณะ

พื้นฐานท่ีต่างกนั และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ท่ีศุลกากร ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรย ์ซ่ึงจะไดศึ้กษา

ระดบัขวญักาํลงัใจของผูป้ฏิบติังานโดยตรง การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาจากประชากรทั้งหมดท่ีปฏิบติั

หนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรย ์จาํนวน 124 คน จากสาํนกังานต่างๆ ดงัน้ี 

(1) สาํนกังานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบงั  จาํนวน 61 คน 

(2) สาํนกังานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ  จาํนวน 13 คน 

(3) สาํนกังานศุลกากรตรวจสินคา้ลาดกระบงั จาํนวน 17 คน 

(4) ด่านตรวจศุลกากรปราณบุรี   จาํนวน  3 คน  

(5) ด่านศุลกากรหนองคาย   จาํนวน  5 คน 

(6) ด่านศุลกากรมุกดาหาร   จาํนวน  5 คน 

(7) ด่านศุลกากรแม่สาย    จาํนวน  5 คน 

(8) ด่านศุลกากรสงขลา    จาํนวน  5 คน 

(9) ด่านศุลกากรสะเดา    จาํนวน  5 คน 

(10) ด่านศุลกากรปาดงัเบซาร์   จาํนวน  5 คน 

โดยการใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการวิจยั  เคร่ืองมือในการวิจยัใช้แบบสอบถาม ที่จดัทาํข้ึนมาโดยการออกแบบสอบถาม มี  3  

ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนท่ี  2  เป็นการ

สอบถามระดับความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีกรมศุลกากรท่ี

ปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรยโ์ดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ นอ้ย

ท่ีสุด นอ้ย  ปานกลาง  มาก  และมากท่ีสุด ส่วนท่ี 3 เป็นคาํถามปลายเปิด ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ

อ่ืนๆ  และทาํการประมวลผล  สถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ(Percent) ค่าเฉล่ีย

ทางคณิตศาสตร์ (�̅�) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  ในการวิเคราะห์และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
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ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) หารูปแบบของความสัมพนัธ์ แลว้นํามา

เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานดว้ยการทดสอบค่า T (t-test) และ ค่า F (f-test) หากมีค่า

แตกต่างกนัจะนาํค่ามาเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) และสรุป

ขอ้มูลพร้อมขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

 

 5.1 สรุป ผลการวจิยั 

 5.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั 

 5.3 อภิปรายผลการวจิยั 

 5.4 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 

 5.5 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 

5.1 สรุปผลการวจัิย 
  

 ผลการวจิยัสรุปได ้ดงัน้ี 

 5.1.1 ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล ผลการศึกษา เจา้หน้าที่กรมศุลกากรที่ปฏิบติัหน้าท่ี

ตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรย ์จาํนวน 124 คน ดงัน้ี 

 เพศ  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 

58.9 และเพศหญิง จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1  

 อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-35 ปี เป็นจาํนวนมากท่ีสุด 

จาํนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 รองลงมามีอายุในช่วง 36-40 ปี จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 

25.0 ต่อมาอยูใ่นช่วง 24-30 ปี จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 และ อยูใ่นช่วงอายุ 40 ปีข้ึนไป 

จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามลาํดบั  

 วุฒิการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาตํ่ากว่าจนถึงระดับ

ปริญญาตรี จาํนวน 91 คนคิดเป็นร้อยละ 73.4 รองลงมาสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อย

ละ 26.6  

 ดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังานในองคก์าร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ

การปฏิบติังานในองคก์ร 1-5 ปี จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 รองลงมามีอายุการปฏิบติังานใน

องค์กร 6-10 ปี จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 และ มีอายุการปฏิบติังานในองค์กร11-15 ปี 

จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 
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 5.1.2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรม

ศุลกากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเคร่ืองเอ็กซเรย์ ในด้านต่าง ๆ อัน

ประกอบด้วย  

 

 ด้านผลประโยชน์ตอบแทน ของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบตูค้อน

เทนเนอร์สินคา้ด้วยเคร่ืองเอ็กซเรย ์  ในการกาํหนดอตัราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบั

ลกัษณะงาน ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และ ตาํแหน่งงานของเจา้หน้าท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติั

หนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรย ์มีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานอยูใ่น

ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.14 สอดคลอ้งกบัสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวั

เงิน เหมาะสมสอดคลอ้งกบั ลกัษณะงาน ภาระหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และ ตาํแหน่งงานของท่าน 

ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 3.15 ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีท่านไดรั้บเพียงพอและ

เหมาะสมกบัสภาวะการครองชีพของท่าน อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ 2.79 

และปรับปรุงเปล่ียนแปลงในด้านการกาํหนดผลประโยชน์ตอบแทนให้เหมาะสมกับสภาวะ

เศรษฐกิจอยูเ่สมอ อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.98 มีค่าเฉล่ียรวมดา้นผลประโยชน์ตอบ

แทน อยูใ่นระดบัปานกลาง 3.02 

 

 ด้านความปลอดภัยในการทาํงาน  เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อน

เทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรยคิ์ดว่า ลกัษณะงานท่ีท่านปฏิบติังานอยู่ มีความปลอดภยัในดา้น

สุขภาพอนามยัในการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 3.29 เจา้หน้าท่ีกรม

ศุลกากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรยคิ์ดวา่ สถานท่ี เคร่ืองมือ 

และอุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในการปฏิบติังานมีความพร้อมในการป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับ

ผูป้ฏิบติังาน อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ 3.14 เจา้หน้าท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติั

หน้าท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ด้วยเคร่ืองเอ็กซเรยคิ์ดว่า มีสุขภาพอนามยัท่ีแข็งแรง และ

ไม่ไดรั้บผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพจากงานท่ีปฏิบติั อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.15 มี

ค่าเฉล่ียรวมดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 3.16 
 
 ด้านความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน  เจ้าหน้าท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ี

ตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรยคิ์ดวา่ เพื่อนร่วมงานมีการแสดงออกถึงความรู้สึก

และมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัทั้งภายในหน่วยงานและภายในองค์การ มีระดบัขวญักาํลงัใจอยู่ใน

ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 3.32 เจา้หน้าท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบตู้
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คอนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรยคิ์ดวา่ การประสานงาน ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ในการปฏิบติังานและสามารถปฏิบติังานร่วมกนัเป็นทีมงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียตํ่า

ท่ีสุด คือ 3.29 ตามลาํดบั มีค่าเฉล่ียรวมดา้นความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน อยูใ่นระดบัปาน

กลาง 3.31 

 

 ด้านการยอมรับในองค์การ  เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบตูค้อนเทน

เนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรยคิ์ดวา่ คิดว่าไดรั้บการยอมรับจาก ผูบ้งัคบับญัชาและ หน่วยงานของ

ท่าน ในดา้นความรู้ความสามารถ ของท่าน  มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 

3.14 เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรยคิ์ดวา่ 

ผูบ้งัคบับญัชาของท่าน รับฟังความคิดเห็นและยอมรับขอ้เสนอแนะของท่านในการนาํไปใช้พฒันา

องค์การและการปฏิบติังาน อยู่ในระดบัปานกลาง  โดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 3.15 เจา้หน้าท่ีกรม

ศุลกากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรยคิ์ดวา่ หน่วยงานยกย่อง

และมอบรางวลัให้อย่างเหมาะสม  จากผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานในองค์การ อยู่ในระดบัปาน

กลาง โดยมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ 2.79 มีค่าเฉล่ียรวมดา้นการไดรั้บการยอมรับในองคก์ร อยูใ่นระดบั

ปานกลาง 3.03 

 

 ด้านโอกาสความก้าวหน้า  เจา้หน้าท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบตูค้อนเทน

เนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรยคิ์ดวา่ มีโอกาสความกา้วหนา้ท่านไดรั้บโอกาสสนบัสนุนให้ศึกษาต่อ ดู

งาน ฝึกอบรม หรือพฒันาความรู้  ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีท่านปฏิบติั อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย

สูงท่ีสุด คือ 2.98 เจา้หน้าท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ือง

เอ็กซเรย์คิดว่าได้รับโอกาสให้ศึกษาต่อในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนเพื่อยกระดับความรู้และ

ความกา้วหนา้ในสายอาชีพต่อไปอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.89 เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ี

ปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ด้วยเคร่ืองเอ็กซเรย ์คิดว่าไดรั้บโอกาสในการเล่ือน

ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนตามสายอาชีพ (career path) อยา่งต่อเน่ืองอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียตํ่า

ท่ีสุด คือ 2.82 และมีค่าเฉล่ียรวมดา้นโอกาสความกา้วหนา้ อยูใ่นระดบัปานกลาง 2.90 

 

 สรุปผลของผู ้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับระดับขวญักําลังใจในการปฏิบัติงานของ

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรย ์โดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

มีค่าเฉล่ียรวม 3.09 
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5.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจัิย 
  

สมมติฐานท่ี 1 เจา้หน้าท่ีกรมศุลกากรท่ีมีเพศต่างกนั มีผลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน

ตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรยต่์างกนั   

 

ผลการพิสูจน์สมมติฐาน พบวา่ : เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัขวญักาํลงัใจ

ในการปฏิบติังานตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรย ์โดยรวมทุกดา้นไม่แตกต่างกนั

อย่างมีนัยสําคัญ แสดงว่าเพศไม่มีอิทธิพลต่อขวญักําลังใจในการปฏิบติังาน ดังนั้น จึงปฏิเสธ

สมมติฐานท่ี 1 

 

สมมติฐานท่ี 2 เจา้หน้าท่ีกรมศุลกากรท่ีมีอายุต่างกนั มีผลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน

ตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรยต่์างกนั 

 

ผลการพิสูจน์สมมติฐาน พบว่า เจา้หน้าท่ีกรมศุลกากรท่ีมีอายุต่างกนั มีระดบัขวญักาํลงัใจ

ในการปฏิบติังานตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรย ์โดยรวมทุกดา้นแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญั เจา้หนา้ท่ีศุลกากรท่ีมีอายุ 24-30 ปี มีระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานตรวจสอบตู้

คอนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรยแ์ตกต่างจากเจา้หนา้ท่ีศุลกากรท่ีมีอาย ุ 31-35 ปี โดยเจา้หนา้ท่ี

ศุลกากรท่ีมีอายุ 24-30 ปี มีระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ย

เคร่ืองเอก็ซเรยน์อ้ยกวา่เจา้หนา้ท่ีศุลกากรท่ีมีอาย ุ41 ปีข้ึนไป ดงันั้น จึงยอมสมมติฐานท่ี 2 

 

สมมติฐานท่ี 3 เจ้าหน้าท่ีกรมศุลกากรท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีผลต่อขวญักาํลังใจในการ

ปฏิบติังานตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรยต่์างกนั 

 

ผลการพิสูจน์สมมติฐาน พบว่า   : เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีระดบั

ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรย ์โดยรวมทุกดา้น

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05 โดยเจา้หนา้ท่ีศุลกากรท่ีมีวฒิุการศึกษาสูงกวา่ปริญญา

ตรี มีระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรยสู์งกว่า

กลุ่มเจา้หนา้ท่ีศุลกากรท่ีมีวฒิุการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี-ปริญญาตรี ดงันั้น จึงยอมสมมติฐานท่ี 3 

 

สมมติฐานท่ี 4 เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีมีระยะเวลาการทาํงานในองคก์รท่ีต่างกนั  มีผลต่อขวญั

กาํลงัใจในการปฏิบติังานตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรยต่์างกนั 
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ผลการพิสูจน์สมมติฐาน พบวา่   : เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีมีระยะเวลาการทาํงานในองคก์ร

ท่ีต่างกนั มีระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรย ์

โดยรวมทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติระดบั .05 โดยเจา้หน้าท่ีศุลกากรท่ีมีระยะเวลา

ทาํงาน 1-5 ปี มีระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรย์

แตกต่างจากเจา้หนา้ท่ีศุลกากรท่ีมีระยะเวลาทาํงาน 11-15 ปี โดยเจา้หนา้ท่ีศุลกากรท่ีมีระยะเวลาการ

ทาํงาน 1-5 ปี มีระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรย์

ต ํ่ากวา่ เจา้หนา้ท่ีศุลกากรท่ีมีระยะเวลาการทาํงาน 11-15 ปี ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 

  
 

5.3 อภิปรายผลการวจัิย 

  

 การศึกษาขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีศุลกากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบตู้

คอนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรย ์อธิบายผลได ้ดงัน้ี  

 คุณลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล คือ เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา ระยะเวลาในการทาํงานในองคก์ร 

ของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน พบวา่  

คุณลกัษณะทาง เพศ ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี

ศุลกากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

ส่วนคุณลักษณะทางด้าน อายุ วุฒิการศึกษา และระยะเวลาในการทาํงานในองค์กร ท่ี

แตกต่างกนันั้น มีผลต่อระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีศุลกากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ี

ตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรยท่ี์แตกต่างกนั โดย 

เจา้หนา้ท่ีศุลกากรท่ีมีอายุ 24-30 ปี จะมีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน น้อยกว่าเจา้หน้าท่ี

ศุลกากรท่ีมีอาย ุ41 ปีข้ึนไป  

เจา้หนา้ท่ีศุลกากรทีมีวฒิุการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานสูงกวา่

เจา้หนา้ท่ีศุลกากรท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

เจา้หน้าท่ีศุลกากรท่ีมีระยะเวลาในการทาํงานในองค์กร 1-5 ปี มีระดบัขวญักาํลงัใจในการ

ปฏิบติังานตํ่ากวา่ เจา้หนา้ท่ีศุลกากรท่ีมีระยะเวลาการทาํงานในองคก์ร 11-15 ปี 

ความคิดเห็นของระดบัขวญักาํลังใจในการปฏิบัติงานทางด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อน

ร่วมงานมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 3.31 ทาํให้ทราบวา่กลุ่มประชากรท่ีศึกษามีระดบัของขวญักาํลงัใจใน

การปฏิบติังานกบัเพื่อนร่วมงานสูงท่ีสุด ส่งผลต่อการร่วมมือกนัทาํงานเป็นทีม มีความสัมพนัธ์ท่ีดี

ต่อกนัภายในหน่วยงานท่ีปฏิบติังาน จึงควรส่งเสริมสนบัสนุนความสัมพนัธ์ทางดา้นน้ีเพื่อเพิ่มขวญั

กาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน  
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ส่วนในด้านโอกาสความก้าวหน้ามีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ 2.90 พบว่า โอกาสในการเล่ือน

ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนตามสายงานมีระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานตํ่าท่ีสุด กลุ่มประชากรมองวา่อาจ

ไม่ไดรั้บการตอบสนองเป็นท่ีพอใจในการเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่งอย่างเหมาะสม ควรปรับปรุงทาํ

ความเขา้ใจให้การสนบัสนุนเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานให้ได้รับความเป็นธรรมในการเล่ือนตาํแหน่ง

อยา่งเหมาะสม  

ในดา้นผลประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รับเพียงพอและเหมาะสมกบัสภาวะการครองชีพของ

ท่านหรือไม่นั้นมีระดบัตํ่าท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 2.79 จึงควรให้ความสําคญัในการปรับปรุงแกปั้ญหาใน

ดา้นน้ีต่อไป 

 

5.4 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง ขวญักาํลงัใจในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่กรมศุลกากรท่ี

ปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรย  ์ผูว้ิจยัขอเสนอขอ้คิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างขวญักาํลงัใจของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบติั

หนา้ท่ีตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ดว้ยเคร่ืองเอก็ซเรย ์ดงัน้ี 
 

5.4.1 ด้านผลประโยชน์ตอบแทน ผู ้บริหารควรกําหนดระเบียบหลักเกณฑ์ในด้าน

ผลประโยชน์ตอบแทนในการทาํงานอย่างชัดเจน เช่น รางวลัในการตรวจจบั ค่าเส่ียงภยัในการ

ปฏิบติังาน เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการตรวจสุขภาพประจาํปีไดฟ้รี เพิ่มข้ึน ปีละ 2-3 คร้ัง เป็นตน้  

            5.4.2 ด้านความปลอดภัยในการทํางาน โดยควรสร้างส่ิงอํานวยความสะดวกและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยั เช่น มีชุดหรือเคร่ืองป้องกนัรังสีจากเคร่ืองเอก็ซ์เรย ์

มีอุปกรณ์ในการตรวจสอบความเขม้ขน้ของรังสีให้เพียงพอกบัจาํนวนเจา้หน้าท่ี ตรวจสอบซ่อม

บาํรุงอุปกรณ์อยูส่มํ่าเสมอ และมีการหมุนเวยีนการทาํงานเป็นประจาํ เป็นตน้  

            5.4.3 ดา้นความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน โดยควรมีกิจกรรมพฒันาสัมพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงานมากข้ึน เช่น การจดักิจกรรม สัมมนา ร่วมกนัอยูส่มํ่าเสมอ ให้เจา้หนา้ท่ีการแข่งกีฬาประจาํปี

เพื่อใหมี้การพบปะสังสรรคก์นันอกเวลาทาํงานใหม้ากข้ึน 

            5.3.4 ด้านการได้รับการยอมรับในองค์การ โดยควรมีการประกาศรายช่ือพนกังานดีเด่น

ประจาํเดือนในหมวดต่างๆ เพื่อความภาคภูมิใจของพนกังาน  

           5.3.5 ดา้นโอกาสความกา้วหนา้   โดยควรกาํหนดแผนเส้นทางเล่ือนระดบัความกา้วหนา้ใน

ตาํแหน่งหนา้ท่ีการทาํงานใหช้ดัเจน 
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5.5 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 
 

35 5.5.1 ควรมี 3 5การศึกษาปัจจยัท่ีทาํให้เกิดขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของข้าราชการ

หน่วยงานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีใกลเ้คียงหรือคลา้ยกนั เช่น เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานตรวจผูโ้ดยสารท่ีผา่นเขา้

ออกประเทศโดยใชเ้คร่ืองเอ็กซ์เรยก์ระเป๋าสัมภาระ เป็นตน้ เพื่อเป็นการพฒันาองคก์รและบุคลากร

ในองคก์ารเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อไป35และทาํใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพใหสู้งข้ึน 

5.5.2 ควรทาํการศึกษาวิจยัเร่ืองเก่ียวกบัการสร้างเสริมประสิทธิภาพของบุคลากรและการ

สร้างเสริมสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเน่ืองและปัจจยัท่ีส่งเสริมให้องค์การมีความเป็นเลิศมาก

ยิง่ข้ึน 
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