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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุน และประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร (2) ศึกษา
อิทธิพลของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัจูงใจ  และปัจจยัค ้าจุน ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร จ านวน 
400 คน โดยวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการทางสถิติ  

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานะภาพโสด อายอุยูร่ะหวา่ง 
30 - 40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี เป็นขา้ราชการ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท       
มีการรับรู้และใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุน และประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
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จากผลการศึกษาพบวา่ เม่ือความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุน เพิ่มสูงข้ึน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรจะเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย กล่าวคือ     
ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร 

ค าส าคญั : ปัจจยัจูงใจ, ปัจจยัค ้าจุน, ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were  (1) to study the general conditions of demographic factors, 

motivation factors, hygiene factors and performance efficiency of the Customs Department officers. 
(2) to study the influence of demographic factors, motivation factors and hygiene factors. That affects the 
performance efficiency of the Customs Department officers by means of data collecting using questionnaire. 
And analyze the data using statistical methods.  

The results showed that most of the respondents were female, single status, aged between 
30 - 40 years, bachelor degree level most of the respondents are government officials. With an 
average monthly income of  25,001 - 35,000 baht. There is recognition and importance regarding 
motivation factors, hygiene factors, and performance efficiency of Customs Department officers. 
The overall picture is in a high level. 

From the study found that when the importance of the motivation factor, the hygiene 
factor increases, the performance efficiency of the Customs Department officers will increase 
accordingly, that is, the motivation factor, the hygiene factor,  has an effect on the performance 
efficiency of the Customs Department officers.  

Keywords : motivation factors, hygiene factors, performance efficiency 
 

บทน ำ 
ปัจจุบนัโลกมีการพฒันาเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วในทุกดา้น การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ     

ท่ีเกิดข้ึน ส่งผลใหม้นุษยจ์  าเป็นตอ้งปรับตวัเพื่อการด ารงชีวติท่ีมีคุณภาพ บุคคลท่ีมีการพฒันาตนเอง
อยูต่ลอดเวลานั้น จะมีความพร้อมต่อการแข่งขนัและการเปล่ียนแปลง หน่วยงานหรือองคก์รท่ีมี
พนกังานเหล่าน้ี ก็จะมีความเจริญกา้วหนา้ไปดว้ย ดงันั้นองคก์รท่ีจะประสบความส าเร็จได ้ส่วนใหญ่
เกิดจากการมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ดี สามารถบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยภ์ายในองคก์ร 
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ใหมี้ความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมท่ีจะเอ้ือประโยชน์ใหอ้งคก์รด าเนินภารกิจต่าง ๆ ไปสู่
เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดว้ยกรมศุลกากร มีภารกิจเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากรจากการน าสินคา้เขา้และส่งสินคา้ออก
และการป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผดิทางศุลกากร และงานสนบัสนุนภารกิจหลกั    
ในดา้นต่าง ๆ มีลกัษณะงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถเฉพาะทางเป็นส่วนใหญ่ จึงมีความส าคญั
เป็นอยา่งยิง่ท่ีบุคลากรจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ มีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจึงมีความคิดเห็นวา่ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 
ต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร โดยความตอ้งการโยกยา้ย ลาออก และเกษียณอายุ
ราชการก่อนเวลาของบุคลากร อาจมาจากปัจจยัในดา้นต่าง ๆ ท่ีส่งผลใหเ้จา้หนา้ท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานลดลง  

จากความส าคญัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร เพื่อสามารถใชผ้ลการศึกษามาเป็น
แนวทางในการปรับปรุง แกไ้ขปัญหา และพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรในสังกดั
ใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หรือเป็นประโยชน์ต่อบุคคลท่ีสนใจจะน าขอ้มูล
ไปใชเ้พื่อพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานภาครัฐต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุน และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร 
 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร 
 

สมมติฐำนกำรวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดสมมติฐานการวจิยัไวด้งัต่อไปน้ี  

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีแตกต่างกนั  

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัจูงใจ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร  
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 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัค ้าจุนมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี
กรมศุลกากร 

 

ขอบเขตกำรวจิัย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์  
  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร มีจ านวนทั้งส้ิน 4,608 คน 
(กรมศุลกากร, 2562) 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

2.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ประเภท
บุคลากร และรายได ้
  2.2 ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ความส าเร็จในการปฏิบติังาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
ลกัษณะของงานท่ีสร้างสรรคแ์ละทา้ทาย ความรับผิดชอบในงาน และความกา้วหนา้ในอาชีพ  

2.3 ปัจจยัค ้าจุน ไดแ้ก่ นโยบายการบริหารขององคก์ร การปกครองบงัคบับญัชา 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองคก์าร ค่าจา้งและผลตอบแทน และสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน  
  2.4 ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ
ของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา  
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาตั้งแต่ เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากงานวจิยัในคร้ังน้ี สามารถแบ่งออกเป็น 2 ดา้นหลกั ๆ ไดแ้ก่ 

ประโยชน์เชิงทฤษฎี และประโยชน์เชิงนโยบาย โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
  1. ประโยชน์เชิงทฤษฎี ผลจากการวจิยัคร้ังน้ี สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน
เพื่อการศึกษา และพฒันารูปแบบการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
ซ่ึงผูว้จิยัคาดหวงัวา่ ผลจากการวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้ตอ้งการศึกษา
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการวจิยั   
ในคร้ังต่อไป 

2. ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลจากการวจิยัคร้ังน้ี ท าใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ภายในองคก์ร หรือผูท่ี้มีความสนใจไดท้ราบถึงระดบัความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร          
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ท่ีมีต่อปัจจยั ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ และสามารถน าผล    
การวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ไปใชป้ระโยชน์เพื่อวางแผน ก าหนดกลยทุธ์ พฒันา และบริหารบุคลากร
ในหน่วยงานภาครัฐไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อไป 

 

กรอบแนวคดิกำรวจิัย 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดแนวคิดและตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา โดยสามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั
ไดด้งัต่อไปน้ี  
 ตัวแปรอสิระ   ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ปัจจยัจูงใจ 
▪ ความส าเร็จในการปฏิบติังาน 
▪ การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
▪ ลกัษณะของงานท่ีสร้างสรรค ์          

และทา้ทาย 
▪ ความรับผิดชอบในงาน 
▪ ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

 

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตังิำนของ
เจ้ำหน้ำทีก่รมศุลกำกร  

▪ ดา้นคุณภาพของงาน   
▪ ดา้นปริมาณงาน 
▪ ดา้นเวลา 
▪ ดา้นค่าใชจ่้ายในการ

ด าเนินงาน 

ปัจจยัด้ำนประชำกรศำสตร์ 
▪ เพศ 
▪ อาย ุ
▪ สถานภาพ 
▪ ระดบัการศึกษา 
▪ ประเภทบุคลากร 
▪ รายได ้

 

ปัจจยัค ำ้จุน  
▪ นโยบายการบริหารขององคก์ร   
▪ การปกครองบงัคบับญัชา 
▪ ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองคก์าร  
▪ ค่าจา้งและผลตอบแทน   
▪ สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน   
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กำรทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ทฤษฎี 2 ปัจจยัของ 
Herzberg’s (Herzberg’s Two-Factor Theory) ไดมี้การพฒันาโดย  Frederick Herzberg ในปี ค.ศ.
1950 - 1959 และในช่วงแรกของปี ค.ศ.1960 - 1969 Herzberg (1960) เสนอแนะวา่ความพึงพอใจ
ในการท างานประกอบดว้ย 2 แนวคิด คือ แนวคิดท่ีมีขอบเขตจากความพึงพอใจ (Satisfaction)    
และแนวคิดท่ีมีขอบเขตจากความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) ไปยงัความไม่มีความไม่พึงพอใจ        
(No Dissatisfaction) และไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors) หรือกล่าวไดว้า่ 
ทฤษฎี 2 ปัจจยั ประกอบดว้ย ปัจจยัจูงใจ หรือปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ในการท างาน และปัจจยัอนามยั
หรือปัจจยัท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน 

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดทฤษฎีของเฟรดเดอริคเฮร์อซเบิร์ก (Herzberg’s 
Theory) ทฤษฎี 2 ปัจจยั (Herzberg’s Two-Factor Theory) ประกอบดว้ย 2 แนวคิด คือ แนวคิดท่ีมี
ขอบเขตจากความพึงพอใจ (Satisfaction) และแนวคิดท่ีมีขอบเขตจากความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) 
ไปยงัความไม่มีความไม่พึงพอใจ (No Dissatisfaction) และไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัสุขอนามยั 
(Hygiene Factors) โดยแนวคิดทฤษฎี ดงักล่าว มีความเหมาะสมกบัองคก์รกลุ่มประชากรท่ีใช ้                  
ในการวจิยัคร้ังน้ี  

ผูว้จิยัจึงไดน้ าองคป์ระกอบของแนวคิดทฤษฎี ดงักล่าว มาปรับใชเ้ป็นแนวทางในการ
ก าหนดกรอบแนวคิด (ตวัแปรอิสระ) ซ่ึงประกอบดว้ย 2 แนวคิด คือ  1. ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยัท่ีเป็น
ตวักระตุน้ในการท างาน (Motivation Factors or Motivators) ไดแ้ก่ ความส าเร็จในการท างาน การ
ไดรั้บการยอมรับ ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน    ลกัษณะงานท่ีท า และความรับผดิชอบ และ      
2. ปัจจยัอนามยัหรือปัจจยัท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน (ปัจจยัค ้าจุน) ไดแ้ก่ นโยบาย  
การบริหารขององคก์ร การปกครองบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองคก์ร ค่าจา้งและ
ผลตอบแทน และสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร  
 

งำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
อรสุดา ดุสิตรัตนกุล (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของบุคลากรส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษาเฉพาะกรณีของบุคลากรส่วนกลาง 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาถึงระดบัประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร ของส านกังาน
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ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) ศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
บุคลากรของส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

ผลการวจิยัพบวา่ บุคลากรส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัดา้นบุคคล ดา้นความผกูพนักบัหน่วยงาน ดา้นการท างานเป็นทีม และดา้นความกา้วหนา้
ในต าแหน่งงาน อยูใ่นระดบัดีมาก มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
อยูใ่นระดบัดีท่ีสุด และมีระดบัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นความขยนัหมัน่เพียร ความรับผิดชอบ 
และเอาใจใส่ในงาน และความซ่ือสัตยแ์ละภกัดีต่อองคก์รอยูใ่นระดบัสูง 

สุรียพ์ร นอ้ยมณี (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน กรณีศึกษา 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองจินดาอ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานในองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองจินดาใหป้ระสบความส าเร็จ       
2) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองจินดาใหป้ระสบ
ความส าเร็จ 3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ 

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไม่ส่งผลต่อการปฏิบติังานของบุคลากร ปัจจยัจูงใจ
ส่งผลต่อการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การเล่ือนต าแหน่งและผลส าเร็จของงาน ปัจจยัค ้าจุนท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบติังาน ไดแ้ก่ สถานะของอาชีพและเงินเดือน  

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลใหก้ารปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
คลองจินดา อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ใหป้ระสบความส าเร็จ คือ 1) ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่    
ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นการยอมรับนบัถือ และดา้นลกัษณะของงาน 2) ปัจจยัค ้าจุน ไดแ้ก่   
ดา้นสภาพการท างาน ดา้นสถานะของอาชีพ และดา้นความมัน่คงในงาน 

 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
การศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร 

เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และ
ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อใหเ้ป็นไปตามความ
มุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวิจยัตามขั้นตอนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี คือ เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร จ านวน 6,408 คน 

(กรมศุลกากร, 2562)  
การสุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดตวัอยา่ง (sample size) และค านวณ

โดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane,1976) โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซ่ึงสามารถสรุปเป็น
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้400 ตวัอยา่ง และเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรเป้าหมาย โดยใชว้ธีิการสุ่ม
กลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive  sampling) 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ย การใชค้  าถามปลายปิด (close-end question)โดยแบ่งเน้ือหา
ออกเป็น 4 ส่วน และค าถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) 1 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศึกษา ประเภทบุคลากร และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Checklist) และเป็นค าถามปลายปิด (open-end question) 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร ไดแ้ก่ ความส าเร็จในการปฏิบติังาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะ
ของงานท่ีสร้างสรรคแ์ละทา้ทาย ความรับผดิชอบในงาน และความกา้วหนา้ในอาชีพ โดยลกัษณะ
ของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (open-end question) 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัค ้าจุนท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร ไดแ้ก่ นโยบายการบริหารขององคก์ร การปกครองบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลในองคก์าร ค่าจา้งและผลตอบแทน และสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน โดยลกัษณะ
ของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (open-end question)  

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร 
ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน โดย
ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (open-end question)        

ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม   
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กำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
 1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรม จากหนงัสือ เอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และปรึกษาอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

  2. ก าหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตของเน้ือหาจากการทบทวนวรรณกรรม     
โดยพิจารณาถึงปัญหา และวตัถุประสงคข์องการศึกษา 

  3. สร้างแบบสอบถาม ตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา การตั้งค  าถามแบบปลายปิด 
(open-end question) และวธีิการเรียงล าดบัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 

  4. น าแบบสอบถามท่ีไดใ้หผู้ท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
(Content Validity) เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ครอบคลุมของขอ้ความ ความเหมาะสมของปริมาณ
ขอ้ค าถาม และความชดัเจนของภาษา จ านวน 3 ท่าน 

5. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใช ้(try-out) 
กบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 คน เพื่อน ามาวเิคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
(Corrected item-total correlation) และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวธีิของ Cronbach  

 

วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวจิยัเชิงส ารวจ (survey research) โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอ้มูล

การศึกษาออกเป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี    
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถามจ านวน 

400 ชุด โดยผูว้ิจยัไดท้  าการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ระหวา่งวนัท่ี       
16 - 24 เมษายน 2563 และตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น ของแบบสอบถาม แลว้จึงน ามาลงรหสั
ตวัเลขส าหรับการประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามเกณฑข์องเคร่ืองมือแต่ละส่วน และ
น ามาประมวลผล และวเิคราะห์ขอ้มูลในขั้นต่อไป 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ บทความ 
วารสารวชิาการ ผลงานวจิยัท่ีท าการศึกษามาก่อนแลว้ และการคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อ
น าขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการก าหนดกรอบแนวความคิดในงานวจิยั และน ามาใชอ้า้งถึงในการเขียน
รายงานผลการวจิยัได ้
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สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และ

ด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ประกอบดว้ย

การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพือ่อธิบายขอ้มูลในแต่ละส่วน 

2. การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ใชส้ถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานท่ีมีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 โดยใชก้ารทดสอบ t-test และ ANOVA เพื่อทดสอบ
ความแตกต่างของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม และถา้พบความแตกต่าง จะท าการทดสอบ    
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี  LSD เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ เพิ่มเติม และการวเิคราะห์
การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (Multiple Liner Regression) เพื่อทดสอบอิทธิพลของตวัแปรอิสระ        
ท่ีมีต่อตวัแปรตาม 

 

ผลกำรวจิัย 
ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

มีสถานะภาพโสด มีอายอุยูร่ะหวา่ง 30 - 40 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี เป็นขา้ราชการ และ       
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท   

จากผลการวเิคราะห์พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร 
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ขอ้ท่ี 1 จ านวนทุกดา้น  

ผลการวเิคราะห์ปัจจยัจูงใจพบวา่ ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีสร้างสรรคแ์ละทา้ทาย และดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ           
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.01 และ 0.05 ตามล าดบั โดยมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือความส าคญัของ
ปัจจยัจูงใจเพิ่มสูงข้ึน ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรจะเพิ่มสูงข้ึน      
ตามไปดว้ย ในขณะท่ีปัจจยัจูงใจดา้นความรับผดิชอบในงาน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.330 กล่าวคือ 
ปัจจยัจูงใจดา้นความรับผดิชอบในงานไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี
กรมศุลกากร 
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เม่ือพิจารณารายดา้นจะพบวา่ ปัจจยัจูงใจดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรมากท่ีสุดคือ (B = 0.265) รองลงมาคือ 
ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน (B = 0.194) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (B = 0.143) และ
ดา้นลกัษณะของงานท่ีสร้างสรรคแ์ละทา้ทายนอ้ยท่ีสุดคือ (B = 0.081) ตามล าดบั  

จากผลการวเิคราะห์สามารถอธิบายถึงอิทธิพลท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรในภาพรวมไดร้้อยละ 60.6 ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ขอ้ท่ี 2 จ  านวน 4 ดา้น  

ผลการวเิคราะห์ปัจจยัค ้าจุนพบวา่ ดา้นนโยบายการบริหารขององคก์ร ดา้นการปกครอง
บงัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองคก์ร ดา้นค่าจา้งและผลตอบแทน และดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือความส าคญั
ของปัจจยัค ้าจุนเพิ่มสูงข้ึน ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรจะเพิ่มสูงข้ึน
ตามไปดว้ย  

เม่ือพิจารณารายดา้นจะพบวา่ ปัจจยัค ้าจุนดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรมากท่ีสุดคือ (B = 0.221) รองลงมาคือ 
ดา้นค่าจา้งและผลตอบแทน (B = 0.160) ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองคก์ร (B = 0.130) 
ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา (B = 0.118) และดา้นนโยบายการบริหารขององคก์ร (B = 0.108) 
ตามล าดบั 

จากผลการวเิคราะห์สามารถอธิบายถึงอิทธิพลท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรในภาพรวมไดร้้อยละ 63.4 ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ขอ้ท่ี 3 จ  านวนทุกดา้น  

 

อภิปรำยผล 
จากการท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง               

มีสถานภาพโสด อายรุะหวา่ง 30 - 40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี เป็นขา้ราชการ และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สิรินภา ทาระนดั (2561) ศึกษา
เร่ือง การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตพื้นท่ีอ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 36 - 40 ปี มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี 
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ปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือวเิคราะห์รายดา้นพบวา่ ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีสร้างสรรคแ์ละทา้ทาย ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้น
ความกา้วหนา้ในอาชีพ และดา้นความรับผดิชอบในงาน และใหค้วามส าคญัระดบัมาก ตามล าดบั  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุษา เฟืองประยรู (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานของพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี 
โดยกล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นโยบายและการบริหารงาน 
ดา้นนิเทศงานและการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน ดา้นความมัน่คงในงาน 
ดา้นความส าเร็จในงาน ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงานท่ีท า ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นเงินเดือน
และสวสัดิการ อยูใ่นระดบัมาก  

ปัจจยัค ้าจุนท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือวเิคราะห์รายดา้นพบวา่ ดา้นนโยบายการบริหารขององคก์ร และดา้นค่าจา้ง
และผลตอบแทน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั ซ่ึงมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลในองคก์ร ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน และดา้นการปกครองบงัคบับญัชา และให้
ความส าคญัระดบัมาก ตามล าดบั   

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการจูงใจของเฟรดเดอริคเฮร์อซเบิร์ก (Herzberg’s Theory)         
(อา้งถึงใน สุรียพ์ร นอ้ยมณี, 2558) และสอดคลอ้งกบั นิสรา รอดนุช (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานตรวจสอบบญัชี ในส านกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ 
4 แห่งในประเทศไทย ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัดา้นเงินเดือนและส่ิงท่ีเรียนรู้จากการปฏิบติังาน ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานตรวจสอบบญัชี ในส านกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่     
4 แห่งในประเทศไทย เป็นอนัดบัท่ี 2  
 ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และเม่ือวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานรายดา้นพบวา่ ดา้นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน       
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นเวลา ดา้นปริมาณงาน และดา้นคุณภาพของงาน และให้
ความส าคญัระดบัมาก ตามล าดบั  
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สิรินภา ทาระนดั  (2561) ศึกษาเร่ือง การศึกษาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินในเขตพื้นท่ีอ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ สรุปผลการศึกษา
ระดบัความคิดเห็นดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบติังานพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น
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ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นความรวดเร็ว รองลงมาในระดบัมาก คือ ดา้นคุณภาพงาน ดา้นปริมาณงาน 
ดา้นความประหยดัหรือความคุม้ค่าของทรัพยากร ตามล าดบั  

 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน        

เป็นอยา่งมาก อิทธิพลของปัจจยัดงักล่าว สามารถน าไปสู่ความตอ้งการ โยกยา้ย ลาออก และ
เกษียณอายรุาชการก่อนเวลาของบุคลากรได ้รวมถึงส่งผลใหข้าดบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
หรือมีไม่เพียงพอกบัปริมาณงาน ท าใหก้ารปฏิบติังานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร และเกิดเป็น
ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อองคก์รได ้ 

ดงันั้น ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายในองคก์ร ควรไดรั้บทราบถึงระดบัความคิดเห็นของ
เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีมีต่อปัจจยั ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เพื่อสามารถใชผ้ล
การศึกษามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง แกไ้ขปัญหา และพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรในสังกดั ใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการวางแผน ก าหนดกลยทุธ์ บริหารบุคลากร และพฒันาประสิทธิภาพในหน่วยงาน
ภาครัฐได ้รวมทั้งควรท่ีจะรักษาแนวทางด าเนินการท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีอยู่
ระดบัมากไว ้และพฒันาใหดี้มากข้ึนต่อไป 
 

ข้อจ ำกดัในกำรวจิัย 
 การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามในการวจิยัท่ีประกอบไปดว้ยขอ้ค าถาม และเน้ือหา
ท่ีมีจ านวนมาก อาจท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามเบ่ือหน่าย และมีความเขา้ใจในความหมายของเน้ือหา
คลาดเคล่ือน ส่งผลใหเ้กิดความสับสนหรือเขา้ใจผดิในการตอบแบบสอบถามได ้
 เน่ืองดว้ยในการท าวิจยัคร้ังน้ี อยูใ่นระยะเวลาท่ีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การวจิยัจึงไดรั้บผลกระทบจากขอ้จ ากดัดา้นเวลา สถานท่ี 
และการติดต่อส่ือสาร ท าให้เกิดปัญหาในการจดัเก็บขอ้มูลล่าชา้ และไม่ครอบคลุมเท่าท่ีควร อาจท าให้
ขอ้มูลเกิดความคลาดเคล่ือนได ้
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ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรท ำวจิัยในคร้ังต่อไป 
 การศึกษาในคร้ังต่อไป ผูว้จิยัควรให้ความส าคญักบัตวัแปรปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงในงาน 
ดา้นต าแหน่งงาน และดา้นชีวติส่วนตวั เพื่อน ามาศึกษาเพิ่มเติม เน่ืองจากองคก์รมีบุคลากรท่ีมีความ
หลากหลาย ซ่ึงอาจท าใหเ้จา้หนา้ท่ีในองคก์รรับรู้และให้ความส าคญักบัปัจจยัค ้าจุนท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัในหลายแง่มุม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้น ชดัเจน ตรงตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยัมากข้ึน 
 ในการศึกษาวจิยัดงักล่าว ควรมีการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีเพิ่มเติม เน่ืองจาก
ขอ้มูลในแบบสอบถามอาจไม่ครอบคลุม หรือตรงตามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามอยา่ง
ครบถว้น เพื่อใหท้ราบถึงขอ้เทจ็จริง ผลดี ผลเสีย ท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ และ
สามารถน าผลการวจิยัดงักล่าว ไปปรับปรุง แกไ้ขปัญหา และพฒันาบุคลากรไดต้รงจุด เพื่อการ
ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพไดเ้ป็นอยา่งดีมากยิง่ข้ึน 
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